
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتشاف الفرص 
ري من خالل  ةالتجا

 مقابلة الجمهور

 تريك فهد



 

 لك مطلق الحرية ف 
مشاركة الكتاب ونرش محتوى الكتاب يف أي وسط أو شكل مع اآلخرين كما هو من دون أخذ إذن  

 مسبق من الكاتب )تريك فهد(، برشط:

نسب املصنف لصاحبه )تريك فهد( مع إظهار رابط املدونة بشكل واضح بجانب االسم  •

TurkiFahad.com 

منع التعديل، التحويل أو البناء للمحتوى ومشاركته مع اآلخرين من دون مراجعة   •

 املؤلف. 
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   https://twitter.com/turkifahad:تويتر

  edin.com/in/turkifahadhttps://www.link:لينكدإن

https://turkifahad.com/
https://twitter.com/turkifahad
https://www.linkedin.com/in/turkifahad


 الفهرس 

 6 ملخصرالتوقعاتر

 8 املحادثاتر)املقابالت(ر

 9 انواع املحادثات)املقابالت( اليت من املمكن أن تقوم بها 

 10 كيف ممكن أن اجد واعمل مقابلة من دون منتج جاهز؟ 

 13 اقتاحاترلتجدررشائحرعمالئكر

 13 أن تذهب لهم 

 18 أن يأتوا لك 

 21 عنررشائحرالعمالءرواملقابالت

 23 إذا مل أجد أحد؟ 

 24 ارسال بريد إلكرتوين لعمل مقابلة 

 27 ماذا افعل إذا مل يجيب أحد باملوافقة على عمل مقابلة؟ 

 27 ماذا أفعل إذا مل يحرض من وافق على املقابلة؟ 

 28 لعمل مقابلة ناجحة ثالثة نصائح اساسية 

 29 اسئلةرمفيدةرملقابلتك

 29 ما هو يف نظرك منتجك أو خدمتك املثالية لحل )تلك املشكلة(؟ 

إذا بإمكانك عمل يشء اآلن مل يكن بإمكانك فعله سابقا عند العمل على )...( ماذا سيكون؟ واليهمك إذا كان 

 29 مستحيل أو ال؟ 



 30 ملاذا تهمك )تلك املشكلة(؟ 

 31 ما هي عواقب )تلك املشكلة(؟ 

 31 من يتأخذ قرار الرشاء؟ 

 31 ما هي العقبات اليت تعيق هؤالء العمالء؟

 33 ما الذي يحبط أو يحفز ممن تقابل؟

 34 .( أخربين عن آخر مرة قمت فيها بـ )..

 34 ما هي الطرق اليت حاولت استخدامها لحل )تلك املشكلة(؟ 

 36 ما هي األدوات أو الخدمات اليت تستخدمها عندما )...(؟ 

 36 ما هي األعمال اليت توقعت من )اسم املنتج( ان تساعدك يف انجازها و لكن بعد استخدامها مل تفعل؟ 

كم مرة قمت بــ )الروتني الذي يقوم به و تود مساعدته فيه( يف الشهر املايض؟ أو كم مرة حدثت معك  

 37 )املشكلة( يف الشهر املايض؟ 

 38 عندما تحدث )املشكلة أو الروتني( كم من الوقت أو املال تكلفك انت )أو تكلف الرشكة(؟ 

 38 من غريك يعاين من هذه )املشكلة(؟ أو من غريك يحاول انجاز )هذا العمل أو الروتني(؟ 

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

 39 هل تود مشاركتنا يف تجربة املنتج يف نسخته األولية؟ أو يشء من هذا القبيل. 

 40 هل هناك يشء نسيت أن أسألك؟ 

 40 من تقرتح ألتحدث معه؟

 41 نصائحرللوصولرلألسئلةراملفيدةرواملهمة

 41 اسأل األسئلة املهمة 

 42 ال تبدأ مبارشة يف موضوع املشكلة 



 44 هاراثناءرالحديثر)املقابلة(اسئلةرغريةرمفيدةرويجبرأنرتبتعدرعن

 44 ما هو رأيك بفكرة مرشوعي؟ أو هل تظن أنها فكرة جيدة؟

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

 45 كم تدفع مقابل )تضع هنا العمل الذي ستقوم به فكرتك(؟ 

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

 46 هل تجد نفسك تستخدم خدمة مثل )...(؟ 

 46 كم مرة يحدث معك )...(؟ 

 48 نصائحرلتتجنبرالوقوعريفراألسئلةرالغريرمفيدةر

 48 حاول اإلبتعاد عن الوقوع يف فخ املدح و اإلطراء 

 48 إذا سمعت يشء ال ترغب بسماعه ال تحاربه، فقط استمع و تعلم 

 49 يف حديثك أو مقابلتك عن األسئلة اليت تحفز املزاعم، الوعود املستقبلية و اإلفرتاضات أو التوقعات  ابتعد

 50 فهم السبب وراء طلب املزية اهم من املزية نفسها 

 51 البحث عن القبول 

 52 توقف عن فرض فكرتك على اآلخرين 

 52 اإلستماع اصعب من الحديث 

 53 األسئلة املفيدة والغري مفيدة 

يبت(رايرمقابلةر يور)سكر يباًرلكتابةرسينار  54 اسئلةريمكنكراستخدامهارتقر

 55 نجاحرأورفشلراملحادثةر)املقابلة(

 57 التتيباترالالزمة



 57 الرتتيبات الالزمة )قبل( املقابلة 

 59 الرتتيبات الالزمة )اثناء( املقابلة 

 61 الرتتيبات الالزمة )بعد( املقابلة 

 62 بعدراالنتهاءرمنركلرمقابلةرمارالذيريجبرأنرتتعلمهر

يوهاترعديدةر  63 ملقابالترمختلفةسينار

 67 تحدياترومواقفرقدرتحدثراثناءراملقابلةر

 67 تحديات عمل املقابالت 

 68 أنا أريد منك املمزيات التالية 

 69 اريد أن اعرف املزيد عن فكرتك 

كرث من الوقت املحدد، ماذا أفعل؟   70 الحديث استمر أ

 70 مىتراتوقفرمنرعملراملقابالت؟ر

 72 مىتريمكنكراالستغناءرعنراملقابالت؟ر

كتشافرالتسعريرمنرخاللرمحادثاتكر  72 ا

 74 اختباررخدمةرأورمنتجرمنافس

 74 ماذارعنراالستبيانات؟ر

 75 تذكررانرهناكراربعةرعنارصرأليرتحققرناجح

 76 املقابالتروتوقعاتكر

 77 يفرالنهايةر



 ملخص التوقعات 

 كيف أبدأ؟ 

مجموعات تخطيط  يُنصح دائماً ان تأخذ ما تكتب على  نبدأ أواًل، بالتعرف على ملخص التوقعات.

 . "فرضيات"بمثابة توقعات، أو كما يحب أن يسميها الخرباء التجاري نموذج العمل

 :اعمل اآليت

العمل   • نموذج  توقعات  التوقعات.  التجاري  تكتب  أو  الفرضيات  ملخص  يسمى  ما  على 

كرث من  أ امللخص  تتعدى صفحات تلك  ال  بحيث  نقاط  التوقعات على شكل  تلك  تدون 

 .صفحتني

تلك  وهي  يف األعلى.  التجاري  ترتيب التوقعات. التوقعات األكرث خطورة على نجاح النموذج   •

كد منها أواًل. البعض يحاول تجاهل ذلك  تاألخطر على نجاح النموذج هي اليت  ود أن تتأ

أن النموذج سيفشل. األفضل أن تعرف اآلن قبل أن تستثمر الكثري  ب  اكتشافخوفاً من  

 .من الوقت، الجهد واملال

تستفيد مما دونت على امللخص يف كتابة األسئلة اليت تود ان تطرحها اثناء املقابلة مع افراد  •

الرشيحة لتتحقق من التوقعات )عمل املقابالت مع رشيحة العمالء هي أحد طرق التحقق(. 

العديد من املقابالت ستتضح لك عدة امور عما كنت تعتقد. وعلى إثر ذلك تأخذ   بعد عمل

 مجرد توقعات.    بداًل من  هذه املعلومات الجديدة لترتجمها لنموذج جديد مبين على حقائق

https://share.turkifahad.com/11072015
https://share.turkifahad.com/11072015


 

واملقابالت  ، األسئلةملخص التوقعات   ،خطوات التنقل ما بني نموذج العمل التجاري  

يد أن تبعدما تعرفت على ما هو ملخص التوقعات   عمل اآليت:تر

بملخص   • منل التوقعات  تستعني  التحقق  عليك  يجب  اليت  املهمة  االسئلة    اثناء   هاكتابة 

 بالت. ااملق

إذا وجدت اآلراء متباينة ربما عليك  و  عمل املقابالت.جد افراد للحديث معهم وتحاول ان  ت •

كرثأن تجزء رشيحة العمالء اليت استهدفت   . أ

املفيدة وتسألهم األ • أنسئلة  الغموض عن االمور اليت  إزالة   تاملهمة واليت ستساعدك يف 

يد من املعرفة ولكسب املمتخوف منها يف نموذجك باإلضافة   . التعلم املفيدز

عمل عدة ما تحول التوقعات إىل حقائق بعد تملمكن ان  اليت من اتتعلم من تلك اإلجابات و •

كملها. أو ربما تعدل النموذج محادثات. مقابالت و  وتستمر هكذا إىل أو ربما تلغي الفكرة بأ

كد و يقة مبسطة ثم تبدأ بتطوير. تتحول توقعات النموذج إىل حقائق ان تتأ  . الحل بطر



 املحادثات )املقابالت( 
يقة    أفضلدائماً   ، بأن تبدأ بعمل مقابالت على الفور تجاري  توقعات اي نموذج عمل  الختبارطر

 .  التجاري النموذج الختباركأول خطوة 

يد أن تجري محادثات إن أمكن و  أنت يد أن    هي أقل رسمية من املقابالت وهذا جيد.تر ألنك تر

بمحاولة مساعدته يف حلها. أنت ال حساس بأنك حقاً مهتم باملشكلة وتعطي الشخص املقابل اإل

يد أن تبيع له يشء   ملاذا هذا مهم وتر يد أن تتحدث عن فكرتك )سأتحدث عن  تر كيد ال  تأ بكل 

يد أن تتعلم.الحقاً(   يد أن تطرحها على  مُ ولتتعلم ال بد أن تكون جاهز و  فقط تر عد عدة اسئلة تر

يد كد من نموذج  ذلك الشخص من رشيحة عمالئك ألنك تر عمل مرشوعك وخصوصاً عن   أن تتأ

لها(  املشكلة إذا عرفت املشكلة بإمكانك صياغة قيمة مناسبة  العمالء.و  )هذا مهم ألن   رشيحة 

يها على نفس حدث مع الشخص تت  ،املحادثات. بمعن   نسق  حىت يف سياق املقابالت حاول ان تجر

صياغة استجواب  د عنوبعيروتينه فكلما كان الحوار اقل رسمية يومه وعن تسأله وكأنك تعرفه و

 . أفضلكلما كان 

 

 

 

 

 

 



اليت من املمكن أن تقوم    ( املقابالت ) انواع املحادثات 

 بها 

 محادثات عفوية  

اليت العمالء  رشيحة  من  افراد  بها  اجتماعات  أو  ملتقيات  مناسبات،  تحتاج  حضور  انها  تعتقد   

دقائق   10-5ما بني األمر ألن الحديث غري رسمي ممكن أن يأخذ  بدأ الحديث معهم. وملنتجك. ثم ت

جدت من إجاباته  دقائق ألنك عندما سألته و  5ل من  على حسب اجابات من تسأل. وربما تأخذ أق

يجد املشكلة حقيقي إما ال  وأنه  لها.  البحث عن حل  تستحق عناء  معه  ة  تتكرر  ال  ربما ألنها  هذا 

تأثريها ليس قوي عأ  باستمرار ال و  أو ربما لى ذلك  البحث عن حل  شخص بحيث تستلزم منه 

 . االثنني معاً 

 محادثات رسمية  

يده اإللكرتوين على صفحة الهبوط الخاصة   (landing page) هذه تكون نتيجة شخص سجل بر

أو من خالل خدمات    ( فكرتها من خالل بناء صفحة هبوط  باختبار  Bufferكيف نجحت  )  بخدمتك

أف خالل  من  أو  االتواصل  من  النوع  هذا  إعالنات.  أو  تعرفهم  تسميته  راد  يمكننا   -ملحادثات، 

على إطالع مسبق  طرفني يدرك أنه يف مقابلة وال كال  ومسبقاً    اتفق عليهمُ ألنه    .محادثات رسمية

كرثأو    دقيقة  30  -  20ما بني  بها. هذه قد تأخذ   على  ا  أ   وهل مع ذلك الشخص    االتفاقعتماداً 

 . والقصصاالحداث  الحديث احتوى على العديد من 

https://medium.com/@joelgascoigne/how-to-successfully-validate-your-idea-with-a-landing-page-mvp-ef3c2d02dc51#.f0p9uj60w


يقة  سياق األسئلة و  ،بمعن .حادثات العفويةأن تجعلها مثل امل  حاول  ،حىت وإن كانت رسمية الطر

كأنه  ها تحقيق. فهذا سيجعل من تقابل و ال تحاول أن تجعل  بها مع ذلك الشخصتتحدث    اليت

يد التعلم تهم مُ   منه.   واالستفادة بداًل من شخص صديق تر

مقابلة من دون منتج  اعمل  كيف ممكن أن اجد و 

 جاهز؟ 
يقة لحل هذه   اآلن  بأن تسأل نفسك لو كان املنتج جاهز و  املشكلة اليت قد تواجه البعضابسط طر

يقة ستبحث عن هؤالء لتتحدث معهم ستعمل على تسويقه، أين و كيف ستسوق له؟ بنفس الطر

، لسؤال التايل: "اكيد سيتحدثون يل أو تجري معهم مقابلة. وهذا بالطبع سيجعلك اآلن تسأل ا

نتج جاهز. وسيدور الحوار حول أهمية املنتج لهم و لحل مشكلتهم. و لكن أنت تحاول  ألن لدي م

 مستحيل." هذا أن تقنعين أن هناك ناس مستعدة للحديث معي على فكرة!

للحديث معك و مساعدتك يف مقابالتك. و  اناس مستعدين  بالفعل  عليك أن تدرك أن هناك 

عليهم يطلق  هؤالء.  هم  من  تعرف  أن  عليك  بالنك  لكن  األوائل   ستيف  املنارصين 

(earlyvangelists.) :لديهم صفات محددة و هي 

 . لديهم مشكلة •

 . يدركون أن لديهم مشكلة •

 .لديهم مزيانية و مستعدين للدفع مقابل حل للمشكلة •

 . و خدمات حل مؤقت لحل مشكلتهمربما عملوا من عدة منتجات أ  •

أفراد رشيحتك الذين سوف يتحدثون  هؤالء املنارصين األوائل عليك أن تصل لهم يف بحثك. فهم  

)  معك.  املثايل  املشرتي  أو  املستخدم  البعض  يسميهم  من  فهؤالء  Ideal Customerوهم   .)

https://steveblank.com/


يخربون الجميع عنك. منتجك الغري جاهز وسوف  عمل مقابلة معك و سيستخدمون  سيقبلون  

 .  املشكلةمن  ههم يفعلون ذلك ألنهم يتأملون يف فكرتك الخالص من التعب الذي يعانون 

ملكاتب  لن موجهة  مرشوع  فكرة  لديك  بأن  الصغرية.  فرتض  تلك  والعقار  ألحد  يارة  بز قمت  أنك 

كدعلى أنك باحث عن مزنل للتأجري. وتود تستغل الفرصة وتعمل معه حديث واملكاتب   هل    تتأ

 لديه مشكلة يف بيع أو تأجري ممتلكاته بسبب عدم القدرة على التسويق لها أو ال؟

 

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

على فكرة كيف الناس يعرفون عن  . "شكراً لك، السؤال عن احتياجك( ..أنت: )بعد السالم و 

يارة   املكتب؟" املمتلكات لديكم بداًل من ز

يقة هي زيارتنا."  أفضللكن دير املكتب: "نعمل اشياء بسيطة ومن ي  طر

 ؟" يف السابق عملتموهاأنت: "ماهي األشياء اليت 

 بها ودفعوا من أجلها(.  ومحاوالت قاموامن يدير املكتب: )يرشح طرق 

 ، ملاذا؟" قمتم بهأنت: "ما شاء هللا كل هذا 

ممكن أن يساعدنا على البيع أو  اذ. هوعن عروضناعندما الناس تعرف عنا من يدير املكتب: "

 ". التأجري

 أنت: "شكراً لك." 

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

 

مشكلة،    هذا الشخص ممكن أن يصنف من املنارصين األوائل ملشكلتك اليت تحاول حلها. لديه

 من أجلها.  ودفع حىتل عدة حلول حاو ، وتأثريهااملشكلة  مدرك اهمية

 



 لنحاول سيناريو آخر. 

 

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

على فكرة كيف الناس يعرفون عن  احتياجك( ... "شكراً لك،  والسؤال عنأنت: )بعد السالم 

يارة املكتب؟"   املمتلكات لديكم بداًل من ز

يارة املكتب."من يدير املكتب: "ال توجد  يقة سوى ز  طر

يقة؟" وأنت: "ملاذا مل تحا َعلى أننا لوا أي طر إال أن هذا ال بأس به إذا  بهذا السؤال من نسأل ناَسرير

  األمر نوال يعتربوبعدما تبني أنهم ليسوا مهتمني  االنتهاءعلى وشك  ونكوننحن ندرك ذلك 

 مشكلة لهم.

 ."والتكلفةالتعب من يدير املكتب: "األمر ال يستحق 

 أنت: "شكراً لك. مع السالمة."

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

 

إال انها كانت   .يحتاج لخدمات تسويق الكتب املمن يدير  بأنعلى ان النتيجة كانت غري ما توقعت، 

مفيدة و تعلمت منها الكثري. و كل هذا من دون تطوير أو إضاعة الوقت. طبعاً، انت لن تتوقف  

عن   الحقاً،  سأتحدث  املحادثات.  هذه  من  العديد  تجري  ان  البد  رفض  محاولة  اول  عدد  ال من 

 لذي يجب ان تتوقعه بعد كل مجموعة. ا ن تقابل و مااملناسب مل 

 

 
 
 
 



 رشائح عمالئك تجد  اقرتاحات ل 

 أن تذهب لهم 

 اسأل معارفك، اصدقائك، زمالء العمل 

كزي على رشيحة تتماىش مع  لجميع أصدقائهم. تذكر الرت  ثأنت ال تريد أن ترسل للجميع و تتحد 

اليت حددت.  توقعات  معارف  ل لذ  املجموعة  لديهم  دائرتك  افراد من  تحدد  أن  يمثلون  ك عليك 

جدهم يرتددون يف  يف معظم الحاالت ست  .او لديهم معرفة بهم  معهاالرشيحة اليت تود الحديث  

ين ل   و لحل ذلك اتبع الخطوات التالية: ، و هذا طبيعي.معهم  او الحديث تقابلتعريفك آلخر

تعرفارسل   • له  ملن  الوصول  تود  معارف  لديه  اجل ان  من  لهم  تقديمك  منه  يد  تر و  م 

الفكرة   من  للتحقق  معهم  اإللكرتوينربالحديث  الربيد  يق  طر عن  وسيلة   سالة  أي  )أو 

 .مناسبة برشط أن تتماىش مع الرشوط اليت سأذكرها لك الحقاً(

قصرية و ترشح املشكلة اليت تحاول أن تحل من دون التطرق رسالتك  احرص على أن تكون   •

 .للحل

 تظن أن من يعرفون مهمني و من املمكن أن يساعدوك. وضح ملاذا  •

  مبارشة ملعارفهم.  مها إلرسالهااهم استخديمكناسفل رسالتك  كتب رسالة من املمكن ان ت  •

 كن واضح يف ذلك.وو اطلب منهم ذلك 

 مسبقة من قبلهم.بأنك ال تريد أن تبيع يشء و ليس هناك أي استعدادات    ،وضح لهم •

ي تر فقط  أن  أنت  ود  منهم.  تتعلم  و  معهم  كم تتحدث  الوقت،  ملوضوع  واضح  كن 

يد مقابلتهمهم )ستستغرق. و ماهو متوقع من  . (األشخاص الذين تر



 ----------------  (بداية مثال الرسالة) ----------------

 ، ( من معارفك أو اصدقائك هال )اسم من ارسلت له

يد فريقه املوزعني يف أماكن  عن بعد من لديه مرشوع تقين يقود عن كيف  أنا احاول تعلم املز

ياديني الذين يديرون مثل هذا   معرفتكالعامل. وبحكم  يف البلد أو حىت يفمختلفة  بالكثري من الر

يع. هل ممكن اسفل   تساعدين بأن ترسل الرسالة لهؤالء؟ الرسالة جاهزة  أن النوع من املشار

 ها ثم ارسالها لهم.طع ما عليك سوى نسخها و لصقملقا الخط

ماهو روتينهم، لن ابيع  عن كيف يقوم بذلك و دقيقة 30ء سأتحدث معه ملدة من يرد من هؤال

يد الحديث معهم و التعلم من خربتهم. و ليس هناك أي استعدادات مسبقة   لهم يشء فقط ار

 من قبلهم مطلوبة. 

 شكراً، 

 فهد 

 ....................... 

يد التعلم منك كيف تدير مرشوعك التقين  فهد –اسمك هناتكتب اسمي ) (، بحكم خربتك. انا ار

 مع فريق موزعني يف مختلف انحاء العامل ملرشوع اعمل عليه. 

كرث   سيكون األمر مفيد يل بدرجة كبرية للتعلم من خربتك يف هذا املجال. الحديث لن يستغرق أ

 دقيقة و لن يستلزم منك اي استعدادات مسبقة.  30من 

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

 شكراً لك مقدماً، 

 )اسمك و معلومات التواصل الخاصة بك( 

 ----------------   )نهاية املثال(----------------



إذا ارسل لشخص ان يضعك يف   له  املتابعة مع    CCبالطبع، نبه من ترسل  لتتمكن من  الرسالة 

 . ، إذا امكن ذلك الشخص يف حالة تأخر يف الرد عليك باملوافقة أو الرفض

القالب بما   بأنه هاتف  ديناسب إحتياجك. حدعدل  بإمكانك اختيار واحد   .ي أو سكايباإلتصال 

ود عمل  دون اآلخر أو كالهما يعتمد على من تقابل. إذا فقط حددت سكايب ربما الشخص الذي ت

" حدد له أيام و  القادم  معه املقابلة ليس لديه حساب. إذا اليمكنك أن تلزتم "بأي وقت األسبوع

للخيار )  خيارات.   4إىل    3  أوقات مختلفة من  إذا أي من هذه األوقات هذه اليناسبك  باإلضافة 

آخر وقت  بإقرتاح  مراعاتها   .(تفضل  عليك  يجب  األمور  عليه    ،قالبمجرد  هذا    .هذه  بما  عدل 

يد ان تبيع و تسعى    يناسب احتياجك من ناحية امور الوقت و االدوات. االمور االخرى من انك ال تر

تُ  لكن البد ان  و  اعادة صياغتها  املمكن  امور من  الرسالة.  للتعلم هذه  نفس  يد  بلغ  تر أنت  تذكر 

 رسل له الرسالة. ليقول نعم سواء صديقك أو من ا  يل األمر على الجميعتسه

 

 :كمقابالت  دوات ملساعدتك يف متابعة أو جدولةإستخدام هذه االبإمكانك 

• .CCFollowUp 

• Streak  تعمل كإضافة لربيدك يف خدمة .Gmail  . مما يعين انها تعمل ملن لديه حساب يف

Gmail    .مفقط كيف  يوضح  تسفيديو  أن  ترتيب  مكن  يف  الخدمة  من   وجدولةتفيد 

 . مقابالتك 

 اذهب إلجتماعاتهم 

الغالب حسابات    ؟هل لديهم مكان و وقت يجتمعون فيه بحيث ممكن أن تقابلهم. هناك يف 

لديهم   كان  إذا  وتتواصل معهم  تتابعها  أن  ممكن  املجموعات  من  للعديد  متخصصة  اجتماعية 

https://followup.cc/
https://www.streak.com/
http://youtu.be/9-4XcHCxiyo
http://youtu.be/9-4XcHCxiyo


و اكتشاف ممكن أن تحرضه. استخدم تويرت، فيسبوك. باإلضافة لخدمات تنظيم   منتظماجتماع 

 . Eventbriteو Meetupامللتقيات و اإلجتماعات مثل 

يارتهم   قم بز

يارتهم. ممكن أن تذهب ألماكن عملهم أو منازلهم و الحديث معهم. لنفرتض أنك تريد   اذهب لز

ملالك العقار. و مستهدف مكتاب العقار الصغرية. اذن، اذهب و تحدث معهم يف مكان  عمل خدمة  

عملهم )مكاتبهم الخاصة(. سنتحدث الحقاً، عن كيف تجري حديث ناجح لتقلل الحصول على  

 اجابات مضللة. 

 و امللتقيات   املعارض 

قدمني للمنتجات اصبح هناك الكثري من املعارض املتخصصة اليت تستقطب املهتمني سواء من امل

و الخدمات الذين يحجزون اماكن لهم يف تلك املعارض و أيضاً الزوار املهتمني بكل ما هو جديد يف  

ذلك املجال. ربما، تجد يف حضور تلك املعارض فائدة للحديث مع املهتمني و املقدمني ملنتجات و 

كرث على األسعار، القيم املقرتحة من املنافسني    الخدمات. منها التعرف على ما هو جديد، و التعرف أ

 و ما هي الرشائح اليت يحاولون إستهدافها. 

 

 املنتديات و املجتمعات اإللكرتونية 

،  MeetUp  أو يف  على فيسبوك  أو قروب  ربما الرشيحة اليت تود استهدافها لديهم منتدى، صفحة

كرث عليهم.   تويرت بحيث يتفاعلون مع بعض فيه. تابعهم و تفاعل معهم. حاول أن تتعرف أ

https://www.meetup.com/
https://www.eventbrite.com/
http://www.meetup.com/


 الخدمات اإلجتماعية 

اإلجتماعية. إذا تستهدف   ية لديك تزيد أهمية و قيمة الخدماترشيحة العمالء املثال بناًء على منهم  

واملح املهنية  التخصصات  على  اصحاب  تعتمد  أن  أفضل  يكون  ربما  الرشكات  و  أو    Baytرتفني 

nLinkedI  يف تعلمناها  اليت  الرسالة  من  اإلستفادة  يمكنك  زمالء  .  اصدقائك،  معارفك،  اسأل 

. تذكر ( LinkedInأو    Baytيف تلك الخدمات )  و إرسالها ملن أنت على اتصال مبارش معهمالعمل.  

 طبيعة الخدمة. مع ناسب تبما يأن تعدل صياغة قالب الرسالة 

ال  خالل  من  لهم  تصل  أن  ممكن  من  فيسبوك  عالناتفيسبوك  تستفيد  ممكن  تويرت  بينما   .

اليت على    الخدمات  بناء  معه  تتواصل  أن  ترغب  من  تحديد  يف  تساعدك  تحليلية  بيانات  تقدم 

ليس   و  الذكر  على سبيل  الخدمات  تلك  بنموذجك من  الخاصة  العمالء  لرشائح  املثايل  توقعك 

 و غريهم الكثري. Hootsuiteالحرص 

استخدام   بعض من خالل  مع  املعلومات  و  األخبار  يشاركون  الناس  إذا من (تاقهاش)معظم   .

معرفة ماهي املقاالت    و محدد على تويرت مثال حاول أن تكتشفه  (تاقهاش)تستهدف يستخدمون 

الخاصة    جتماعاالدونات اليت يتابعون أو اماكن  ، املواقع و امل يحرصون على قرائتها أو مشاركتهااليت  

من    .بهم و  عمالئك  معرفة رشيحة  منك  يتطلب  ألن ثم  هذا  األنسب  الخدمة  ما هي  معرفة 

 تجدهم فيها. 

https://www.bayt.com/
https://linkedin.com/
https://www.hootsuite.com/resources/research-your-social-media-audience


 أن يأتوا لك 

 التدوين أو صفحات و حسابات اجتماعية 

فكرة ن  ع MeetUp أو   من املمكن أن تنئش مدونة أو صفحة على أي من الخدمات اإلجتماعية

مجتمع و من ثم النقاش و الحديث معهم. مهتم بالتصوير و تعاين من    تؤسسو تبدء    املرشوع

الحصول على معدات التصوير و قررت أن تبدء عمل متجر إلكرتوين مخصص لحل تلك املشكلة.  

قناة   أو Meetupأو على احد الخدمات االجتماعية   ممكن أن تبدأ أواًل بالتدوين أو إنشاء صفحة

فكرة أحد الخدمات اإلجتماعية إلستقطاب املهتمني باملجال ثم معرفة إحتياجاتهم و إن كان على 

 تجر مهم لهم او ال.امل

 ويبنار 

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

يد أن تخدم من رشائح العمالء  Zoom  ،GoToمثل   . الهدف هو تقديم محتوى مفيد و ممزي ملن تر

يعمل هذا الويبنار على مساعدتك يف تثقيف ف يف ذلك السوق سوبحيث حىت وإن مل تكن معر

 . الحقاً  تعمل معهم مقابالتك. ثم يسهل عليك التواصل معهم و الناس بك و بناء سمعت

املراجعني  انك  لنفرتض،   بني  ما  املواعيد  وحجز  لتنظيم  الطيب  القطاع  يخدم  منتج  تقديم  يد  تر

تقدم   أن  ممكن  السوق  ذلك  يف  سمعة  لديك  ليس  لكن  و  الخدمات  واألطباء.  عن  ويبنار 

اإلجتماعية و كيف يتم استخدامها يف القطاع الطيب. صحيح، الويبنار ليس له عالقة مبارشة بفكرة 

املرشوع و لكنه سيساعد بتثبيت فكرة أنك على إطالع بما هو جديد يف التقنية وخصوصا بما يخدم  

 . معهم  عمل مقابلهمناقشة و الحديث عن لالقطاع الطيب بعدها تتواصل معهم ل 

https://zoom.us/
https://www.goto.com/


يدون أن    تجعلهملذلك عليك اختيار موضوع شيق و مفيد لهذه الرشيحة من العمالء بحيث   ير

 الويبنار لهم. تسويقضع اسرتاتيجية ل ك ويأتوا لك و أيضاً علي

 اإلعالنات 

و هذا ال يقترص على إعالنات قووقل، أو فيسبوك. ممكن أن تعلن يف مدونة أو منتدى متخصص  

 أو ربما تستخدم اإلعالنات املبوبة إذا تتوقع أن رشيحتك تستخدمها. للرشيحة املستهدفة.  

 عمل دورات أو ورش عمل 

وق و تحاول تأسيس عالقات  سمثل فكرة الويبنار بأن تقدم محتوى مفيد بحيث تثبت نفسك يف ال 

يقة توصيل املحتوى يعتمد   كلياً  من املمكن أن تفيدك مع رشيحتك املستهدفة. محتوى الدورة و طر

تركيبتهم سواء كانوا أفراد أو رشكات. ربما عمل دورة و نرشها على الويب  ئح عمالئك و  على رشا

ية ل غري مفيد لرشيحتك ربما يكون من املفيد   تجتمع معهم. عقد دوره حضور

 التواصل مع من سجل ف صفحة الهبوط 

لديك   تكون  أن  تود  ربما  رشحت  أن  و  سبق  اليت  الطرق  معظم  )يف  هبوط  Landing صفحة 

Page)وين أو من الخالل الطرق األخرى يتم جلبهم  رت. بحيث تطلب منهم تسجيل بريدهم اإللك

إلكتما يسجلون، تلهذه الصفحة. و عند يد  بر وين تطلب منهم  رتواصل معهم من خالل ارسال 

بإمكانك االستعانة بالقالب و النصائح املقدمة يف   عمل مقابلة معك بهدف التعلم و ليس البيع.

يد إلكرتوين لعمل مقابلة" الذي سأتحدث عنه الحقاً.   جزء "ارسال بر

يد   أو فيديو  تحتوي على نصصفحة الهبوط دائماً بسيطة بتفاصيلها. قد   يوضح القيمة اليت تر

يده اإللكرتوين   الغالب تسجيل بر أو رقم جواله )إذا أمكن الخدمة تقديمها وتطلب من الزائر يف 

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7+Landing+Page
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7+Landing+Page


من اجل اخباره حال انطالقة الخدمة أو  (  واتسابوتتواصل معه من خالل برامج التواصل مثل ال 

 جديدها. 

 كيفرتعملرصفحةرهبوطربرسعة؟ر

يقتني:   بشكل مبسط، هناك طر

مع قالب   ووردبريسإما أن تقوم بكل يشء )أو على األقل جزء كبري من العمل( باستخدام   •

ممكن   أو ”WordPress landing page template" ثابح بصفحات الهبوط،  خاص  

 themeforestتجدها يف 

o :إذا جديد على ووردبريس، هناك نسختني من الخدمة 

▪ Wordpress.com  من رشكة ووردبريس استضافةوهي . 

رشكات   ▪ نسخة    االستضافةجميع  تقدم  )مثل   Wordpress.orgاألخرى 

SiteGround  )  تسمح التغيرياتاليت  من  تتطلب    ولكنها،  مرنة،  بالعديد 

كلمنك   يوتيو يشء.    عمل  يف  الرشوحات  من  العديد  هذه   بهناك  عن 

يناسب    النسخة. ما  وتحديد  النسختني  بني  الفرق  عن  بالبحث  أنصحك 

 احتياجك. 

ب • تستعني  مثلأو  هبوط  صفحات  لعمل  متخصصة   و launchrock خدمات 

 kickofflabs  مثل   االستبيانأو خدماتTypeForm  نماذج أوGoogle . 

صفحات الهبوط وليس فقط نرشها )هذه   اختبارباإلضافة لذلك، هناك خدمات تساعدك على  

لجعل    الختبارمفيدة   االفضل  التصميم  أو  القيمة  هي  ما  وتحديد  الخدمة  قيمة  أو  تصميم 

االختبارات    املستخدمني يسجلون( النوع من  اليت    Testing A/Bيسمى هذا  الخدمات  بعض 

 . ذكرت تقدم هذه املزية يف بعض باقاتها

 

https://www.google.com/search?q=%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://themeforest.net/category/wordpress?term=landing+page+wordpress
https://wordpress.com/ar/
https://recommends.turkifahad.com/siteground
https://www.launchrock.com/
http://kickofflabs.com/
https://www.typeform.com/
https://www.google.com/intl/ar/forms/about/
https://vwo.com/ab-testing/


 واملقابالت عن رشائح العمالء  
إذا ليس لديك فكرة عن رشائح العمالء اليت تود خدمتها سينتهي بك املطاف بالحديث مع العديد  

 من العمالء املختلفني. و سينتج عن ذلك على األقل مشكلتني: 

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

كيد قيم • ة املقابالت نظراً للتباين يف اآلراء، و بالتايل ال تعلم هل أنت على سيصعب عليك تأ

يق الصحيح أو ال.   الطر

لهم.عليك أن تخدم رشيحة   لذلك قبل أن تخدم الجميع حىت لو كانت الخدمة أو املنتج مناسبة

 عمالء محددة تعاين من مشكلة و تحاول أن تجد حل مناسب ملشكلتها.  

العديد من املقابالت  عندما تجد رشيحة العمالء املثالية )املنارصين األوائل( ركز عليهم. وعندما تعمل  

برسعة هل من تقابل يطابق رشيحتك املثالية أو ال؟ إذا مل يكن كذلك ال تستعجل اغتنم ستتعرف  

يحة محددة الفرصة للتعلم من هؤالء و اعرف دوافعهم و احتياجاتهم. املهم هو أن تركز على رش 

بعد ذلك .  الحقاً سيسهل عليك بناء املنتج و التسويق    . ألن ذلكالقيمة اليت تقدم فائدة تجد يف  

من املمكن أن تتوسع الحد رشائح العمالء اليت تجد يف منتجك قيمة ولكنها مل تلزتم معك يف البداية.  

يجي   ستنمو. مع الوقت وبشكل تدر

رشيحة   30رأي و بيانات مختلفة، هذا يعين انك قابلت  30مقابلة و تحصل على  30عندما تعمل 

يحة واحدة انتهى بك األمر بمقابلة شخص من رش   30عمالء مختلفة. أي انك بدال من أن تقابل  

 من شخص واحد.   هرشيحة مختلفة مكون  30

يقتك يف تقسيم رشائح  ولذلك ستجد املعلومات و اآلراء متباينة و غري مفيدة. عليك مراجعة طر

العمالء و اختيار بدقة من تقابل. ربما رشيحتك هم طالب الجامعة. وتكتشف بعد عمل العديد  



املقابالت أن اآل متباينة. إذن  من  أيضاً  بالحل  اهتمامهم  و درجة  للمشكلة  و نظرتهم  متباينة  راء 

كرث. ممكن من يحتاج لخدمتك طالب الجامعة املنتظمني يف كلية الهندسة. يف   عليك أن تفصل أ

البداية، افرتضت ان رشيحة عمالئك املثالية هم طالب الجامعة و بعد عمل العديد من املقابالت  

عة كبرية و عامة. اذن، عليك ان تجزء تلك الرشيحة إىل اجزاء اكرث تفصيل. و  اكتشفت انها مجمو 

يد أن تجزء تلك الرشيحة العامة إىل اجزاء اكرث تفصيل   هذا ال بأس به.اذا كنت يف هذه الحالة و تر

 يمكنك تحقيق ذلك بأن تسأل االسئلة التالية: 

 يف حل لهذه املشكلة؟  من هذه املجموعة )طالب الجامعة( من هو الشخص الذي يرغب •

)بمعن  • استخدام الحل  أو  يود رشاء  الجامعة(  املجموعة )طالب  هل جميع من يف هذه 

اكتشفت انه يبحث عن حل( أو فقط مجموعة محددة )طالب كلية الهندسة( من تلك 

 ؟ املجموعة العامة )طالب الجامعة( 

 ملاذا يحاولون البحث عن حل؟ ما هي مشكلتهم و هدفهم؟  •

جميع )طالب الجامعة( نفس الدافع للبحث عن حل للمشكلة؟ أو هل هناك هل لدى ال  •

فئة محددة فقط من تبحث عن ذلك )طالب كلية الهندسة(؟ و هل هناك دوافع إضافية  

 تحفزهم للبحث عن حل لتلك املشكلة؟ 

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

 اً لحل املشكلة و تحقيق هدفهم؟ ماذا يفعل افراد الرشيحة حالي •

 أين ممكن أن تجدهم؟  •

هل ممكن أن نجد رشائح عمالء اخرى )غري طالب كلية الهندسة( تعاين من نفس املشكلة  •

يقة الرشيحة السابقة )اكتشفت أن طالب االدارة يحلون املشكلة   و تحاول حلها بنفس طر

يقة كلية الهندسة(؟   بنفس طر



ن معلومات )ديموغرافية، سلوكية  رشائحك ستتضم( عن  بريسوناستتكون لديك صورة شخصية )

عماو ملعلومات  باإلضافة  أن   نفسية(  ممكن  وأين  )الدافع(  إنجازها  يودون  اليت  األعمال  هي 

 تجدهم. كل هذا نتيجة األسئلة السابقة. 

خرى.  اعليك البحث عن رشيحة    . إذنإيجادهاحىت  أو    لرشيحة العمالء  صعب الوصول  إذا كان

توصل لهم الحل بعد االنتهاء إذا  كيف ستقدم و غري مجدي إذا مل تستطع الوصول لهم.ألن األمر 

 يف هذه املرحلة استصعب عليك الوصول لهم. 

 إذا مل أجد أحد؟ 
حد يف هذه املرحلة، كيف إذن ستجدهم أ قد تكون هذه بداية مشكلة. ألنه، إذا مل تستطع أن تجد 

يد أن تقدم املنتج أو الخدمة له  م؟ إذا حدث معك ذلك ربما يكون ألحد من هذه األسباب:عندما تر

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

 تستحق املتابعة. 

 املشكلة تكمن يف الرشيحة اليت حددت أنهم الفئة املثالية. ربما عليك البحث عن فئة أخرى.  •

يقة اليت ممكن أن تص • يع(. عليك محاولة إيجاد قناة  اخطأت يف الطر ل لهم )قنوات التوز

يع أخرى.   توز

كد هو قطع الشك  كد قبل أن تلغي املرشوع أو تتأخذ أي قرار تغيري. ألن الحكمة من التأ عليك التأ

باليقني حىت ال تكون استعجلت بقرارك بإنهاء املرشوع أو تتمادى بمرشوع غري مجدي. دائماً، الحكم 

 .)الجمهور( هو السوق

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/


يد إلكرتوين لعمل مقابلة   ارسال بر
هذه الرتكيبة املكونة من خمسة عنارص )من املمكن أن تدمج بعضاً منها   Rob Fitzpatrickيقرتح 

 يف بعض األحيان(:

يد أن تقابل سواء بالربيد أو يف املقابلة ألن هذا  الرؤية • . ال تشارك فكرتك إطالقاَ مع من تر

املعلومات املضللة و الغري مفيدة. فقط ارشح طبيعة املشكلة اليت  سبب لك الكثري من  سيُ 

يد ان تحل.   تر

يد أن تذكر يف أي مرحلة أنت )من  الوضوحريفرالتوقعاترورماتريدرمنرهذهراملقابلة.رر • تر

يد التعلم  دون الحديث عن الحل( و ملاذا أنت مهتم بعمل هذه املقابلة )   البيع وليس  أنت تر

 يف هذه املرحلة( كن واضح يف ذلك.

يد احتياجك/ضعفك.رر • تر ماذا  و  املشكلة  واضح يف  تكون  بأن  ملساعدتك  فرصة  اعطهم 

 منهم؟ وملاذا تريد مساعدتهم؟ 

مهم مكانة.رر • هذا  لوقتهم  واحرتامك  مساعدتك  يف  دورهم  اهمية  لهم  تظهر  عندما 

 لصفك. و تكون كسبتهم إلعطائهم اإلحرتام و التقدير الذي يستحقون.

 كن واضح يف طلبك للمساعدة.اطلبراملساعدةرمنهم.ر •

 
 
 
 
 
 
 
 



يد  هذا مثال لرسالة   مرسل لشخص تود عمل معه مقابلة بناء على الرتكيبة اليت تحدثنا  إلكرتوين  بر

 عنها:

 ---------------- )بداية املثال(   ----------------

 ، حاتم السالم عليكم 

(. نحن فريق  الرؤيةاملفروشة يف تقليل مشقة تأجري شققهم ) انا احاول مساعدة مالك الشقق 

حريصني أن نطور منتج بالفعل يكون مفيد  ولكنيشء للبيع.  وليس لدينابدأنا العمل للتو، 

يد خدمو  (.الوضوحريفرالتوقعاترورماتريدرمنرهذهراملقابلة) تهينفع من نر

من يدير تلك الشقق أو كيفية لألسف، ليس لدينا خربة من جانب احتياجات مالك الشقة أو 

شاء هللا لديك خربة يف هذا املجال، نحتاج مساعدتك  وبحكم ما(. احتياجك/رضعفكادارتها )

 (.املكانةلفهم هذا الجانب )

كرثهل لديك وقت األسبوع القادم لعمل مقابلة لن تأخذ  طلبرردقيقة من وقتك ) 30من  أ

كنرأنرتكونرهاتفية/سكايبرأورحىتررعلىرحسبرمنرتريدرأنرتقابلرممرطبعاًر-املساعدةر

 (. شخصية

 

 شكراً لك،

ي راكان  ز عبد العز

يق )...(   من فر

 . ( الخاصة بك بيانات التواصل)

 ---------------- )نهاية املثال(  ----------------



يد عن فكرتك.  حاتمنفرتض أن ) ( وافق على دعوتك. احرص ان ال تنجرف وراء طلبه يف معرفة املز

تجعل هذا يحدث ألنك ستدخل يف دوامة حديث غري مفيدة و قد تضيع عليك فرصة تعلم أو أن 

 ثمينة. لذلك حاول أن تتحكم يف املحادثة من البداية بأن تبدأ بيشء من هذا القبيل. 

 

 ---------------- )بداية املثال(   ----------------

 املقابلة. ، و شكراً لك على السماح لنا بعمل هذه حاتم السالم عليكم 

مثل ما ذكرت لك يف اإليميل نحن فريق عمل نحاول مساعدة مالك الشقق املفروشة يف تقليل  

يد أن نتعلم احتياجات مالك الشقة و كيفية عمليةالرؤيةمشقة تأجري شققهم ) تأجري   (. ونر

 (.الوضوحريفرالتوقعاترورماتريدرمنرهذهراملقابلةر/روراحتياجكالشقق )

يقة الصحيحة )نتمن بحكم   (. مكانةخربتك أن تساعدنا يف فهم خطوات تأجري الشقق بالطر

وريبدأرالحديثرعنرالروتنيراملتبعررممكن ترشح لنا كيف تؤجر الشقق و الروتني املتبع؟ .... )

 ( ويتبعهاراالسئلةراملفيدةروراملهمة

 ---------------- )نهاية املثال(  ----------------

 

يقة اليت تضمن اإلبتعاد عن األسئلة الغري مفيدة أو الحصول  البد أن تتحكم يف ا لحوار وتديره بالطر

على اجابات ال تفيدك إطالقاً. ال اقصد هنا أن تكون متسلط. على العكس أنت تدير حوار و نقاش 

تعليمي بالنسبة لك. فقط اريدك أن تكون واعي بأهمية أن ال تنجرف وراء فخ اإلجابات و األسئلة 

يد أن تتعلم ثم تحاول أن تبيع. تذكر هدفك  الغري ا ملفيدة. و ال تحاول أن تدخل الحديث و أنت تر

 األسايس التعلم هل حقاً هناك سوق؟ و هل حقاً لديهم مشكلة حقيقية تستلزم حل؟ 

 



باملوافقة على عمل    أحد   يجيب افعل إذا مل  ماذا  

 مقابلة؟ 
اصدقائك بإرسال رسائل دعوات لعمل مقابلة مع  حد  أ ارسلت ملجموعة دعوات مقابلة أو ساعدك  

هؤالء بإعطاء  قم  اآلن،  من    افراد.  الرشيحة  افراد  احد  كان  إذا  )خصوصاُ  أسبوع  إىل  أيام  عدة 

"مرحبا، مازلت أرغب يف الحديث معك. إذا  مثل  الرشكات( للرد. إذا مل يحدث رد. قم بإرسال رد له.  

 "حىت اقوم بالرتتيبات الالزمة.  اتمن اخباريألسبوع، اجدولك يسمح لك هذا 

يد أن ت إذا مل تسمع منه بعد هذه املحاولة. توقف. و الترسل يشء. ألن  كون مزعج. ك ال تر

 . لعل الصياغة مل تكن صحيحة أو الرسالةاملساعدة و إذا مل يرد أحد مطلقاً على دعواتك. اطلب  

. و إذا  الدعوة ملجموعة جديدة   ل،ارسطويلة أو اللهجة املستخدمة غري مناسبة. إذا حسنتها  كانت

على أي إجابة. عليك مراجعة توقعاتك. ربما مل منهم تحصل  افراد هذه املجموعة الجديدة ايضاً مل

يكن مهم  مل  فيه  والحديث  للنقاش  الذي طرحته  املوضوع  أو  املناسبة.  الرشيحة  اختيار  توفق يف 

فأ توقعاتك.  تعديل  و  مراجعة  عليك  أية حال  على  توقعات نلهؤالء.  بالتحقق من  قمت  قد  ت 

 ومل تنجح.   فكرتك

 ماذا أفعل إذا مل يحرض من وافق على املقابلة؟ 
تعرض عليه إعادة جدولة موعده. إذا رد   يومني ثم ارسل له رسالة  إىلظر يوم  إذا حدث ذلك، انت

يدممتاز. و إذا مل يرد. توقف.  ،و وافق  . أن تكون مزعج  ألنك ال تر



 عمل مقابلة ناجحة ثالثة نصائح اساسية ل 
Rob Fitzpatrick : ينصح عند عمل املقابلة بأن تتبع هذه النصائح الثالثة البسيطة 

 تحدث عن حياتهم بداًل من الحديث عن فكرتك.  •

 اسألهم عن اشياء محددة يف املايض بداًل من اشياء عامة أو ارائهم املستقبلية.  •

 استمع لهم اكرث من ما تتحدث.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

)تلك  منتجك أو خدمتك املثالية لحل  ف نظرك  ما هو  

 ؟ ( املشكلة 
 لحٍد ما ال بأس بهذا السؤال برشط أن تتبعه بأسئلة اخرى مفيدة و إال ليس للسؤال قيمة. 

الحقيقية تكمن يف معرفة   املمزيات. القيمة  إال بتلك  املنتج أو الخدمة ال تكون مثالية  ملاذا يرى أن 

نجرف وراء تدوين تلك ، أن ال تأيضاً   حاول معرفة الدافع يف أهمية تلك املمزيات يف نظره. من املهم

اً اقناعهم بتجربة أو رشاء  املنتج سيسهل الحقمنك أنه عندما تضيفها يف الخدمة أو  املمزيات ظناً  

املنتج أو  الحلول ولكنهم جيدين يف رشح مشاكلهم و    العمالء.  الخدمة  ليسوا جيدين يف اقرتاح 

 .رك يف ترجمتها ملنتج يساعدهم لحل تلك املشاكلاحتياجاتهم و من ثم يأيت دو

إذا بإمكانك عمل يشء اآلن مل يكن بإمكانك فعله  

ا سيكون؟ واليهمك  سابقا عند العمل على )...( ماذ 

 إذا كان مستحيل أو ال؟ 
هذا النوع من األسئلة مثل السابقة ولكن صياغة مختلفة. و نفس هدف السؤال السابقيحقق 

يعمل توقع مستقبلي لكيف سيترصف  اليت احاول ان احذرك منها. ألنك تطلب ممن تقابل أن  



رؤيتك واليت يجب أن تصل    أن قلت لك بأن الحل يمثلوايضاً الحل املناسب لهم واليت سبق و

منه    االستفادة لها من خالل ما تتعلمه من هذه املقابالت. بالرغم من سلبية هذا السؤال، يمكنك  

ية اليت قدمتها  من تقابل سيستغل الفرصة وألن  إذا عرفت ما هي األسئلة اليت تسأل بعدها.   الحر

بقدر ملاذا    االقرتاحاتملهم ليست  يهمك إذا كان مستحيل أو ال." ا  له يف هذا السؤال بقولك "وال

يدها؟ و يقة تستفيد من هذا السؤال السليب. إذا ذكر  هو ير حلول حىت وإن كانت  لك  بهذه الطر

لكن ألن هناك حاجز أو عائق  و  فربما هي كذلك.  أو ربما يف نظرك سخيفة أو مضحكة   مستحيلة

يد أن يتخلص منه ويف نظره هذا   يقة ل   أفضليف روتني ذلك الشخص ير تخطي ذلك الحاجز  طر

لكن الدافع و  أو ربما يف نظرك سخيف أو مضحك  إن كان ما يقرتح يبدوا مستحيلأو العائق حىت و

 لدافع. ل  الوصول هو هذا ما يهمك أنت،و ليس كذلك.

العوائق باإلضافة ملاذا هو يفضل هذا النوع من الحلول الذي  الحواجز و أنت اآلن، تعلمت ما هي

يد   اقرتح. تذكر املهم ليس ما يقرتحه لك من حل. بل ما الذي يحاول أن يتخلص منه؟ وملاذا ير

 ذلك الحل؟

 ؟ ( املشكلة تلك  ) ملاذا تهمك  
و السبب الرئييس    سؤال جداً مفيد. ألنه يساعدك يف معرفة الدافع )العمل الذي يودون إنجازه(

ألفراد رشيحة العمالء ملاذا املشكلة يف نظرهم مهمة و تحتاج لحل. عندما تعرف الدافع الحقيقي  

بناء حل   تستطيع  إذن  عند  لها  يبحثون عن حل  أنهم  لدرجة  و مهمة  املشكلة مهمة.  ملاذا  وراء 

 يساعدهم على انجاز عملهم و بالتايل حل املشكلة. 



 ؟ ( لة املشك تلك  ) ما هي عواقب  
ألن هناك مشاكل تجد األفراد اليت يعانون منها مستعدين للدفع مقابل حلها بينما  سؤال جيد.  

هناك مشاكل مزعجة و لكنها يف نظرهم ممكن تحملها. لذلك هذا السؤال يساعدك يف تقييم  

  درجة املشكلة هل هي من النوع املتعب لدرجة الدفع مقابل حلها أو املزعجة اليت ممكن تحملها. 

ألنك عندما تسأل عن عواقب املشكلة و ما يرتتب عليها من هل عملت يشء لحلها أو ال؟ ممكن 

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

 من يتأخذ قرار الرشاء؟ 
يد تقديم من عدمهسؤال جيد، ألنه يعطيك فكرة عن من يتخذ القرار يف الرشاء   ؟ و هذا مهم إذا تر

خدمة أو منتج للرشكات ألن من يستخدم الخدمة، يختلف عن من يتأخذ قرار استخدام املنتج،  

قد يحدث يف خدمات املخصصة لألفراد، يف حالة كانت الخدمة مخصصة   و  .عليه   رشائه أو املوافقة

لكن صاحب قرار الرشاء هم    ( والطفل) ملألطفال أو املراهقني على سبيل املثال. ستجد املستخد 

يقة الدفع بحيث تتماىش مع  امهات أو  االباء و اال حدهما. هذه املعرفة ستساعدك يف تسهيل طر

سلوك هؤالء األفراد باإلضافة لتسويقك للمنتج أو الخدمة لكل فئة من مستخدم أو من يقوم  

 وافقة على الرشاء. بامل

 ؟ العمالء ما هي العقبات اليت تعيق هؤالء  
نشاهد   أهمها   عمالءعندما  من  ولعل  تفسريات  عدة  ببالنا  يخطر  مشكلتهم  حل  يستطيعوا  مل 

ياديني "ألن ليس لديهم منتج أو خدمة مثل   سأقدم." لكن يف الحقيقة هناك   اليتبالنسبة لنا كر



املقابالت أمر مهم. ألنها ستوضح لك كيف يجب عليك    معرفتها من خاللد من العقبات والعدي

 من تلك العقبات: ناسب لهم لحل مشكلتهم، الحقاً. وأن تبين الحل امل

. عندما يطلب منا عمل يشء أو نقوم  املشكلةريفرنظررهؤالءراملستخدمنيرالرتعدرمشكلةر •

يقة اليت نعرفها يف الغالب. ألنها ا يقة اليت ليت بتنفيذ عمل نحاول تحقيق ذلك بالطر  الطر

البحث عن طرق أخرى.  اعتدنا عليها و أو  إنجاز  ال نحاول أن نفكر يف األمر كثرياً  يد  نر ألننا 

(  Fixedness Functionalهذا يعود بسبب ما يسميه كارل دونكر )العمل وحسب. و

جديدة   يقة  بطر األشياء  استخدام  من  يمنعنا  ذهين  حاجز  عن  ية"عبارة  لحل    ورضور

يقة املعتادة لهم   املشكلة." عندما تسألهم عن روتينهم يف حل املشكلة سيرشحون لك الطر

. ألنها بالنسبة لهم اصبحت عادة )روتني(. عندما واحدة  وتجدهم ال يفكرون يف االمر ثانية 

عن ملاذا يقومون بذلك. ستجعلهم يفكرون يف  ق يف السؤال عنه ولك الروتني تعمتسمع ذ 

الروتني وذلك  كما .  مثايل  ليس  روتينهم  أن  ملالحظة  يصلون  لعلهم  التفكري  ذلك  اثناء 

يتوقعون. ولكن من دون ذكر فكرتك أو طرح حلول لهم. أنت تريدهم أن يصلوا من خالل  

 بنفسهم.  االكتشافإىل ذلك  مذلك التعمق يف روتينه

التقنيةرأورالخجلرمنرر • عدمرمعرفةراملستخدمنيرمارالذيرممكنرأنرتقدمهرالحلولر

املستخدمنيقولها و .  على حلول  عاداتهم  معتادين يف  ثابت  تلك طرق  لحل  روتينهم  ة يف 

ية. تذكر هم من اجل الحلول تكون تحسينية ولذلك تجد اقرتاحاتاملشاكل. و ليست جذر

يد خيول رسيعة." لذلك انت "لو سألت الناس ماذمقولة هرني فورد   يدون، لقالوا نر ا ير

يق أن تسألهم "إذا بإمكانك عمل  عليك ان تحررهم من ذلك القيد ويمكن ذلك عن طر

إذا   العمل على )...( ماذا سيكون، واليهمك  يشء اآلن مل يكن بإمكانك فعله سابقا عند 

طلب منهم رأيهم يف  مستحيل أو ال؟" هذا السؤال عليك الحذر منه عندما تسأله. ألنك ت



الحل. لذلك خذ اجاباتهم بموضوعية و بحذر. الهدف، أن تحررهم من قيد الروتني. بعدما  

تبدأ تسأل األسئلة املفيدة. "ملاذا هذا مهم؟" يقدمون لك تلك اقرتاحات حينها عليك ان  

كرث يف فهم األسباب املحيطة وراء تلك الرغبات.    و هكذا من أجل التعمق أ

كرث. الطالب ممكن أن يبذلوا وقت  واردمحدوديةرامل • يد من   أ على خدمة تتطلب عمل املز

االعدادات مقابل ان تكون الخدمة رخيصة. على عكس، أب موظف يف رشكة ليس لديه 

خدمة   اجل  من  كرث  أ قيمة  لدفع  مستعد  تجده  لذلك  الخدمات  من  النوع  لهذا  وقت 

يد أن ت قدم الخدمة له تسهل لك معرفة ما  جاهزة. معرفة ما هي املوارد الشحيحة ملن تر

 أن تكون جاهز الكتشافها يف مقابالتك.  يجبم. الذي يجب أن تقدم له

الترصفاتعاداترو • تحدر وتقاليدر عادات  تجد هناك  احياناً  تقاليد سواء على مستوى . 

أو حىت يف الرشكات. تحد الشخص من تجربة خدمة. مثالً،   االجتماعيالشخيص، األرسي،  

ترض سمعته أو مكانته.  ن يفشل بسبب ذلك املنتج الجديد وص يخىش أألن ذلك الشخ

ت تحديد  محاولة  يف  يكمن  خالل  دورك  من  والتقاليد  العادات  من  النابعة  املخاوف  لك 

 اكتشافها ومن ثم العمل على تقليلها أو إزالتها لهم.املقابالت و

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

ورائهم عندما يذكروا لك أنهم كانوا محبطني اثناء محاولة حل املشكلة عندما رشحوا لك  املحيطة

 .والتحفزي باإليجابيةنفس السياق عندما شعروا  وأيضاً علىروتينهم. 



التعمق يف األسئلة ملعرفة كل ما يحيط بها سواء املقابلة و  مالحظاتشاعر يف  تلك املعليك أن تدون  

عرفة سيمكنك بناء خدمة تتناسب وتتوافق مع  املواقف السلبية أو اإليجابية. فمن خالل تلك امل 

 تبتعد عن كل ما يحبطهم عندما يعملون على روتينهم.طموحاتهم وما يحفزهم و

 )...(   ـ أخربين عن آخر مرة قمت فيها ب 
ية عن موقف أو عمل قام به  هذا ليس سؤال بقدر ما هي دعوة مفتوحة ملن تقابل للحديث بحر

يف املايض أو الحارض. ليس هناك اي تطرق للحديث عن املستقبل أو عن ماذا سوف تفعل. لذلك 

 ضمن الحصول على تجربة حقيقية بتفاصيلها. تس

ما هي الطرق اليت حاولت استخدامها لحل )تلك  

 شكلة(؟ امل 
معرفة ما يفعله املستخدم حالياً أو حاول سابقاً هو يف صميم فهم املشكلة اليت تحاول أن تحل.  

 ألنه من خالل ذلك تستطيع: 

 ما ال يستطيعون. معرفة ما الذي يستطيعون فعله و •

يح لهم ويستخدمونه حالياً؟ و ما الذي يجدون •  ملاذا؟ ه مر

 ما هي القرارات اليت يتخذونها؟  •

مهما  الطرق  عندما تفكر يف األمر، أنت يف الحقيقة يف منافسة مع سلوك املستخدمني الحايل. فتلك  

بالنسبة لهم   الذي  إيجابياته    أصبحكانت فاعليتها هي جزء من ذلك السلوك  عادة )روتني( مع 

 وسلبياته. 



ل و تفاصيله.  بجميع  الروتني  ذلك  ملعرفة  بحاجة  فأنت  مهم.  السؤال  هذا  السبب  تحديد  لهذا 

و   التحديات فعله  يستطيعون  الذي  ما  اليت )معرفة  والطرق  الحلول  ما هي  يستطيعون(،  ما ال 

ما هي اسباب حدوث املشكلة و  (بعد-اثناء - قبل)يجدونها مريحه لهم لحل تلك املشكلة بتفاصيلها  

يح لهم  هل األمر يتطلب التفكري يف القرار  ملاذا؟( و؟ وويستخدمونه حالياً ذلك )ما الذي يجدونه مر

 امر روتيين لدرجة ال يتطلب التفكري فيه )ما هي القرارات اليت يتخذونها؟(  أصبحأو انه 

يد أن تسأل:  ولهذا تجد نفسك يف املقابلة تر

 كيف تعمل )...(." أو "ارشح يل روتينك عند عمل )...(." أخربين"

يد أن تستعجل يف السؤ يقة فكر    .ال مبارشة عن املشكلةيف البداية أنت ال تر بصياغة سؤالك بطر

 غري موجهة.  عامة و

 مثالً:

افرادها   اليت  الفرق  ملساعدة  خدمة  و   متواجدينلديك  العامل.  حول  مختلفة  اماكن  أن  يف  يد  تر

 . واإلنتاجية مع الرتكزي على الخصوصية  ومشاركة امللفاتتساعدهم بخدمة تسهل عليهم رفع 

 فريقك؟" ومشاركتها معن "كيف تقوم حالياً برفع امللفات السؤال املبارش قد يكو

يقة عامةالسؤال الغري املبارش   ممكن أن يكون "حدثين عن آخر مرة أردت فيها رأي فريقك   وبطر

 فيما قمت به؟"

أنها املشكلة ال  املمكن أن تكون غائبة عنك. فربما ما تظنه  اكتشاف فرص من  هذه ستتيح لك 

تسبب املشكلة من األساس. هذا    وهي ما طوة تسبق حدوث املشكلة، خ  وإنما هيتكون كذلك.  

مما يساعدك يف معرفة التفاصيل املعقدة  )تجربته(  النوع من األسئلة تتيح ملن تقابل برسد روتينه

يشء غري واضح يف روتينه    وعندما يكونأولوياته.    وما هياليت يمر بها من تقابل يف اتخاذ قراره  

كرث وتتعمقعليك أن تسأل   .  أ



ما هي األدوات أو الخدمات اليت تستخدمها عندما  

 )...(؟ 
كرثختلف عن السؤال السابق بأن هذا السؤال ي تبحث هل يستخدم خدمة أو منتج   ألنك تركزي. أ

يقة أو سلوب وبينما يف السؤال السابق كان املجال مفتوح لي ليس رشط  تحدث عن منهجية، طر

 . بصفة خاصةمنتج أو خدمة 

همة له ألن  . هذه داللة لك بأن املشكلة ليست مأو اداة   ال استخدم اي خدمة   ؛إذا كانت اإلجابة

 ك اثبت أن املشكلة ليست حقيقية وانتهيت. بذل يبحث أو يستخدم حل. و

دم حلول أو يبحث  أنه يستخإذا كانت نعم. فأنت لديك داللة بأنه يُقيم املشكلة بأنها مهمة لدرجة  و

الذي  عنها. و الدافع  ملاذا هذه الخدمات؟ ما هو  إذا وفر لك قائمة منتجات او خدمات. اسأله 

القيمة معرفة  يف  الحقاً  سيساعدك  هذا  غريها؟  عن  الخدمات  تلك  يفضل  يسعى    جعله  اليت 

يد للحصول عليها و   تساعده يف إنجازه. تلك الخدمات ان من العمل الذي ير

اليت توقعت من )اسم املنتج أو    ما هي األعمال 

الخدمة( ان تساعدك ف انجازها و لكن بعد  

 استخدامها مل تفعل؟ 
ال تسأل ها السؤال إال بعد ان يجيب على سؤال "ما هي األدوات أو الخدمات اليت تستخدمها  

 . قيمة(؟" بذكر عدة خدمات أو منتجات. وإال ليس لهذا السؤال عندما )...



ل  مل تفعلها، اسأله ملاذا )األعماا ومن تلك الخدمات أو املنتجات وأشياء توقعهإذا ذكر لك قائمة  و

يقة ما لحلها لذلك اسأله "وما  اليت ذكرها لك( مهمة له؟ و إذا كانت مهمة له اكيد انه يحاول طر

يقة   إذاالذي تعمله إلنجاز تلك األعمال   تلك الخدمات مل تقدمها لك؟" إذا ذكر لك روتني او طر

 إذا مل يفعل يشء تسأله "ملاذا مل تحاول حلها؟ ما هو الحاجز؟" ا هذا دليل انها مهمة له ونجازهإل

)الروتني الذي يقوم به و تود    ــ كم مرة قمت ب 

مساعدته فيه( ف الشهر املايض؟ أو كم مرة حدثت  

 معك )املشكلة( ف الشهر املايض؟ 
ك املشكلة أو الروتني يف حياة ذل من ممزيات هذا السؤال، انها تعطيك قياس لعدد مرات حدوث 

لذلك تم تحديد "الشهر املايض" لتسهل على من تقابل التذكر الشخص ويف خالل فرتة زمنية. و

ك فكرة ممكن )أنت ممكن أن تختار اي فرتة تتناسب مع املشكلة اليت تريد أن تحلها إذا ليس لدي

املشكلة خالل الشهر القادم؟" لكن ال تقل له "كم تتوقع أن تحدث معك  أن تبقي على شهر(. و

 ابتعد عنها. 

لك   يبدي  تجد شخص  قد  وإنها  تمعضهألنك  املشكلة  معه    من  عندما .  باستمرارتحدث    ولكن 

 .تسأله كم مرة حدثت معك الشهر املايض؟ هذا يساعدك يف ان تجعله يراجع نفسه

أن   تريد  الروتني مع من  أو  املشكلة  ان تحدث  على  تعتمد  فكرتك  ان  اسبلنفرتض،  وعياً.  تخدم 

تسأله    ولكن عندماتجد ذلك الشخص يبدي لك امتعاضه من املشكلة  حالياَ، تجري املقابالت و

"كم مرة حدثت معك األسبوع املايض؟" يقول لك" ال هي ال تحدث اسبوعياً، بل كل شهر مرة  

من هذه   تم دحضهامرشوعك التجاري    اهم توقعاتك )فرضيات( نموذج عمل  أحدواحدة." اآلن،  



نموذج عمل مرشوعك فعليك مراجعة    وجوهري إلنجاحإذا هذا امر رضوري  املقابلة بتلك الجملة. و

 اإلجابة من مجموعة عديدة من الذين قابلتهم.هذه وتعديل النموذج. خصوصاً إذا سمعت 

الروتني( كم من الوقت أو  عندما تحدث )املشكلة أو  

 املال تكلفك انت )أو تكلف الرشكة(؟ 
اليت ممكن أن تسألها. ألنها، تساعدك على   بعد أن تكتشف بأن هناك مشكلة هذه من األسئلة

 فهم حدة املشكلة على الشخص من ناحية املال والوقت. 

يقة تفكو ال والوقت. مما  ري الشخص بالنسبة ملوضوع املهي ايضاً، تعطيك انطباع جيد على طر

و التسعري  يف  املمزياتيساعدك  و  معرفة  الحقاً.  بنائها  عليك  يجب  ليس  اليت  هنا  الهدف  تذكر 

كرث واقعي عن   الوصول لرقم دقيق سواء للمال أو الوقت ولكن الهدف هو الحصول على شعور أ

 القيمة اليت يجب عليك تحقيقها لهؤالء.

ريك  من غريك يعاين من هذه )املشكلة(؟ أو من غ 

 يحاول انجاز )هذا العمل أو الروتني(؟ 
تسأل مثل هذا السؤال من املمكن أن يفتح   ولكن عندمالعلك تعتقد بأن املشكلة مرتبطة مع فئة  

يدون انجاز نفس العمل.  ين يعانون نفس املشكلة أو ير يق ملعرفة رشائح عمالء آخر لك هؤالء الطر

ايضاً.  لهم  الوصول  يمكنك  يساع  ممن  العمالء وهذا بدوره  الرشائح من  تلك  استهداف  دك يف 

 للنمو الحًقا.



)...( أو عندما تستخدم )...(،    ـ ـ عندما تحاول القيام ب 

 هل هناك اي استعدادات مسبقة عليك القيام بها؟ 
مسبقة    الستعداداتيمكنك ان تسأل هذا السؤال يف اغلب األوقات ألن معظم األعمال تحتاج  

نزعاج من الروتني الذي يقوم  اسؤال، إذا من تقابل مل يبدي اي تذمر او  ال   ويفيد هذاقبل القيام بها.  

لهذا الشخص ال يوجد ما يحتاج اصالحه أو    وهذا طبيعي به.   بالنسبة  الروتني.  ملن وقع ضحية 

اليت من املمكن ان تفتح   االستعداداتالسؤال بثماره، عندما يخربك عن تلك    ويأيت هذتحسينه.  

يادة أو تحسني اوضح مع من تحتاج أن تعمل    ويعطيك رؤية الحل الذي فكرت به  لك فرص لز

 لهؤالء. أفضلرشاكات لتقديم قيمة 

هل تود مشاركتنا ف تجربة املنتج ف نسخته األولية؟  

 أو يشء من هذا القبيل. 
يده اإللكرتوين  عليك أن تسأل هذا السؤال يف النهاية. خذ منه نوع من انواع االلزتام، اطلب منه بر

يه صفحة الهبوط الخاصة بالفكرة  مثالً  يد أن    وتطلب منه. أو من املمكن أن تر التسجيل. أنت تر

كالم. إذا ابدى عدم رغبته. لعلك تود ان تراجع السبب وراء ذلك.   وليس مجرد  الزتامتأخذ منه  

أو انه غري جاهز ربما مل تستهدف الفئة الصحيحة أو أن املشكلة ليست معضلة لهم بما فيه الكفاية.  

 شخص من البداية ابدى عدم اهتمامه باملشكلة.   ل طبعاً، ال تسأل هذا السؤال . لاللزتام



 لك؟ هل هناك يشء نسيت أن أسأ 
يقة صحيحة و كنت بالفعل صادق معهم بأنك ال تحاول   سؤال جيد، ألنك إذا نفذت املقابلة بطر

أن تبيع يشء )حالياً( و إنما تحاول أن تتعلم منهم و تستفيد. ستجدهم يساعدونك. ولكن دائماً  

كيد    إسأل إذا طلبوا مزية ملاذا هي مهمة و حاول ان تأخذ أي مدح أو إطراء كما هو و ال تأخذه  كتأ

 على أن الفكرة بالفعل تستحق البناء. 

 من تقرتح ألتحدث معه؟ 
اليت الجيدة  األسئلة  ين    من  آخر على  الحصول  يف  سيساعدك  ألنه  مقابلتك.  به  تنهي  أن  تود 

ملقابلتهم و يسهل عليك مقابلتهم إذا عرفوا أن مصدر املقابلة شخص يعرفونه هو الذي عرفهم 

 بأس.  بك. إذا رفضوا أو اعتذروا، ال

 

 

 

 

 

 

 



 واملهمة نصائح للوصول لألسئلة املفيدة  

 اسأل األسئلة املهمة 
البعض تجده سواء عن قصد أو ال، يبتعد عن األسئلة املهمة. و املقصود باألسئلة املهمة تلك اليت  

يادي إن خالفت توقعاته ستنهي فكرته. لذلك ال يسأل عنها. إذن ما الفائدة م ن املقابلة  يدرك الر

 يث مع اآلخرين! أو الحد

البد أن تسأل هذه األسئلة املهمة اليت إجاباتها من املمكن أن تغري كلياً أو تنهي فكرتك. فهذا هو  

الهدف من هذه املقابالت و من مرحلة التحقق. صديق يل عمل مقابلة مع شخص من رشيحة  

يد تقديم خدمة لهم. تحدثت معه الحقاً، عن التجربة و عن ما   ير دار من األسئلة.  العمالء اليت 

كانت تجربة ممتعة له خصوصاً كونه شخص كان مرتدد يف عمل املقابلة و لكن بعد أن قام بها و 

الفائدة اليت خرج منها كان شديد الحماس للمتابعة و لعمل مقابالت اخرى. سألته ما هي أهم  

نموذج  استمرارية  على  تشكل خطر  اليت  )توقعاته(  نموذج عمل مرشوعه  و  األشياء يف  ه. ذكرها 

ية لنموذجه. بعد ذلك سألته هل قمت   يف املقابلة.   بالتطرق لهاباألخص ذكر واحده مهمة و جوهر

 اإلجابة كانت، ال )لحظة صمت(. 

ما الذي يجب عليه القيام به و قال "سأحاول أنا اتحدث لذلك الشخص مجدداً و   ادركبعدها،  

يد   يشءأسأله عنها". ملاذا مل يسأله من البداية؟ ألنه استثمر وقت و جهد يف بناء املرشوع وآخر   ير

يد ذلك". لذلك التحقق من جدوى الفكرة يأيت قبل  هو  سماعه   عدة اشخاص يقولون له "ال نر

 حىت ال تشعر بذلك العىبء اثناء تغيري أو إلغاء الفكرة.بناء اي يشء 



 ال تبدأ مبارشة ف موضوع املشكلة 
عند الحديث مع الشخص ال تبدأ مبارشة يف موضوع املشكلة ألن ذلك قد يضللك. إبدأ الحديث  

و دع الشخص يتحدث إىل أن يبدأ هو بالتقريب بداًل من أن تفعل ذلك له. حىت التقع    بشكل عام

 يف فخ أن تضلل نفسك. أنت ال تدري هل هناك مشكلة حقيقية أو ال.

 

لبدء الحديث بطريقة عامة بداًل من الحديث مبارشة عن املشكلة ممكن ان تقول يشء من هذا  

 القبيل: 

جدًا عام و لكن ال بأس، و الفكرة اليت  تطمح إلنجازها اآلن؟"    أنت: "ما هي أهم األهداف اليت

خدمات  عرب  للتسويق  تساعدهم  لخدمة  تحتاج  الصغرية  املؤسسات  هل  منها  التحقق  املراد 

 التواصل اإلجتماعي؟ 

التسويق ألعمال من تقابل: "املوازنة بني مؤسسيت و حيايت اإلجتماعية."    عن  ليس هناك ذكر 

 املؤسسة. 

قد تظن عند سماع أمر غري قريب من الفكرة ان تتجاهله و لكن ربما  كيف تقوم بذلك؟"  أنت : "

 استمر.. تتعلم أمر جديد. خصوصًا، إذا ذكر لك أنه امر مهم له

 ليس هناك أي ذكر للتسويق.)...("  ــمن تقابل: "اقوم ب

تقابله غري لذي اآلن، اتضح أن الشخص اأنت: "مىت آخر مرة قمت بالتسويق ألعمال املؤسسة؟" 

ملؤسسته. و اليعتقد أنه أمر مهم يف هذه الفرتة. وعلى الرغم من أنك مهتم بموضوع التسويق  

كد، هل حقًا هذه مشكلة  قمت بتوجيه من تقابل و لكنك على دراية بذلك و عن عمد من أجل التأ

 له أو ال و خصوصًا أنك على وشك إنهاء املقابلة، فال بأس بذلك. 



بالطبع ممكن أن تتبع ذلك بسؤال ملاذا؟ للتعرف  يق للمؤسسة."  سوليا، ال اتهم بالتمن تقابل: "حا

بالتسويق.   البدء  القيام بذلك قبل  على دوافع ذلك السلوك ربما يكون هناك حاجز يمنعه من 

مثال، ألنه ال يعرف من أين يبدأ؟ أو ال يستطيع توظيف بصفة دائمة شخص مهمته التسويق فقط،  

 و هكذا. 

 

ليس رشط دائماً أن تبدأ الحديث من منظور عام و من ثم التعمق. كما وضحت باملثال السابق.  

الفئة ممكن أن تبدأ مبارشة بسؤاله عن  التسويق مشكلة تعاين منها هذه  كيد بأن  تأ إذا لديك 

 ذلك. مثل اآليت: 

كرب املشاكل اليت واجهتك عند التسويق ملنتجات مؤسستك؟"   "ما هي أ

تبتعد بأسئلتك مهارة عليك التحكم بها اثناء الحديث تبعاً إلجابات من تقابل و تكون    أن تقرتب أو

 على دراية أنك ال توجهة بأسئلتك نحو إجابات تود أن تسمعها أنت. 

 

 عنرمخاطررالسوقرورمخاطرراملنتج.ر

السوق للدفع مقابل    مخاطرر الخدمة؟ هل هم مستعدين  أو  املنتج  يد  تر العمالء  )هل رشيحة 

)هل تستطيع بناء ما وعدت    مخاطرراملنتجمة؟ هل هناك عدد كايف منهم؟ و هكذا( بينما  الخد

يادة املشرتكني؟ هل سيستمرون يف استخدام الخدمة؟( يف املقابالت تستطيع  به؟ هل تستطيع ز

تقليل مخاوفك نحو مخاطر السوق عند عمل العديد من املقابالت الناجحة و لكن هناك مرحلة  

عليك لها  )تسمى    ستصل  ملنتجك  أساسية  و  ية  جوهر نسخة  تبين  إختصار   MVPأن  وهي 

Minimum Viable Product  إلزالة مخاوفك نحو مخاطر املنتج. هذا ال يعين، أن التحقق من )

حيث املقابالت غري مفيد. على العكس، ممكن اإلستفادة منه كنقطة أساس لك عندما تحاول إزالة  

 ببناء املنتج.  البدءمخاطر املنتج عند 



أن تبتعد عنها اثناء    ويجبغرية مفيدة  اسئلة  

 الحديث )املقابلة( 

كرة مرشوعي؟ أو هل تظن أنها فكرة  ما هو رأيك بف 

 جيدة؟ 
آراء  هي  هفقط هو من يحدد هل الفكرة جيدة أو ال، غري ذلك جميع ما تسمع )الجمهور( السوق

كرث و ال أقل.  ال أ

تود أن تسألهم كيف يحلون املشكلة الحالية أو يقضون  عن فكرتك.  بداًل من سؤالهم  ملعالجة ذلك،  

إن وجد. ما هي الطرق   ،هي األشياء اليت يحبون أو يكرهونها يف الحل الحايليومهم مع املشكلة. ما  

يقة أو الخدمة؟ و ملاذا اختاروها؟  وا قبل ان يختارهأو األدوات األخرى اليت استخدمو ا هذه الطر

ي ؟ وما هي األشياء  ة قة أو خدمة يستخدمونها، هل هم يبحثون عن واحدوإذا ليس هناك طر

بعد كل ذلك ستجد لديك   ا هم كذلك؟ملاذ،وإذا ال يبحثون عن حلاليت يبحثون عنها يف الحل؟  

 معلومات كثرية ستساعدك أنت يف تقييم هل حقاً الفكرة جيدة أو ال؟



الذي    هل تدفع لخدمة تقوم بعمل )تضع هنا العمل 

 (؟ ستقوم به فكرتك 
يدون   أنت تسأل افراد عن رأيهم و تتوقع منهم إجابة افرتاضية و أيضاً يف الغالب هؤالء الناس ال ير

كرث مما يفيدك. أن يحبطوك لذلك   ستسمع رد يسعدك أ

كم وقت يأخذ ذلك الحل إلنجاز  اسألهم كيف يحلون ذلك العمل؟ كم يكلفهم؟  ملعالجة ذلك،  

عندما   روتينهم  تفاصيل  عن  اسألهم  العمل    انجاز  يحاولونالعمل؟  لك    –ذلك  دعهم يرسدوا 

ب  –تفاصيل ذلك الحدث قبل حدوث املشكلة   إذا ذلك  عدأثناء محاولة حلها و ماذا حدث  . و 

أو   ل ألنهم بحثوا ومل يجدوا حل مناسبحدث أنهم مل يهتموا بحل املشكلة عندما وقعت، ملاذا؟ ه

 أو ألن الحل املتوفر تعدى مزيانيتهم املسموحة أو املعقولة يف نظرهم؟  أنهم مل يهتموا اصالً بالبحث.

تضع هنا العمل الذي ستقوم به  كم تدفع مقابل ) 

 (؟ فكرتك 
أسوء. ألنك قد تعتقد ألنك وضعت سعر والشخص املقابل  وربمانفس مشكلة السؤال السابق، 

 جاب فهذا لسبب ما يجعل األمر منطقي و مقبول. ا

 عليك قراءة نصائح السؤال السابق. ملعالجة ذلك،  



تضع هنا العمل  بلغ( لخدمة تقوم ) امل هل تدفع ) 

 (؟ الذي ستقوم به فكرتك 
تتوقع  سؤال غري مفيد، ألنك تط أيضاً  لب منهم توقع هل ممكن أن يقوموا بعمل مستقبلي و 

 منهم هل يدفعوا مقابل ذلك أو ال؟

على   احرص  و  املستقبل  يف  سلوكهم  توقع  منهم  تطلب  اليت  األسئلة  عن  ابتعد  ذلك،  ملعالجة 

 أو ماذا فعلوا يف املايض.  سؤالهم ماذا يفعلون اآلن.

 ؟ ( ... ) هل تجد نفسك تستخدم خدمة مثل  
يد من الشخص توقع سلوكه.سؤال  مل إذن،  ومعظم الناس سيقول "ممكن".    غري مفيد، ألنك تر

 مفيد.  تتعلم يشء

أو    ملعالجة ذلك، ممكن أن تعيد صياغة السؤال إىل "مىت آخر مرة استخدمت خدمة مثل ...؟"

  الرد كان  ومن ثم اتبعها بالسؤال التايل يف حالة"هل استخدمت خدمة مثل ... ، الشهر املايض؟" 

  الرد كان   . يف حالةل معرفة الروتني و تتعمق بعد ذلكتحاو  "نعم "ممكن ان ترشح يل ما حدث؟

ك  "ملاذا؟ال "  .وه إلستخدام خدمة مثل تلك الخدمةربما ليس هناك مشكلة تدع، ألنه  دتحاول التأ

 )...(؟ كم مرة يحدث معك  
يد أن تكون اكرث وضوح. ربما يقولسؤال   لك اربع مرات و لكن تلك األحداث    غري مفيد، أنت تر

تعد مشكلة    ه ربما حدثت معه مرة واحدة كل سنة على مدى السنوات األربع املاضية.و هذاألربعة  



من املمكن أن تحدث معه كل شهر على األقل مرة واحدة و بنيت فكرتك  إذا كنت تظن أنها كبرية 

 كلها على هذه اإلفرتاضية. 

تقرتح فرتة   وأالشكلة  لحدوث امل  تحدد الفرتة املناسبة بالنسبة لفرضيتكعليك أن  ملعالجة ذلك،  

" هذا خطأ، ألنك تسأله  ...؟معك    حدثتتوقع أن ت، كم مرة  القادم"يف الشهر  ة فال تقول  يلمستقب

يد من التوقعات  ليتوقع سلوكه . عليك أن تسأله يف يف املستقبل، أنت تبحث عن حقائق وليس املز

يقة التالية "يف الشهر املايض، كم مرة   ولذلك نعالج  الحارض أو املايض حدث معك   املشكلة بالطر

 .؟"..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



األسئلة الغري  نصائح لتتجنب الوقوع ف  

 مفيدة 

 عن الوقوع ف فخ املدح و اإلطراء   اإلبتعاد حاول  
. ولكن  (املقابلة)  الفخ بأن ال تذكر فكرتك إطالقاً أثناء الحديث  أفضل طريقة لعدم الوقوع يف هذا

و ذكر   ،وإن حدث و وقعت يف هذا الفخ حاول برسعة العودة مجدداً لألسئلة املفيدة. إن اخطأت 

ارشح يل كيف تقيض "، حاول أن تعود لألسئلة املفيدة بأن تسأل  "جميلة  من تقابل أن"فكرتك  لك

  ستقدم حاول برسعة أن تخرج من دوامة الحديث عن فكرتك ألنها  ؟"املشكلةيومك يف حل تلك 

 وقعت يف هذا الفخأنك  و يمكنك معرفة  لك معلومات مضللة أو غري مفيدة )مثل املدح و اإلطراء(. 

عندما تسمع من مع تقابل "هذه فكرة جميلة"، "أعجبين عملكم"،" خدمة ممزية"، "عمل رائع"  

اإلشادة و املدح اليت تغذي الغرور ولكنها يف الحقيقة ال تفيدك يف التحقق أو   عبارات  من وغريها...  

 . مفيد تعلم يشء

ال تحاربه، فقط    إذا سمعت يشء ال ترغب بسماعه 

 استمع و تعلم 
يعاين منها   الحديث أو املقابلة بأن ليس هناك مشكلة حقيقية كما تخيلتخالل  ربما تسمع من  

تسمع اشياء قد تصدمك للوهلة األوىل و حىت بعد قراءة هذه . لذا ستجد نفسك  هؤالء الفراد

تسمع   أن  املمكن  اإلستعداد الذهين من  ومع  األشياءاألسطر  و    و   تلك  أن تحارب ذلك  تحاول 



يد سماعها  تسأل أسئلة غري مفيدة يف محاولة يائسة إلقناع الشخص يف املقابلة بأن يقول اشياء تر

كيد ما ال و هذا    .يد أن تعيش يف وهم من صنع مخيلتكهذا جميل إذا تر   )لرتتاح نفسياً(. بالتأ

يدت يد أن نسأل اسئلة مفيدة تساعدنا    .ر  التعلم من خالل التحقق من جدوى الفكرة.  يفألننا نر

للجانب املرشق. ا  بإحباطعندما تسمع مثل هذه األمور، اكيد ستشعر   نك  ولكن عليك أن تنتبه 

 تحاول أن تقدم لهم حل من دون أي جهد أو مال يذكر. برسعة تحققت من جدوى الفكرة ملن 

عن األسئلة اليت تحفز  ف حديثك أو مقابلتك  ابتعد  

 أو التوقعات   املزاعم، الوعود املستقبلية و اإلفرتاضات 
كيد( و اإلفرتاضات أو ال يف  املزاعم )أنا  عادة، أنا احيانا، اطالقا(، الوعود املستقبلية )أنا سوف، بكل تأ

او قمت بتوجيه  عندما تسمع تلك الكلمات اعرف انك سألت  )أنا ربما، من املحتمل(.  التوقعات  

تقابل   خاطئةمن  ويف و    .بطريقة  محددة  اشياء  عن  سؤالهم  على  احرص  املقابلة  يف  إلعادتهم 

كيف قمت بحل املشكلة "  " ،ارشح يل ما حدث؟مثالً، "مىت حدثت معك تلك املشكلة؟" ، "املايض.  

 " خرى؟اهل حاولت استخدام حلول " " ،ذلك الوقت؟

 بلية و اإلفرتاضات أو التوقعات: قللمزاعم، الوعود املست ة األسئلة املحفز مجموعة من

 " ؟( ...)هل تعتقد أنه " •

 " ؟ (...)هل من املمكن أن " •

 "؟ (...)هل يمكن أن ترى نفسك " •

 " ؟ (...)هل تجد نفسك " •

يمكنك  هذه األسئلة ليست مرضة دوماً ولكن الرضر يكمن يف اإلجابات الناتجة من هذه األسئلة. 

 سئلة مفيدة:تحويلها ال



تسأل:   )...(؟"قد  تستخدم  نفسك  تجد  و  هذا    "هل  املستقبلية  الوعود  للمزاعم،  سؤال محفز 

 . اإلفرتاضات أو التوقعات 

فيد منه  تو لكن ممكن أن نس  ة اإلجابات املحفزمن    "احيانا اقوم ب )...("من تسأل قد يجيب:  

 . كمنصة إنطالق لسؤال مفيد

سؤال يحفز إجابة مفيدة عن   "؟تلك التجربة حدثين عن  و   ؟مىت آخر مرة قمت بذلك"قد تسأل: 

 . تجربة حقيقية محددة من املايض 

 فهم السبب وراء طلب املزية اهم من املزية نفسها 
مزية   طلب  إىل  تستمع  من  عندما  هذه  أو  وراء  الدافع  معرفة  عليك  يجب  بمزية  مهتم  تقابل 

. و ليس إلزاماً عليك تطبيقها. مثال لحوار و عدة اسئلة عندما يتم طلب مزية اإلهتمام بتلك املزية 

 منك اثناء املقابلة: 

يد " •  "؟تلك املزية ملاذا تر

 "ما الذي تتيح لك أن تفعل؟" •

 " كيف تقوم حالياً بالتأقلم من دونها؟" •

املشكلة؟كيف  " • مع  املزية  تلك  إضافة  بعد  روتينك  محفز   ه إن  بالرغم  "سيصبح  سؤال 

لسؤال  إن جعلته منصة  لكن  و  التوقعات  أو  اإلفرتاضات  و  املستقبلية  الوعود  للمزاعم، 

 . مفيد كما فعلنا يف مثال سابق ستكون بخري

يد عن ذلك" •  (" ...) قل يل املز

 "يبدوا ذلك مزعجاً، هل هناك قصة وراء ذلك؟" •

 " ملاذا مل تجد حل؟" •



طبعًا، هذا يف حالة وجدته جدًا متحمس مع رشحه للحل   "تبدوا سعيد، ما هو السبب؟" •

ساعده. هذه النوع من األسئلة تساعدك يف قياس الحالة النفسية   ان هذا املنتج  كيف  و

 . ملن تقابل مع الحل و قياس ما هي دوافعه

 البحث عن القبول 
سواء كان عن قصد   لقبول من اآلخرين.عن اتسأل اسئلة غري مفيدة بحثاً احياناً قد تجد نفسك 

 مثل: أو ال.

يد أن ابدأ مرشوع عن " •  " ما رأيك؟ (...)ار

 " هل تعجبك؟ (...) لدي فكرة رائعة ملوقع / تطبيق " •

ين  السؤال التايل، برصاحة ال ي  و معك حىت و إن قلت لهم    ايتعاطفو أن  سوى  عطي مجال لآلخر

 . كونوا رصيحني معي

أع" بفكرة مرشوع  فيهألنك صديقي، سأخربك  واستثمرت  ملدة طويلة  عليه  مايل   مل  الكثري من 

 "هل اعجبتك؟ (...)الخاص وهي 

 أو 

يدك أن تكون رصيح معي و سأتقبل رصاحتك عن فكرة مرشوعي اليت تعبت على بنائها وهي  " ار

 " . ، نحن اصدقاءكن رصيح معي  كيف وجدت الفكرة و .( ...)

 من تقابل بدالً   األسئلة، عليك أن تركز على مشاكل و قصةمثل هذا النوع من  جنب الوقوع يف  تتل 

 من الحديث عن نفسك أو عن فكرتك.  



 آلخرين على ا فكرتك    فرض   توقف عن 
و  فكرتك  فرض  تحاول  أنت  عن    هنا  )البحث  املاضية  النقطة  عكس  على  اآلخرين  على  بيعها 

 القبول(. مثالً: 

 (" ...)خرى ادعين اعيد رشحها مرة  .لفكرة مل تفهم ا، ال" •

كرب من ذلك بكثري، فأنت نسيت " •  (" ...)هذا جزء من الفكرة و لكنها أ

بداًل من أن   ثم  فكرتك ومن  تحمست و ذكرت  أنك  املقابلة  عند  املشكلة  الوقوع يف هذه  سبب 

الجمل  أحد  تقول  جعلك  اآلخر  الشخص  من  رد  على  حصلت  قبول  أو  مجاملة  على  تحصل 

ط إقناع الشخص اآلخر بالقوة بفكرتك. إذا حدث ذلك فق  دوامةالسابقة أو ما يشابها ودخلت يف  

 ل: يبقل يشء من هذا الق

 . ("...)تحمست و بدأت اتحدث عن الفكرة دعنا نعود ملا كنا نتحدث عنه. كنت ترشح يل "اعتذر. 

 اإلستماع اصعب من الحديث 
قد    .النقاط اليت سوف تقوم الخدمة بتغطيتها  إذا من تقابل يذكر نقطة مهمة له وهي من أهم

ياً ت  يف الخدمة.   بتوفريها تقومك سوتبدأ تتحدث عن الفكرة و أن تقاطعهجد نفسك ال شعور

دورك اإلستماع و عدم الحديث عن فكرتك. بداًل من  تذكر،  ذا خطأ فادح، نتيجة الحماس الزائد.  ه

حرمت نفسك من هذا التعلم نتيجة    .افعهود  عنو التعرف    ؟أن تسأله ملاذا هذه املزية مهمة له

لك.  يستمعدث عن فكرتك و الشخص اآلخر تجده اآلن هو من حماسك الزائد و اآلن بدأت تتح

عل عرفت الحل املناسب  اإلستماع أصعب بكثري خصوصاً إذا سمعت يشء يؤكد فكرتك أو انك بالف

 لن تتعلم يشء إذا استمريت بفعل ذلك. توقف، اعتذر و دعه يكمل حديثه. للمشكلة. 



 األسئلة املفيدة والغري مفيدة 
ا األسئلة  أن  و  تالحظ  دوافعهم  طموحهم،  املشكلة،  مع  العمالء  هؤالء  حياة  حول  تدور  ملفيدة 

العوائق. و دائماً، تسأل عن احداث يف املايض أو على االقل الحارض. و األمر بسيط، هم يرشحون  

ية يف بناء حل مما   الحر و يساعدونك يف فهم املشكلة من دون تدخل يف الحل، بينما أنت لك 

نظرك لحل مشكلتهم و تلبية إحتياجهم. هذا يساعد يف الوصول ملا    مناسب يف. وتجده  تعلمت

يسمى مالءمة املشكلة مع الحل. كلما كانت املالءمة عالية كلما كان الحل مناسب لحل املشكلة و 

 مفيد لرشيحة العمالء. 

أو  السلوك  التوقعات املستقبلية سواء على مستوى  تدور حول  مفيدة  الغري  األسئلة  أن  تالحظ 

تدور حول فكرتك )الحل( بداًل من الحديث عن روتني العمالء و    أسئلةفع. أو عندما تسأل  الدا

ملدح أو اإلطراء  تغذي غرورك من خالل عبارات ااألسئلة الغري مفيدة تجد محاولة فهم مشكلتهم. 

 الغري مجدي لك يف هذه املرحلة من التحقق و التعلم. 

 

 

 

 



يباً لكتابة  اسئلة يمكنك استخدامها   تقر

يبت( اي مقابلة  يو )سكر  سينار
مما قرأت من االسئلة و الحوارات السابقة يمكنك بناء حوار خاص بك لتبدأ املقابالت و الحديث 

واستخدامها لعمل اي مقابلة من   التالية  مع العمالء. ويف الحقيقة ممكن أن تبدأ بهذه األسئلة

يد عن املشكلة و الرش   يحة املستهدفة: أجل معرفة و تعلم املز

ب • أو االسبوع    – أو    –)...( حالياً    ــحدثين كيف تقوم  حدثين كيف قمت بعمل )...( الشهر 

املايض؟ اذا مل يفعل ذلك االمر يف تلك الفرتة املاضية. اتبع ذلك بسؤال مىت آخر مرة قمت 

 بذلك العمل؟ الهدف هنا لقياس مدى تكرار ذلك العمل و اهميته يف حياة ذلك الشخص.

 تساعدك على إنجاز )...(؟ هل تستخدم ادوات، خدمات، منتجات أو نصائح •

إذا بإمكانك عمل يشء اآلن مل يكن بإمكانك فعله سابقا عند العمل على )...( ماذا سيكون،  •

أو ال؟ سؤالهم عن حل هو بذاته غري مفيد و لكن من اإلجابات   إذا مستحيل  واليهمك 

 سبب. ممكن أن تسأل سؤال متابع ملعرفة ال 

)...( ماذا كنت تفعل قبل القيام به؟ وعندما انتهيت منه ماذا فعلت   ــآخر مرة كنت تقوم ب •

 بعد ذلك؟ 

 هل هناك يشء آخر عن )...( نسيت أن اسألك عنه؟  •

 يف املقابلة. يمكنك إستخدامه  قالبهذه األسئلة والتسلسل يف الحديث يمثل 



 ( املقابلة ) نجاح أو فشل املحادثة  
يد أن   تزيل مخاطر نموذجك بأن تسأل من تقابل األسئلة املهمة و الخروج بمعرفة تساعدك  أنت تر

األقل خرجت بمعرفة   على  كيد توقعاتك  تأ أو  النتيجة رفض  كانت  و سواء  نموذجك  فهم  على 

كرث ملموسة بدل من اعتقادات. لذلك،   كيد على فهم نموذجك بواقعية أ مفيدة تساعدك بكل تأ

اح املقابلة هل خرجت منها بمعرفة مفيدة لفهم نموذجك سواء كانت  هذه نقطة مهمة، لقياس نج

كيدها؟   برفض توقعاتك أو تأ

يد أن تنهي املقابلة بنوع من انواع اإللزتام مع  يد من الشخص الذي تقابل اإللزتام. أنت تر ايضاً، تر

ام و بالتايل  ذلك الشخص الذي تقابل حىت تقتنع بأن ما يقوله يتطابق حقاً بأفعاله من خالل اإللزت

مرتقب  عميل  أو  إىل مشرتك  باملنتج  مهتم  شخص  مجرد  من  قدماً  يميض  تجعله  أن  تستطيع 

 للخدمة. 

البعض قد يرتدد )سواء من خوف أو من حياء( و لكن عليك أن تسأل. و إذا رفض، ال بأس بذلك.  

مل يكن جاهز بعد. على األقل تعلمت منه الكثري و تشكره على ذلك. و ألنه مل يرغب باإللزتام ربما  

وعند عمل ذلك يف العديد من املقابالت ستتكون لديك صورة أفضل عمن سريفض اإللزتام حاملا  

 تبدأ املقابلة مقارنة من سيوافق. ألنه اصبح لديك تصور أفضل عن رشائح العمالء املختلفني. 

يكون الدفع نقداً.   البد أن يدفعوا لك يشء مهم وليس بالرضورة أنولهذا الجمهور اإللزتام عملة. 

تزكيه و  أو رئيسك بالعمل فأنت  لزمالء لك  تُعرف شخص  بالوقت، بسمعتهم )عندما  قد يكون 

تضع سمعتك يف املحك لهم و لذلك السمعه للبعض تعترب عملة مهمة(، بالربيد اإللكرتوين وهكذا.  

 املهم أنهم البد أن يعطونك يشء مهم باملقابل. 

 



 : أمثلة على اإللزتام بالوقت

 تستأذن لطلب اجتماع آخر معه الحقاً لعمل نقاش مفصل.  •

 تطلب منه امكانية مشاهدة نماذج للحل )املنتج( املقرتح للخدمة الحقاً.  •

 اإلتصال به الحقاً لتجربة النسخة األوىل من الخدمة.  •

 

 أمثلة على اإللزتام بالسمعة: 

 طلب تقديمك ألصدقائه أو زمالئه.  •

 دراء، رئيس املؤسسة، أب/أم(. طلب تقديمك ألصحاب القرار )م •

طلب كتابة إشادة، شهادة أو كتابة دراسة عن تجربتك مع الخدمة و عرضها على موقع  •

 الخدمة الحقاً. 

 

 أمثلة على اإللزتام بالنقد وغريها:

 (. pre-orderالدفع مقدم للحصول أواًل على املنتج ) •

 إيداع.  •

و هو غري ملزم قانوين ولكنه بمثابة الحصول   Letter of intentالحصول على خطاب   •

يد إلكرتوين من الرشكات ألنه يثبت انك حصلت على موافقة مبدئية من الرشكة   بر على 

 بالتعاون. 

الربيد اإللكرتوين. طلب من الشخص التسجيل يف صفحة هبوط للموقع بالربيد اإللكرتوين  •

 أو يف صفحة نموذج تسجيل من أجل الحصول على الخدمة. 

 
 
 



 الرتتيبات الالزمة 

 ملقابلة الالزمة )قبل( ا الرتتيبات  
لتسألها و هي تلك   نموذجك  توقعات  عن  مهمةاسئلة    5-3أهم    على األقل  البد أن تحدد •

الفرضيات املفيدة اليت سبق الحديث عنها.  .اليت دونت يف ملخص  و    باإلضافة لألسئلة 

ار الحديث. لتدون كيف و مىت  البد أن تضع خطة و تتخيل كيف سيكون مس ،قبل أن تبدأ

نموذجك عن  املهمة  اسئلتك  املفيدة.   ستطرح  االسئلة  قالب    و  عمل  عليك  يعين  مما 

يتضمن االسئلة املهمة و املفيدة. و بعد كل مقابلة يمكنك العودة للقالب و تحسينه. و لهذا  

يد طرحها مسبقاً. ضيف السبب  ل كتابة االسئلة اليت تر

يق او زميل لك. حىت يكون األمر لك سهل عندما تبدأ  تدرب   • فعلياً بعمل  مع احد افراد الفر

 املقابالت. 

 حدد و ركز على رشيحة واحدة.  •

تبحث   • أن  ملحاول  مقابلتهعن  علومات  مسبقاً  يد  تر الذي  هؤالء   .الشخص  لبعض 

ت األشخاص قد تكون قبل أن ارسلت الدعوة قد قمت بذلك. مثل مع من يعمل يف الرشكا

بدائية  . هذا سيجنبك الوقوع يف حرج عندما تسأل أسئلة  LinkedInتجدك بحثت عنه يف  

املمكن الحصول على اجابتها من خالل بحث بسيط.   يد انكان من  تر يظن من   انت ال 

 تقابل أنك تضيع وقته بهذه األسئلة البدائية. 

اجابات الحديث.  من املمكن أن يأيت معك شخص آخر للمقابلة. أنت تسأل و زميلك يدون   •

تحتاج لوجود شخص   أو الهاتف ربما ال زوومعلى سكايب،  باملقابلةطبعاً، يف حالة قيامك 



الوقت على دفرت   إذا كنت لوحدك يف مقابلة وجه لوجه ربما تدون و تسأل بنفس  آخر. 

يات و  نوتات أو جهاز )البتوب أو تابلت(. أو ربما تدون مبارشة بعد انتهاء املقابلة. لكالً ايجاب

 ابل. من تق سلبيات. تعتمد عليك أنت و 

ج. هذه  رم إجراء تلك املقابالت، ال توظف رشكة أو افراد من الخاأنت او افراد فريقك عليك •

قرارات   هناك  الوقت  وبنفس  تعلم  توقعات  فرصة  بخصوص  اتخاذها  منك  ستحتاج 

هذه نقطة جداً  .  تعملوا تلك املقابالت  افراد فريقك أن  لذلك عليك أنت و  نموذج عملك

 . مهمة

يد التحقق منها.   • لتكون جاهز لتدوين مالحظاتك و خصوصاً املتعلقة باألسئلة املهمة اليت تر

ملاذا هي   و  ومتعبة؟  مرهقة  املشكلة  حل  من  تجعل  اليت  الحواجز  ماهي  تحديد  عليك، 

الحالية )إن وجدت( مل تكن ناجحة بما الحلول  ملاذا  الكفاية؟ جهز نفسك    كذلك؟ و  فيه 

 لنقاش هذه االسئلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الالزمة )اثناء( املقابلة الرتتيبات  
اثناء املقابلة و إن وقعت    تذكر فكرتك أو تقع يف األخطاء اليت سبق و ان ذكرتهاال    نااحرص   •

 بها اتبع النصائح اليت ذكرت. 

املقابل. ال تح  • و    .تعلم فقط  اول أن تبيع.  حاول جعل األمر تعليمي لك ومفيد للشخص 

 استمع اكرث مما تتكلم.

ألسئلة وماذا  اابتعد عن اسلوب التحقيق يف املقابلة. تحدث بعفوية و لكن ذهنياً أنت رتبت   •

يد أن تخرج من هذه املقابلة و لكن هذا اليعين أن يكون سري الحديث سؤال و جواب.   تر

يد تدوين كل يشء حىت لو كان معك   • افراد فريقك يكتب تلك املالحظات.    أحدأنت ال تر

كرث على النقاط املهمة وتدو يد أن تركز أ يقة يسهل عليك  يأنت تر   قراءتها نها بالتفصيل بطر

يقة منظمة على   يد كتابتها بطر الحقاً. أو لعلك إذا كتبت تلك املالحظات بالقلم والورق تر

Evernote أو Notion   أوGoogle Docs  أوGoogle Spreadsheet   .أو اي منتج آخر

يق وأيضاً يسهل  ملعلومات عن االبحث  عليكليسهل عليك الحقاً مناقشتها ورشحها للفر

يقة رسيعة. أهم النقاط اليت يجب أن تحرص على تدوينها عندما تسمعها هي:  بطر

o كد م  نها أو ينفيها. اي يشء يقال يؤكد صحة توقعاتك اليت تحاول أن تتأ

o   .أي يشء يفاجئ توقعاتك عن سلوك من تقابل من رشيحتك املستهدفة 

o   .أمر عاطفي أو حركة الجسد معربة عن  الوجه  أي يشء يقال أو يظهر على تعابري 

سلبية   أو   )... البهجة،  الرسور،  )الفرح،  إيجابية  العاطفة  تلك  كانت  )الكره، سواء 

عندما يبدأ من تقابل بالحديث عن روتينه أو    هذا قد يظهرالشكوى، التوتر، ...(. و

امر مجهد   "انه  الشخص  يقول  ان  املشكلة.  يتضمن حدوث  ... موقف  " ومتعب 

يختلف عن "انه مزعج ..." تلك العواطف تساعدك يف تقييم مستوى املعناه على 



"ملاذا    املستوى العاطفي وفهم رشيحتك أفضل. ولكن دوماً عليك أن تتعمق بأسئلة

ذلك. دائماً تعمق يف  متعبه ..." إذا من تقابل مل يوفر لك توضيح عن ه وهي مجهد

 جذوره. فهم السبب و

إذا من تقابل يود أن يذكر لك قصة عن روتينه دعه يفعل ذلك ولكن يف النهاية احرص   •

على تغطية جميع األسئلة املهمة لك واليت تود التحقق منها. اإلستطراد مفيد لك مع من 

يد أن ينتهي الوقت وأنت مل تستفد تقابل لحٍد ما.   ألنه وثق بك ليرسد لك قصته ولكن ال تر

 من املقابلة. 

يتحدث يف موضوع آخر أو يستغل السؤال لفتح موضوع يستطرد و من تقابلعندما تجد  •

دقائق بالحديث يف ذلك    آخر. ال تحاول أن تعيده فوراً ملحور الحديث. دع له املجال لبضع

جده مفيد وملاذا  حاول أن تسأله عن ملاذا )موضوع اإلستطراد( مهم أو متعب أو  املوضوع و 

كيف تحل )موضوع اإلستطراد(  ؟ مىت حدث )موضوع اإلستطراد( لك آخر مرة...؟ هكذاو

يقة؟ أو ملاذا مل تحله بعد؟ ألنه بدأ الحديث عن هذا املوضوع ...؟ و واستطرد ملاذا بهذه الطر

كرب من تلك اليت كنت تحاول أن تتحقق   فيه ربما ألنه بالنسبة له مهم ويشكل مشكلة أ

ذلك يف الحسبان عند   ووضعتمنها. إذا اعطيت من تقابل املساحة الكافية لإلستطراد  

بالنسبة  أهم  نمط سائد )مشكلة جديدة(  أن هناك  تالحظ  أن  املمكن  املقابلة من  عمل 

اليت   تلك  من  أنهالرشيحتك  تتوقع  لهم    كنت  مهمة  فكرتك    وبالتايلمشكلة  تغري  ربما 

 األساسية بناء على تلك املعلومات الجديدة.   



 ( املقابلة بعد الالزمة )   الرتتيبات 
أو    Notion  أو  Evernoteكون على خدمة مثل  ت البد أن  النسخة النهائية من املالحظات   •

Google Docs Spreadsheet    اليت ممكن أن تستعني بها    من الخدمات  شابههاأو ما

يف حفظها يف خدمة مثل   والسبب  مل تفعل ذلك اثناء املقابلة(.  إذا)هذا    املالحظاتلحفظ  

يد    ألنكتلك املقرتحة.   لها   والرجوعيسهل عليك حفظ، بحث وفلرت تلك املقابالت  وسيلة  تر

يق ، يمكن ألفراد الفوأيضاً وقت.  ييف أ  . منها والتعلمعليها  االطالعر

يق، عليك مشاركة ما تعلمت مع افراد الفريق • الجميع عليهم التعلم من ألن . إذا لديك فر

ين تلك النتائج يف خدمة مثل الخدمات اليت سبق و أن ذكرت  تلك املقابالت. لذلك تخز

 يحقق تلك الغاية باإلضافة لسهولة الرجوع لها و مراجعتها الحقاً. 

كيدات أو وجدت أن توقعات  ماذا تعلمت؟ هل خرجت بتوقعات جديدة عن   • نموذجك أو تأ

كيد ستجد عليك أن تحدث نموذجك بعد عمل عدة   النموذج خاطئة؟ مهما يكن بكل تأ

مقابالت خصوصاً إذا وجد أن هناك نمط سائد بني افراد الرشيحة املستهدفة يف اجاباتهم  

 عند املقابلة.  

ال  • للمقابلة  اسئلتك  تحسن  أن  كيف ممكن  املحادثة.  تغيري  راجع سري  تالية؟ وهل هناك 

 لألسئلة املهمة عن نموذجك؟  

  وعن خرجت من مقابلة ناجحة إذا حصلت على حقائق عن املشكلة    أنكتستطيع ان تعرف   •

الرشيحة املستهدفة سواء كانت تتماىش أو تتعارض مع توقعات نموذجك. املهم أنها حقائق 

 مع من قابلت.   مااللزتاحصلت على نوع من أنواع و أمفيدة تعلمتها. 



من كل مقابلة ما الذي يجب أن   االنتهاء بعد  

 تتعلمه 
املفرتض   املقابلة من  كتابته من  تم  ما  مراجعة  ثقة تستطيع    أنكبعد  األسئلة    عناإلجابة    وبكل 

 التالية:

تمنعه من  • هناك حواجز  تقابل، هل  بنجاح حل مشكلة من  يمكنه  اآلن  منتج  لديك  لو 

 منتجك؟ استخدام أو رشاء 

 كيف سيتناسب املنتج مع الروتني اليومي ملن قابلت؟ كيف يمكنه استخدام املنتج؟ و •

لحل  • حالياً  تقابل  من  يستخدمها  اليت  املنتجات  من  منتجك  يستبدله  سوف  الذي  ما 

 مشكلته؟ 

 ملاذا ال؟ )منتجك(، ما هي األسباب لذلك؟ و إذا قرر عدم رشاء الحل •

امل • املقابالت؟  رقة وعلومات اليت تحصل عليها متفهل  العديد من  اذن  مشتتة من  لديك 

تحصل على معلومات  لتستفيد والرشائح املختلفة يف املقابالت عليك أن تحدد فئة واحدة 

كرث تجانس من املقابالت.   أ

 

 

 



يوهات    ملقابالت مختلفة عديدة  سينار
 قابلة. حديث غري مفيد و بنفس الوقت يضللك بالتفكري أنك عملت عمل رائع يف املمثال ل 

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

اعدك على حل  ونسبنفسك( "... خدمتنا مثل الخدمة )الفالنية(  والتعريفأنت: )بعد السالم 

تجد    نحن أفضل بسبب )مزية أو عدة ممزيات( عن تلك الخدمة." ولكناملشكلة )الفالنية( 

ارتكبت خطأ، بأنك   ولكن. وبوضوحنفسك اآلن سعيد ألنك ابدعت يف وصف فكرتك بنجاح 

 قلت فكرتك ملن تقابل 

من العالمات أن املقابلة تسري يف  وهذاقام من تقابل بمدحك    هللا جميل." ءما شامن تقابل: "

يق الخطأ. أل  نك، لن تتعلم يشء من ذلك املدح. الطر

يادة  وستساعدككيف تعمل اليت نعمل عليها ستغري أنت: )اآلن متحمس( "الخدمة  على ز

كرث من  وتوفريانتاجيتك   مازلت تتكلم عن الفكرة على اليت تتكبدها اآلن."  من تكاليفك %45أ

يد أن تتعلم  ةالرغم من أنك قلت له قبل املقابل مازال من يتحدث   ولكن أنت لن تبيع يشء وتر

 فكرتك.  وعنأنت، ومازال الحديث يدور عنك 

قام   وايضاً مازال من تقابل يمدحك من تقابل: "روعة، عطين خرب عندما تبدأ الخدمة." 

يد أن ينتهي من   –ترصيفه  –بقوله "عطين خرب عندما تبدأ الخدمة"  كبمماطلت ألنه فقط ير

لألسف تظن أن األمور تسري على أفضل وجه. حىت   وأنتقابلة اليت تحولت لعملية بيع. هذه امل

 ستجده يماطلك.  االلزتاملو تحاول أن تأخذ منه نوع من أنواع 



من قابلت  . جميعما تعلمت( "البد أن نطور برسعة وتشاركهملفريقك  بأنت: )عندما تذه

يساوي فائدة  والاإلعجاب ال يساوي التحقق من جدوى الفكرة.  بها." ومعجبيمدح الفكرة 

 االعجاب يغذي الغرور فقط.  تتعلم منها للتحقق من مخاطر نموذجك.

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

 

 لنحاول إعادة حديث املقابلة السابق ليصبح حديث مفيد. 

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

على حل   ونساعدكبنفسك( "... خدمتنا مثل الخدمة )الفالنية(  والتعريفأنت: )بعد السالم 

اخطأت،   نحن أفضل بسبب )مزية أو عدة ممزيات( عن تلك الخدمة." ولكناملشكلة )الفالنية( 

  والحديث عن ذلك.  االبتعادمن  الفكرة بدالً  وبيعيف فخ الحديث   ووقعت بسبب الحماس الزائد

 قابل. ت منعلى  رتكزيال وعن املشكلة 

 مدح.هللا جميل."  ءما شامن تقابل: "

عمل رائع يف  ب الحديث عن الفكرة. ما شاء هللا عليكم تقومون  وبدأتاملعذرة. تحمست أنت: "

الوقوع يف   بتصحيح وضعك بعدقمت  "عمل ذلك؟تقومون ب)مجالكم(. إذا سمحت يل، كيف 

فخ الحديث عن الفكرة وتحكمت يف الحوار وقمت بقيادته نحو الحصول على معلومات مفيدة  

 تقابل.  وعمنومهمة عن املشكلة 

اثناء ذلك يتطرق للحديث عن املشكلة اليت   ويفيهمك، لدينا ... )يرشح روتينهم  والمن تقابل: "

عليك أن تكون حذر    ولكنعليه ن تطرحها مل يتطرق لها ممكن أ  وإذاتود التعرف على تفاصيلها. 

هذه نتيجة "تبدوا الفكرة رائعة  وباملناسبة. قبل أن تنهي الحديث كمحاولة أخرية( ..  سأله عنهاوت

بسبب  طبيعي  وهذاالرغم من أنه تقدم بمدح الفكرة   وعلىأفضل، جعلته يرشح لك روتينهم. 

 كن حذر.  ولكنها يف البداية بالخطأ تذكر أنك



كرث عنها وكيف تتعاملون معها؟" "أنت:  يقة ممزية يف التعامل مع )املشكلة( ممكن ترشح يل أ طر

كرث عن املشكلة  واآلنتجنبنا املدح والوقوع يف فخ الحديث عن الفكرة  من نقابل  وكيفنتعلم أ

 يتعامل معها. 

يد من الحديث عن   روتينهم يف التعامل مع املشكلة(. من تقابل: )املز

يد من األسئلة   يف املقابالت(.  الستخدامهااليت تحدثنا عنها  واملفيدة  املهمةأنت: )املز

يد من الحديث عن روتينهم، طرق تعاملهم مع املشكلة  من املعلومات  وغريهامن تقابل: )املز

 (. واملفيدة القيمة 

 

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

 

من   والتحقق  التعلم  مجرد  الهدف  ألن  بذلك.  سنكتفي  التحقق  من  األولية  املراحل  يف  كنا  إذا 

ربما   اسب لهم.بأنه من   جدوى الحلالجدوى. و لكن إذا كنا يف مراحل متقدمة و نود أن تحقق من  

 نحاول نختربهم باإللزتام.  

تكون النتيجة سلبية و   وعمل مقابلة ربما ت.  منه  ستفيديس رشط أن يكون كل حديث إيجايب لتل 

 نها. علم متت

 

 

 

 

 



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

 ... 

 .مدحمن تقابل: "ماشاء هللا جميل." 

تجنبت املدح و سألت سؤال مفيد يف نطاق البحث عن  أنت: "كيف تقومون بعمل ذلك؟" 

 املشكلة و هل هي حقيقية. 

ليس هناك اهتمام  تقابل: "يف الحقيقة املوضوع ما يستهال كل هذا. لذلك ال نهتم به."من 

ممكن ألنها ال تحدث بإستمرار أو ألن  حل. ألنها غري مهمة له.ال باملشكلة أو اهتمام بالبحث عن 

 تأثري املشكلة ليس قوي لتصبح مشكلة حقيقية تحتاج لحل فوري.

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

 

أو على األقل   النتيجة سلبية ولكنك تعلمت أن ليس هناك مشكلة كما توقعت  أن  صحيح أن 

. لذلك ممكن أن تجرب  األمر يستحق عناء البحث عن حلهذه الرشيحة من العمالء ال تعتقد أن  

أو تراجع ما قاله لك من قابلت و تكتشف من حديثهم عن مشكلة أخرى .  تتحققلرشيحة أخرى ل 

يها بداًل من فكرتك األولية و املشكلة األولية  لكانت غائبة عنك لهذه الرشيحة من العمالء. و تركز ع

 اليت كنت تحاول التحقق منها. 

 
 



 قد تحدث اثناء املقابلة   ومواقف   تحديات 

 تحديات عمل املقابالت 
املقابالت  تلك  تعلم من  نتيجة  بأفضل  تخرج  بأن  النصائح هو مساعدتك  كل هذه  الهدف من 

وغريها من طرق التحقق. هذا التعلم من املمكن أن يكون نتيجته أن بالفعل فكرتك تمثل مشكلة 

د ما تقدم مفيد. أو من املمكن أن تخرج بأن فكرتك ليست حقيقية للرشيحة اليت تعتقد بأنها ستج

مقارنة    ووقتمهمة وال تمثل مشكلة حقيقية لهؤالء. يف كال الحالتني أنت تحققت بأقل جهد، مال  

 لكن هناك تحديات عند عمل تلك املقابالت:بناء فكرتك مبارشة ملعرفة ذلك. ومع 

يق • اآلن انت،  ة مثالية اعتقاداتك عن الفكرة. ومن املمكن أن تسمع يف املقابلة ما يوافق بطر

ت وال  الفرح  تتمالك نفسك من  أن  لكن  ستطيع  تعابري وجهك.  على  يظهر ذلك  قد  حىت 

تستعجل. عليك ان تتيقن أنه بالفعل من تقابل مل يجاملك ومل   االنضباط الاحرص على  

يد.  ية نحو ما تر يقة انحياز ياً بجعله يقول ما يقول بطر  تقم انت ال شعور

يد    مان تسأل عأالسبب يف   • ماذا فعلوا يف املايض أو الحارض حول سياق املشكلة )تذكر أننا نر

  عما أن نبدأ بسؤال عام يف سياق املشكلة قبل أن نبدأ مبارشة بالسؤال عنها(؟ ألنك تبحث  

ون لفعله. أنت تبحث عن  يتمنون أو يطمح  ممايستطيعون أو ما ال يستطيعون فعله. بداًل  

يقة غري   ومعرفة ذلك،  الحارضة ذلك من خالل معرفة تجاربهم املاضية أو  الحقائق و بطر

ية  ن املستقبل ال يحقق ذلك  ال يستطيعون فعله. أي سؤال ع عماوما يستطيعون عانحياز

أو يل  يعطيك إجابات مضللة ألنها تطلب من الشخص الذي تقابله بذل جهد اضايف لتخو

يدون و ماتوقع  يد ذلك. ير  أنت ال تر



يد أن تسألها وتكون    االستعداد • وإذا  املقابلة مجرد تعبئة فراغات.  يف اعداد األسئلة اليت تر

املقابلة يجب أن تقوم بها  تقوم بكتابتها    كنت إضافتها لخدمة رقمية كما  ثم  برسعة  أثناء 

 وسبق وتحدثت من أجل سهولة املشاركة والبحث. 

يد منك    املمزيات التالية أنا أر
أول سؤال إال أن تجد ذلك الشخص الذي  ب التعريف وما أن تبدأ  بالرتحيب وقد يحدث أن تبدأ  

يد هتقابل على فكرة، إذا كنت  من ممزيات وحلول. ماذا تفعل؟ و يتجاهل السؤال ويبدأ برسد ما ير

هناك  تظن أن هذا رائع. إنه ليس كذلك. أنت يف مقابلة وتحاول إجراء حديث ملحاولة فهم هل  

هل هذه الرشيحة تعاين من هذه املشكلة؟ ولست يف جلسة  لحل؟ وبالفعل مشكلة تستحق ا

 . تدوين ممزيات

مهمة. املهم هنا، معرفة احتياجاتهم الحقيقية من سلوكهم مع    ما يقال لك من ممزيات ليست

ببناء الحل   .حتاجتفهم ما ي ومن ثم بعد أن تتعلم وتلك املشكالت من غري أي تحزي  تقوم أنت 

 تعدل عليه. ثم تقدم لهم و الحتياجاتاية تلك بلاملناسب لت

يك أن تكون  لالعودة له. ولكن عاول ان تقود الحديث عن املشكلة وإذا بدأ الحديث عن املمزيات ح 

يقة قد تظهر ملن تقابل بأنك تهمش افكا   .حذر ره بالرغم من أنك ال إذ ال تود أن تقوم بذلك بطر

يد أن تتعلم  تعتقد ذلك و تر املمزيات جيدة ولكن هذا ليس  عن  لكن  املشكلة. فربما تكون تلك 

املقابلة. لذلك استخدم هذه   يقةمحور اهتمامك يف هذه  عن املشكلة بداًل   إلعادة الحديث  الطر

 بدون تهميش من تقابل. من املمزيات و

 

 
 



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

يد املزية ..."   من تقابل: "ار

استمع بعد   "كيف ممكن أن تستخدمها؟و ؟ممكن ترشح يل مىت  تلك )املزية(،بخصوص "أنت: 

وذلك  ذلك لحديثه ومعرفة ملاذا هذه املزية مهمة له. ثم ابدأ بالتحول للحديث عن املشكلة.

يد تلك املزية لحلها.  بمحاول اكتشاف املشكلة اليت من أجلها ير

يد تلك )املمزية(  إنك، يشء. ما فهمته أنىسحىت ال "أنت:  أنك تعاين من )املشكلة اليت   سبببتر

يد املزية( صحيح؟ كرثتتبع ذلك بهذه األسئلة... هل ممكن أن تحدثين  "من أجلها ير عن   أ

يد أن  كرث ملساعدتك يف  افهمهااملشكلة؟ أر  وهكذا.  حلها بأفضل الطرق.أ

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

 

يد أن اعرف املزيد عن فكرتك   ار
"مىت تنتهي؟"   "،"هل هي قيد التطوير؟  "،"هل منتجك أو خدمتك جاهزة؟  "،"ماهي فكرتك؟

يد عنها؟" إذا من تقابل بدأ يسألك مثل هذه األسئلة األف تعطيه  و  تجيبه  أالضل  أو "ارشح يل املز

السبب وراء ذلك، على الرغم واء اكانت جاهزة أو مجرد فكرة. وفكرة عن منتجك أو خدمتك س 

بالحم تشعر  قد  أنك  ومن  بفكرتك  مهتم  يكون  اس ألن هناك من هو  أن  تتوقع  من  هو ممن 

 لن تخرج بفائدة من تلك املقابلة.  هذا سيؤثر على اجابات من تقابل ورشيحة عمالئك. ولكن 

ه )إذا لديك  ل   تقولالياً مهتم أواًل بسماع تجربته وكل ما هو مرتبط بها. وفقط ارشح له بأنك ح 

ه )إذا ليس لديك ل   تجرب الخدمة. أو تقولأرتب معك مقابلة أخرى تشاهد ومنتج( ممكن أن  

أن  من األوىل.   أرتبتج( ممكن  النسخة  بناء  ننتهي من  حاملا  الخدمة  لتجربة  مقابله الحقة    معك 

 .بالزتام ايضاً خرجت من تلك املقابلة و .وبذلك مل تؤثر على من تقابل وسلوكه 



يأنت   يد ذلكمن تقابل  الحديث عن فكرتك حىت وإن كان    دال تر . حاول أن تسيطر على حماسك ير

حاجة الرشيحة. اهتمامهم بفكرتك، قد يكون  املقابلة هو التحقق من املشكلة وفالهدف من هذه 

كد  على املقابلة أن تكون بعيدة يجب سببه الفضول أو حقاً أنهم بحاجة لحل للمشكلة ولكن لتتأ

يةن مسببات اإلجابات ع  ث عن املشكلة. ي من الحدمنها الحديث عن الفكرة بداًل . و االنحياز

كرث من الوقت املحدد، ماذا أفعل؟   الحديث استمر أ
  مر بها   ألنك تطلب من الشخص الحديث وجميع األسئلة تحفز من تقابل للحديث عن مواقف

. مما قد يجعل بمشكلتهل معك نظراً ألنك حقاً مهتم به ويتحمس من تقاب. من املمكن أن  وروتينه

كرث من ا  لوقت املتفق عليه. ماذا تفعل؟ املقابلة تستمر أ

دقائق عن الوقت املسموح لعله من ألفضل أن   5أخذكم الحديث ألكرث من  دقيقة و  30  االتفاقإذا  

لكن بنفس الوقت وتعلمت الكثري وتنبه من تقابل بأسلوب مؤدب. "الحديث معك وجدته مفيد 

لكن ستجد بعد فرتة أنه   بأس. وفال  االستمرارى رغبته يف  ال أود أن اخذ املزيد من وقتك." إذا أبد

يجياً ستقل.  كالكما مستمتع.    عليك إنهاء الحديث حىت لو لذلك األفضل ألن الفائدة من املقابلة تدر

بأن تطلب منه السماح بالتواصل معه الحقاً إذا احتجت توضيح    اهتمامهتستغل  أن تنهي املقابلة و

كرث  . الزتام منه بتجربة النسخة األولية من الخدمة، تعريفك بآخرين ممكن أن تقابل أو حىت أخذ  أ

 مىت اتوقف من عمل املقابالت؟ 
يادي و  يتجزأاملقابالت يجب أن تكون جزء ال   تستمر عليها دوماً. املقصود  من ثقافة مرشوعك الر

يد التحقق من يشء. ستسأل، ما هو العدد املناسب الذي   به في  تكا بالتوقف هنا، هو عندما تر

كد والتحقق  ؟ توقعاتكمن  للتأ



يعملون املقابالت بأنك تتوقف عندما تتوقف عن سماع يشء يضيف    منالجواب الذي ستسمعه م

 خرباء:هؤالء ال يقرتح  معلومة اضافية لك عن توقعاتك اليت تريد التحقق منها.

الثالث • أو  الثانية  املقابلة  م.  ةبعد  على  و  ريتغيو   ةراجع احرص  طرح طريقتك  يف  أسلوبك 

تتعلم ما يجب عليك  ة صياغتها. وألسئلة وكيفيا املهم، أن تسأل نفسك. هل أنت حقاً 

 هل هذه األسئلة تحقق ذلك أو ال؟ تعلمه؟

الخامسة.   • املقابلة  اليت بعد  املشكلة  يعاين من  تكون وجدت شخص  أن  األقل البد  على 

ربما تتكلم مع الرشيحة   إنكتحاول أن تتحقق منها. إذا مل تستطع أن تجد أحد. فهذا يعين  

 الخاطئة أو أن مشكلتك ليست مشكلة حقيقية تستحق الحل. 

يحدث   . إذا ملمن تقابل   إجاباتستالحظ وجود نمط سائد بني    مقابالت  عرشة بعد عمل   •

يقتك يف استهداف رشيحة من تقابل. لعلهم ليسوا متقاربني كما   ذلك، فعليك مراجعة طر

كرث كرثتحتاج ألن تكون   من الالزم و تظن. أو ان الرشيحة املستهدفة عامة أ تفصيل. مثالً،   أ

ان هناك حقاً   االفرتاضطبعاً، مع    من طالب الجامعات إىل طالب كلية الهندسة يف جامعة.

املقابلة السادسة لنفرتض    .همتقابلالذين  تحق الحل يجدها هؤالء  مشكلة تس إنك بعد 

و التسوق    تشابه ونمطجدت ان هناك  مثالً  بأنهم يبحثون على مواقع  بني من تقابلهم 

يارة   للمقابلة السابعة    ووصلتتاجر.  املاإللكرتونية أواًل ملقارنة األسعار ثم بعد ذلك يذهبون لز

يد التحقق    وأنت اي يشء عن ذلك يف املقابلة    )رقم سبعة(لك ذلك الشخص  ومل يذكر   تر

كد؟   ال تسأل )رقم سبعة او من ستقابل نمط  ك ال ل لتخترب ذمن ذلك النمط ماذا تفعل لتتأ

بداًل  غري مفيدة. و ال؟ فذلك سيحفز اجابات مضللة و هل أنت تفعل ذلك أ مبارشة  الحقاً(

يقة. " باستخدام من ذلك، قم  يا هناكهذه الطر ة املتاجر رآخرون ذكروا يل أنهم يذهبون لز

عار، ممكن أن ترشح يل ما هي  بعد ذلك يذهبون ملواقع التسوق اإللكرتوين ملشاهدة األسو



يقة لطرح السؤال أنت تستخدم "  املنتج(؟ ")اسم    ــيف التسوق ل   طريقتك ناس آخرون" كطر

يقة تخترب هل النمط السائد حقيقي و تقوم بطرح ذلك بعكس النمط السائد.و بهذه الطر

بذلك وتقابل.    نم  معإذا ال يتم طرحه بطريقة عفوية    األخرية أو ال، خصوصاً يف املقابالت  

يقة قابلت يف االختبار مع اآلخرين و  تضع ما تظنه السلوك أو النمط السائد بني من بطر

 غري مضللة. 

فيه سيساعدك   كال شذي تستهدف فهذا مما  إذا لديك معرفة، سمعة ووصول جيد يف السوق ال 

أيضاً  و  معهم  املناسبني لعمل املقابلةاالفراد  يف ترسيع عملية املقابالت. ألنك تستطيع برسعة تحديد  

كرثة توقعات نموذجك الذي قمت بتوثيقه يف مدى تعقيد و  طرح األسئلة املهمة واملفيدة يف املقابلة.

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

 عن املقابالت؟  االستغناء مىت يمكنك  
قياس  تج تتيح لك برسعة بعمل تغيريات و تقنية لذلك املن إذا لديك مستخدمني، منتج، ومنظومة

التغريات على هؤالء املستخدمني فهذا   )يف أغلب األحيان( من    وأقل تكلفةلك    أرسعتأثري تلك 

مقاب األقل  عمل  على  تجربة واحدة  تجري  يومياً  تويرت  املثال،  وقياس   الختبارهاالت. على سبيل 

 (. املصدروجدواها ) تأثريها

كتشاف     من خالل محادثاتك ري تسع الا
 املناسب ولكن الهدف من هذه األسئلة مساعدتك يف اآليت:  صعب تحديد السعرال من 

 هل هناك فئة مستعدة للدفع مقابل حل تلك املشكلة أو لتلبية تلك الحاجة؟  •

https://blog.twitter.com/2013/experiments-twitter


بالف"  البريسوناما هي " • للدفع؟ والخاصة  الفئات  بريسوناهي "  مائة املستعدة  أو  الفئة   "

 اليت لن تدفع مقابل الحل؟ 

 ما هو حجم سوق من سيدفع لحل املشكلة؟  •

 

من ذلك   تطلب   أنكبنائها؟    أنت  شخص مبارشة كم تدفع مقابل خدمة تودأن تسأل  مشكلة  

مضلله.   ألنك قد تحصل على اجابات  االشخص توقع سلوكه وهذا النوع من األسئلة تود اجتنابه

يقة غري مبارشة ومن ثم تحصل على فكرة كم هذه الفئة تدفع حالياً ومن ثم   لذلك قد تسأل بطر

النمط السلويك لهذه الفئة من اعمال قاموا بها يف املايض وليس   ر خدمتك بناء علىوقع كم تسعتت

الكتشاف    تعند عمل املقابالحاول أن تسأل هذه األسئلة    من خالل توقع افعال لهم يف املستقبل.

 : التسعري

  اتبع دائماً  وتدفع لها؟  ماهي الخدمات اليت مشرتك فيها و  ما الذي تدفع له من تطبيقات؟ •

)من   نعم "كم لك  ت اإلجابةذا كان إاإلجابة بنعم أو ال بـ "ملاذا" وكانت  سواء  هذه األسئلة  

املحيطة بذلك.دفع؟"  توأنت    مدة( بالنسبة للرشكات، عندما    ألنك تود معرفة األسباب 

حىت وإن مل يخربك بالسعر    تعرف ما هي الخدمات اليت يستخدمون ملحاولة حل مشكلتهم

عرفة ملتسألهم  الرشكات املقدمة لذلك الحل و  تلكصل مع  االذي يدفعون. ممكن أن تتو 

 .السعر

يد معرفة من سيدفع و • د برسعة  حبحيث عندما تبدأ املقابلة أو الحديث مع أ  من لن يدفع.تر

الذين سيدفعون من الذين لن يدفعون حىت وإن ارادوا استخدام    ممكن أن تقول هذا من 

 الخدمة. 

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/


 اختبار خدمة أو منتج منافس 
هذه  • الحالية.  الحلول  مع  تقابل  من  تجربة  هي  كيف  معرفة  على  املقابلة  يف  احرص 

منتجك من  األوىل  النسخة  بناء  تحاول  عندما  ستفيدك  و(MVP)  املعلومات  هذه .  من 

 األسئلة:

 ما الذي يعجبك يف املنتج الحايل الذي تستخدم؟  •

 ما الذي تكره يف املنتج الحايل الذي تستخدم؟  •

 ما الذي تجده مربك )غري واضح( يف املنتج الحايل الذي تستخدم؟  •

 بالتحديد، ما الذي تجده مزعج يف املنتج الحايل الذي تستخدم؟  •

 تخدم؟ ما هو مفقود من املنتج الحايل الذي تس •

 كيف تعلمت استخدام املنتج الحايل الذي تستخدم؟  •

 كيف سمعت عن املنتج الحايل الذي تستخدم؟  •

 هل حاولت أي يشء آخر مثل ذلك؟ •

 هل جربت منتج آخر؟ •

 ملاذا اخرتت هذا املنتج بالتحديد؟  •

 ماذا عن االستبيانات؟ 
كد من عمل املقابالتاالستبيانات ال تغنيك عن  ، إطالقاً. الهدف الحقيقي من االستبيانات هو التأ

املقابالت  توقعاتك   تلك  خالل  من  لها  وصلت  كرب.اليت  أ نطاق  القنوات   على  استخدام  عند 

كرب  ددلعاالجتماعية إليصال االستبيان   ممكن أن تضع أسئلة تعمل كفلرت، خصوصا إذا تبحث    ،أ



ية من بالفئ أو تهمك فئة معينة. مثالً، أنت مهتم جامعيني. إذن، عليك كتابة  ذكور و 25-21ة العمر

لفلرتة نتائج االستبيان  التعليمية تهدف  املرحلة  ية، الجنس،  العمر الفئة  أسئلة يف االستبيان عن 

 .للحصول فقط على النتائج من هؤالء الذين أنت مهتم بهم

 تذكر ان هناك اربعة عنارص ألي تحقق ناجح 
هدفة يؤكد لك من غري اي تحزي بأن هناك مشكلة حقيقية  من تقابل من الرشيحة املست •

 يعاين منها. 

 من تقابل يؤكد لك بأن لديه تلك املشكلة ويجب أن تحل.  •

 من تقابل وضح لك بأنه بذل واستثمر الجهد، الوقت أو املال يف سعيه لحل املشكلة.  •

بشكل    ةمن تقابل يعاين من حاجز خارج قدرته وسيطرته يمنعه من محاولة حل املشكل •

ويشكلون عائق ملن تقابل لحل   سيطرة . للتوضيح، ربما هناك أطراف آخرون لديهم  فعال

التقاليد واملجتمع.   القوانني واألنظمة،  تريد تقديم حل لرشكة سياحة  مثالً،  املشكلة،  أنت 

النهاية   ولكنه يف  األوىل  الثالثة  العالمات  ابدى جميع  الرشكة  ليسوموظف  صاحب   هو 

 القرار إذن هناك حاجز يمنعه لحل مشكلته. 

 



 املقابالت وتوقعاتك 
املقرتحة إلنجاح املقابلة. هل يعين ذلك   النجاح؟   أنكعملت مقابالت، اتبعت الخطوات  ضمنت 

من العديد من املقابالت؟ أو تتوقف عن   االنتهاءال تستطيع بناء يشء إال بعد  أنكذلك  هل معن

 عمل املقابالت بعد ان تبين؟ 

كرب اآلن  يد من   الستثماربالطبع ال، لجميع األسئلة. التحقق من التوقعات، يعين ان لديك ثقة أ املز

الفكرة املبدئية اليت دونتها وذهبت    االتجاه الجهد، الوقت واملال يف اتجاه معني. سواء اكان ذلك  

املقابالت. واملقابالت والحديث مع العمالء ال  أو فكرة جديدة مما تعلمت من تلك  للتحقق منها 

 يتوقف بمجرد أن تبين فأنت على اتصال دائما معهم ويف حوار مستمر. ألنك يف حالة تعلم مستمر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ف النهاية 
يق الصحيح إلتقان مهارة هذا الدليل هدفه  مقابلة الجمهور الكتشاف الفرص   توجيهك نحو الطر

يع  ية والتحقق من أفكار مشار  . كالتجار

ومع الوقت والتمرس ستصبح عادة طرح األسئلة املفيدة  الجمهور تمرين ممتع ومشوق    مقابلة

يادي ومستثمر. منها والتعلم  من أهم مهاراتك كر

 

البودكاست   املدونة،  وزيارة  اآلخرين  مع  الكتاب  الربيد   واالنضمامأتمن منك مشاركة  ة  يللقائمة 

 والحسابات االجتماعية. 

 

 

 وإذا تريد أخذ املبادرة بتغيري حياتك لألفضل، 

 ق أهدافك بشكل منظم وعملي، ي تحق

 تعيش الحياة اليت طاملا حلمت بها، 

 وترثي حياتك بتجارب جميلة. 
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