
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتشافطرق 

 مرشوعك القادم

 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. 

 

 https://turkifahad.com: املدونة
  com/turkifahadhttps: //www: //twitter.:تويتر

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

https://turkifahad.com/
https://twitter.com/turkifahad
https://www.linkedin.com/in/turkifahad
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 رشيحة تود خدمتها 
بتسجيل األعمال اليت يود  بعد أن تحدد السوق، ابدأ العمل فيه. وتودلعلك مهتم بسوق محدد 

من إنجاز تلك املهام أو   تعيفهمربما ألن هناك حواجز  ال يستطيعون. لكنو إنجازها،السوق  أفراد

  الحديث   تستطيع معرفة هذه التفاصيل من خالل  الحلول املتوفرة ليست بالدرجة املرغوبة.  ألن

ية من خالل مقابلة الجمهور -الكتاب الرقمي املجاين ) السوق. أفرادمع   (اكتشاف الفرص التجار

-Jobs-to-be)   إنجازها- ُيراد - الت - األعمال

done .) 
االستشارات   لرشكة  التنفيذي  الرئيس  أوليك  بعنوان    Strategynتوين  كتاب   Whatألف 

Customers Want    ما هي هارفارد كاليتون كريستنسن عن    رلربوفيسو  فيديو شهريوهناك أيضا  

 . إنجازها-يُراد-اليت -يتم فيهما الحديث عن األعمال .وظيفة مرشوب امليلك شيك 

إلنجاز عمل.   والخدماتاملنتجات    -نعم توظيف   -  ببساطة، أن العمالء يقومون بتوظيف  والفكرة 

يد هؤالء العمالء  ولذلك يف  ومساعدتهم إنجازهاالرتكزي يجب أن ينصب على تلك األعمال اليت ير

 األعمال قد تكون: وهذه  ذلك.

 (: إنجاز عمل أو حل مشكلة.  Functional) وظيفية •

ين.  (:Socialاجتماعية ) • يد أن يُشاهد أو يُفكر به من قبل اآلخر  تصف كيف املستخدم ير

يد أن يشعر. Emotionalعاطفية ) •  (: تصف كيف املستخدم ير

https://share.turkifahad.com/01212023
https://youtu.be/Stc0beAxavY


 والحاضنات من املرسعات  
يادية  يع اليت تم احتضانها من   به االستثمارقراءة ما تود الحاضنات أو املرسعات الر أو قائمة املشار

يادية    وهي،    Angel Listنفيس دوماً اذهب لصفحة    أجدِقبلها.   يع الر منصة مخصصة للمشار

يع. من خاللها ممكن و  املرشوعهم على عرض فكرة  تساعد املشار لتلك  املهمة  غريها من األمور 

يادية    أتعرف يع الر .  وهكذا  استثماراته  أتابعآخر استثمارات مستثمر    وما هيعلى ما هو جديد املشار

يقة تتيح لك فلرتة نتائج البحث من خالل عدة خيارات.  الخدمة مصممة بطر

 تدوير األفكار 
يف سوق  هنا  تطبيقها على سوق آخر )  ومحاولةفكرة ناجحة يف سوق    أخذعلى    أسميهما    وهي

مثالً   الجغرافية(.  بالحدود  عالقة  له  ليس  الفكرة  هذه  الشبكة    أخذت،  Yammerسياق  فكرة 

املخصصة    االجتماعية املعروفة  بيئتها  تساعد  Yammerللرشكات.    وقدمتها  لألفرادمن  ، خدمة 

الشبكة   فكرة  ما    االجتماعيةتطبيق  مع  طبيعتها  يتالءمللرشكات  مايكروسوفت  )  مع  قامت 

 (. 2012$ مليار عام 1.2ة عليها بقيم باالستحواذ

 استنساخ محلي 
يقة تدوير األفكار. بأنك تأخذ فكرة من سوق آخر )سوق يف سياق هذا املثال   هذه تختلف عن طر

وتحاول تنفيذها يف سوقك املحلي مع مراعاة طبيعة سوقك املحلي  (،  يقصد به حدود جغرافية

  واليت  اليومية،املقدمة للعروض املخفضة  GoNabitمثل ما عملت لزم األمر.   التغيريات إذا وعمل

https://angel.co/companies
https://www.yammer.com/
http://www.crunchbase.com/acquisition/78b34285f80f8cbf112688c50eb35428
http://www.crunchbase.com/acquisition/78b34285f80f8cbf112688c50eb35428
https://www.crunchbase.com/organization/gonabit


يف   عليها    ديب،بدأت  اليومية   أخذت  Living Social  .GoNabitواستحوذت  العروض  نموذج 

 على السوق املحلي.   ونفذتها  ،Grouponاملخفضة اليت بدأتها 

 خدمة فئة مهمشة ف السوق الحال 
"باليستيشن"   بجهازها  "  ومايكروسوفتسوين  سوق    إكسبجهازها  يستهدفون  كانوا  بوكس" 

الجرافيكس،  (.  Hardcore Gamersيسمى ) ين    وسعةهؤالء كانت  املمزيات    وغريهاالتخز من 

لهم.   اللعبة  لتجربة  "  ولكنمهمة  بجهازها  لسوق جديد من خالل  Wiiنيتيندو  الباب  فتحت   "

(. هؤالء  Casual Gamers. هؤالء يسمون )ومايكروسوفت خدمة فئة مهمشة من قبل سوين  

البسيط   الرتفيه  عن  بمشاركة    ويف  املمتعة،  والتجربةيبحثون  تكون  ين،الغالب  وجه    وعلى  اآلخر

تنطبق  . ومل تهتم بخدمتهم. ألنهم الهدفاً يف هؤالء  ترمل  ومايكروسوفتالخصوص العائلة. سوين 

فئتهم.   مواصفات  تجاهلتهم    وكانعليهم  لذلك  أيضاً.  لهم  قيمة  تقديم  غري مجدي    ولكن من 

  كانت ال تتطلب الكثري من جهازها  أيضا  واليت  بسيطة،نيتيندو قدمت لهم ما يرغبون به من ألعاب  

Wii  بذلك الجهاز    استطاعت.  تصنيع  على  الكثري  بشكل    وفتحتوفري  الحديث  يتم  سوق جديد. 

 (. Blue Ocean Strategyمطول عن نيتيندو يف كتاب اسرتاتيجية املحيط األزرق )

 ( Disruptive Innovation)   املزعزع   االبتكار 
ية   املصطلح    ،بإيجازالنظر مبتكر  يرشحها  يف    رالربوفيسوكما  كريستنسن   The  كتابهكاليتون 

Innovator's Dilemma  ،سوق تسعى للحفاظ على مكانتها من    أيالرشكات املهيمنة على   إن

هيمنة، هو  (. هدف تلك الرشكات املSustaining Innovationsخالل عمل ابتكارات تحسينية )

https://www.crunchbase.com/organization/gonabit


يد مقابل الرتقيات   مرور الوقت تجد   ومع.  اإلضافية  واملمزياتجذب العمالء املستعدين لدفع املز

رخيص   بمنتج  يرغبون  الذين  العاديني  املستخدمني  تتجاهل  يجياً  تدر نفسها  املهيمنة  الرشكات 

يادية    وهنا.  وبسيط الذي   والرخيصالبسيط    . اليت تقدم لهؤالء املنتجبابتكاراتهايأيت دور الرشكات الر

يادية ابتكارها لجذب املزيد من    يفي بغرضها. السوق.    أفرادومع مرور الوقت تحسن الرشكات الر

يادية استولت على السوق. يكون الوقت قد تأخر   وعندما ينتبه املهيمن على السوق بأن الرشكة الر

ي  ولذلكبالنسبة لها.    وبيعها  والتحسيناتد من املمزيات تحاول أن تعالج املشكلة غالباً بإضافة املز

ين،بينما تنقلب    السابقة،من تلك    أعلىلفئة   يادية على حصة السوق    وتستويل  املواز الرشكة الر

يةممن كان يف السابق املهيمن )  (. فيديو يرشح النظر

ية بفعل اآليت، حدد من هو املهيمن )واحد أو عدة( على   يقدم   والذي  السوق،استفد من النظر

غالية   ا  أفرادعلى    ومعقدة قيمة  يدون    ق.لسوذلك  ير املهام اليت  ما هي  تحدد  أن  يمكنك  هل 

يقة  وهل .واحدة فقط مهمة لهم وتحديداً ؟ إنجازها تؤدي  أن)برشط  أبسطيمكنك تقديمها بطر

تكلفة لهم من الخدمة أو املنتج الحايل )برشط    وأرخص(،  ذلك السوق  ألفرادبنجاح    املطلوبةاملهمة  

 يمكنك تحقيق ربح مستدام(؟ 

يبا"    ا القيمة نفسه   الفئة مختلفة  ولكن "تقر
( بوكس  دروب  تقنية  Dropboxاستهدفت  على  امللفات  رفع  خدمة  السحابية    االستضافة(، 

(Cloud hosting  )البداية ا  والوصولتتيح تزامن ملفاتك    واليت ألفراد.  لها من عدة أجهزة، يف 

 ( بوكس  نفسه    واليت(  Boxبينما رشكة  العرض  يباً    –قدمت  الرشكات.    تاستهدف  ولكنها  –تقر

عن   الرشكات  الخصوصية    األفراداحتياجات  األمان،  حيث  من    القيمة   ولكن.  والتحكممختلفة 

ينهابرفع امللفات    ةاألساسي قيمة السبب ال   ولهذاالسحابية هي نفسها.    االستضافةبتقنية    وتخز

http://hbr.org/video/2688242135001/the-explainer-disruptive-innovation
https://www.dropbox.com/
https://www.box.com/


يباً    كلتااليت تقدمها   على اختالف الفئة املستهدفة بينهما يف البداية. واآلن،    متشابهاً الرشكتني تقر

 عرض مالئم لألفراد.  وبوكسللرشكات  عرضاً تقدم دروب بوكس أيضا 

 مزية تتحول ملنتج 
Buffer  ، ال بدأت  نرش    كانت  خدمةعندما  جدولة  على  الخدمات    تحديثاتال تساعدك  على 

يقة سهلة وبسيطة. على أن    االجتماعية  إيرادات    وتحقق  منتج،استطاعت أن تبين    Bufferبطر

ياً مقابل الحصول على ممزيات إضافية متوفرة   ويدفعون  مشرتكون  أفراد)هناك   يف الباقة    شهر

.  Sprout Socialإذا قمت بمقارنتها بخدمات مثل    (Featureفإنها مجرد "مزية" )(،  املدفوعة

من قيمتها لفئتها. السبب   وجزءتلك الخدمات  ستجد أن جدولة التحديثات مجرد مزية يف ألنك

نجاح لفئة محددة    إنها  Buffer  يف  منفعة مهمة  تحدد  أن  مقابل   ومستعدة استطاعت  للدفع 

يقة    وعملت  لهم،الحصول على تلك املزية اليت تقدم تلك املنفعة املهمة    أفضلعلى تقديمها بطر

  وقيمة  منتجاً  وتبيناملزية بدأت تضيف من تلك  واآلن. من حيث البساطة والسهولة مثيالتهامن 

 لعمالئها.  أفضل

 مجلد املشاكل 
بمرشوع   القيام  يف  حالياً  تفكر  ال  يادي،ربما  ال  ولكن  ر مالحظاتك    أاليعين    هذا   وأفكاركتدون 

يعك املستقبلية.   مشاكل مررت بها شخصياً    أنهاإذا كانت تلك األفكار تصنف على    واألفضل ملشار

العمل   العائلة، زمالء  أو ربما مواقف شاهدتها  وغريهمأو آخرين من األصدقاء،  أنها    والحظت. 

أمور عدة. ممكن يكون سبب اإلرهاق الذي    – مرهقة    –مرهقة ملن يُمر بها. طبعا، يدخل تحت  

https://buffer.com/
https://sproutsocial.com/


األمر   الح  مشكلة؛جعل من هذا  وغريها من  املهارة  الجهد،  الوقت،  تشكل  املال،  اليت    تعباً واجز 

أو    وإرهاقاً  الشخص  بأنها    املجموعة؛على ذلك  تُنصف  يجعلها  عن مما  تلك    دمشكلة.  مالحظة 

يقة مبسطة املشكلة، وقت    بسيطاً   عنواناً  اكتب.  يف الحالاملشكلة   للمشكلة، حاول أن تصف بطر

أفضل. ألنها تكون  حدثت معه. كلما كانت املشكلة تحدث باستمرار كلما كان    وملنوقوعها    ومكان

مستمرة. حاول قدر اإلمكان تحديد نقطة )أو نقاط(   وليستفريدة    ظاهرة بدل من كونها حالة

يل تلك   –اإلرهاق    –األمل   يف تلك املشكلة بالضبط. هذا مهم، ألن ذلك الشخص يبحث عن حل يز

كرث كلما كان الحاجة للحل أمر    وكلمااملشكلة.   ياً كانت املشكلة مرهقة أ  نظر ذلك الشخص  يف  رضور

أو املجموعة عن املشكلة    وإذايبحث عن حل.    أنهبرشط     وقم أمكن، تحدث مع ذلك الشخص 

 –السوق    –ألنها أساس )املشكلة    مفيدة؛بتدوين أهم نقاط تلك املحادثات. كل هذه املعلومات  

 الحل( األركان الثالثة املهمة لصياغة أولية لقيمة مرشوعك. 

يع  السبب يف كل هذا، أن امل كرب من تلك املشار شاريع اليت تقوم على حل مشكلة فرصتها للنجاح أ

يع اليت تُبىن فقط ألن املؤسس مغرم بالفكرة )   وال اليت تقوم بسبب إعجاب املؤسس بالفكرة. املشار

يحقق النتائج    والتحل مشكلة( تتعب كثرياً يف إيجاد سوق يتقبلها، ناهيك عن التسويق الذي يجهد  

 املرجوة. 

 ئة األسواق التقليدية تجز 
Chris Dixon    يادي)مستثمر برنامج    ور يف  تطرق  عن     StartupsThis Week inمعروف( 

 . (Unbundlingيجزئ األسواق التقليدية إىل أجزاء صغرية، ما يسميه ) نهأوكيف   اإلنرتنت،

الكبرية )اليت تبيع   العطورات وهكذا على سبيل   أدواتاملتاجر  املالبس،  التجميل،  ومستحرضات 

تقليدية تجدها    أسواق  املثال سنرت بوينت(، رشكات اإلنتاج الفين وغريها من الرشكات اليت تعمل يف

http://cdixon.org/
https://linktr.ee/twistartups
http://youtu.be/oe4ceqA4pqU?t=51m40s


عدة   تجزئتها    أعمالتنفذ  ممكن  املختلفة  املهام  تلك  مساندة.  رشكات  بمساعدة  أو  بنفسها 

(unbundle  إىل )اإلنرتنت ممكن إنشاء أسواق جديدة مل تكن موجودة   وبمساعدة صغرية    أجزاء

 يف السابق. 

خصوصا ملن يزور قسم   جر،املت( لزوار  Samplesجزء من مهام أي متجر كبري عرض وتقديم عينات )

يد تجربة    أدواتالعطورات أو   يارة املتجر لتجربة هذه    أيومستحرضات التجميل. ملن ير منتج عليه ز

 غريت ذلك بمساعدة اإلنرتنت.  Birchboxولكن   العينات،

Birchbox  –    يا صندوق يحتوي على عينات من ومستحرضات التجميل.   أدواتخدمة تقدم شهر

قسمت ما تقوم    Birchbox  ولكنتجربة العينات كانت يف السابق عمل موجود حرصيا يف املتاجر،  

إىل   الكبرية  املتاجر  العينات    صغرية،  أجزاءبه  تجربة  به    عمالً وحددت  القيام    وبمساعدة يمكنها 

 اإلنرتنت نجحت يف ذلك. 

Kickstarter  –    مرشوعه، يعمل مرشوع مثال فيلم وثائقي أن يعرض خدمة تساعد من يريد أن  

سوف يقدم لكل من يساهم يف تمويل املرشوع، وهذا يسمى    ومالتمويل املرشوع    مبلغاً ويحدد  

اإلنتاج،   أعمال. يف سوق اإلنتاج الفين هناك  ( Crowd Fundingاعي )الجم  بالتمويل عدة مثل 

وهكذا.   التمويل  عدة    Kickstarterالتسويق،  إىل  الرشكات  تلك  به  تقوم  ما    أجزاء، قسمت 

 يف تلك املهمة. وحددت أنه من املمكن أن تسهل مهمة التمويل وبفضل اإلنرتنت استطاعت النجاح  

 النصائح التالية: باتباعأن تستفيد من فكرة تجزئة األسواق التقليدية  يمكنلذلك 

حدد سوق أنت شفوف به ولديك خربة فيه )الخربة قد تكون مكتسبة من العمل يف ذلك   •

 أو من خالل القراءة، االطالع ومقابلة ناس لهم خربة يف ذلك السوق(.  السوق،

إىل   • السوق  األسواق    أجزاءجزء  تلك  يف  الرشكات  بها  تقوم  اليت  املهام  على  بناء  صغرية 

 . Kickstarterو  Birchboxالتقليدية، مثل ما فعلت به  

http://www.birchbox.com/
http://www.birchbox.com/
http://www.kickstarter.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.birchbox.com/
http://www.kickstarter.com/


واحد ممكن   • جزء  على  لسوق مستقل    أنركز  تستطيع وكبريينمو  اإلنرتنت  وباستخدام   .

كرب.   تحقيق نجاح أ

 الخمسة   االستخدام حواجز  
كرث املمزيات أو ألنها األجمل    دمات؛الخاملستخدمون ال يسجلون يف   بل ألنها   تصميما،ألن لديها أ

مشكلة   إزالة  على  يمكنك    ولتسهيلحاجز.    وتخطيتساعدهم  حواجز  خمسة  هناك  مهمتك 

الحاجز   وما همن خالل تقديم حل لهم. الهدف، يكمن بتحديد    مساعدة املستخدمني يف اجتيازها

عليه من حيث كيف تبين الخدمة    والرتكزي  جتيازه با الذي تحاول خدمتك مساعدة املستخدمني  

 الخمسة هي: والحواجز والتسويق له.

 

 حاجزراملهارة

يساعد على عمل صور    إنستقرام،  مثالً يتطلب مهارة.    إنجاز عملهنا الخدمات تساعد على  

 حاجز املهارة. إزالةوبذلك  تذكر؛مهارة  أيممزية من دون 

 حاجزرالوقتر/رالجهد

النرش برسعة  أو بجهد أقل. مثل، تويرت يساعد على  إنجاز عمل برسعة  خدمات تساعد على 

 حاجز الوقت/ الجهد.  إزالةوبذلك  يذكر؛ال  وبجهد

 حاجزراملالر

. مثل، سكايب. توفر تما شئخدمات تقدم نسخة مجانية لتجربتها مع إمكانية الرتقية مىت  

حاجز املال لتجربة الخدمة ومعرفة قيمتها مع إمكانية الرتقية مىت ما   إزالة  وبذلكباقة مجانية 

 شئت. 



 حاجزراملوارد

. مثل، خدمات  أحياناخدمات تساعد على الوصول للموارد برسعة، كفاءة عالية وتكلفة أقل  

يادية  (. تساعد املشا Amazon AWSالسحابية )منها    االستضافة يع الر  إطالقه  ىالتقنية علر

ساعدت تلك املشاريع للوصول ملوارد    أنها  واألهمالتطبيقات بتكلفة تتناسب مع احتياجهم.  

 عليها حصولها يف السابق.   صعباً كان 

 حاجزرالوصولر

خدمات تساعد على ربط فئات مع بعضها البعض يف السابق كان يصعب عليها ذلك. مثل،  

عليها االجتماع أو حىت إجراء   صعباً فهي تربط فئات يف السابق كان    الرقمية،املنصات واألسواق  

ية.  أمثلة على ذلك.  eBayو  YouTube عمليات تجار

 

مستخدمني أو عمالء جدد    الستقطابأو أزلته بالكامل. كلما زادت فرصتك    الحاجز،كلما قللت  

حدد   لذلك  إزالة    وركزملرشوعك.  على  الحواجز.    أحدجهودك   اكتشافهعليك    أمر  وهذا هذه 

يد    أفرادمنه من خالل الحديث مع    والتحقق مهتم    أنتتستهدف أو السوق الذي    أنالفئة اليت تر

 به. 

 Platforms and)   واألسواق املنصات  

Marketplaces ) 
يد تقديم خدمة أو منتج    أن  يمكنهل   يد الحصول  وهناكتكتشف فئة تر   على تلك فئة أخرى تر

أو   املنصات    ليسو  املنتج،الخدمة  دور  هو  هذا  ببساطة  بينهم.  للجمع  فعالة  يقة  طر هناك 



سوق.كوم،  واألسواق  مثل  لها  عدة  أمثلة  هناك   .eBay  ،Airbnb  ،Booking،  etsy   وغريهم

 الكثري. 

يقة   إعادة   أفضل تقديم املنتج أو الخدمة بطر
املمكن تجدهم يطورون    ومن  بأنفسهم،يحاولون القيام بها    واألفرادتجد الرشكات    أعمالهناك  

على سبيل املثال(.    وقلمبدائية )العمل على ورق    طرقاً   يستخدمواأو حىت    بهم،منتجات خاصة  

قيمة   أفضل  تبدو تقديم حل مقارنة بما يقومون به    وبالتايل  واملنتجات؛ يمكنك دراسة تلك األعمال  

بدأت  Basecamp  لهم. خدمة  الصغرية    ملساعدة   1999،  يف   املستقلة،الفرق  املوجودة  تلك  أو 

يعها بنجاح    الرشكات على يقةإدارة مشار يف السابق، كان على    شهري.   اشرتاكسهلة مقابل    وبطر

يع. أو رشاء   وصيانةأو تلك اليت يف الرشكات عمل، تطوير  الصغرية،الفرق  منتج خاص إلدارة املشار

يد من الجهد، املال    كال شوهذا مما    حقوق استخدام برنامج. يف   والوقتفيه كان يتطلب بذل املز

 ، استطاعت أن تقدم تلك الخدمة )إدارة املشاريع(Basecamp ولكن.  واملتابعةالتعلم، الصيانة  

  أيضا   Basecamp  .وجهدفيه من وقت    يستثمرون  أومقابل سعر رمزي مقارنة بما كانوا يدفعون  

الوصول لها من    إمكانيةاليت تتيح للمستفيد    (SaaS)الربمجيات كخدمة  يسمى    مثال على نموذج

بالرتقية    جبرنام  أيعلى املستفيد تحميل    وليس  اإلنرتنتخالل     التحديثات.   ألحدثأو االهتمام 

 مكان.  أيالوصول لها من   ويمكنك لك،االحتفاظ بها الرشكة تهتم بهذه األمور حىت البيانات يتم 

 تجد لها حل   ومل  منها مشكلة تعاين  
يادية الشهرية  غراهاميقول بول   (:Y Combinator)الرشيك املؤسس للمرسعة الر

https://basecamp.com/
https://www.turkifahad.com/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-saas-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9/


من بني عدة أمور، هذا يضمن أن املشكلة  ؟ تعاين منها  مشكلة لعمل علىا "ملاذا هو مهم جداً 

إىل   ولكن. موجودة املشاكل اليت حقًا  فقط على يجب أن تعملبديهيًا، أنه  األمريبدوا  حقيقية.

يادية  يع الر كرث األخطاء شيوعًا اليت تقع بها املشار ال يعاين منها   مشكلة محاولة حل هياآلن، أ

 ." أحد

"Why is it so important to work on a problem you have? 

Among other things, it ensures the problem really exists. It 

sounds obvious to say you should only work on problems 

that exist. And yet by far the most common mistake startups 

make is to solve problems no one has ." 

التحديات الصعبة اليت تمر   ما هيولكن لسبب ما ال تستطيع؟   إنجازهااألعمال اليت تود    ما هي

أو   أو   ومعرفة؟ هل ممكن أن تحددها  املهنية بها يف يومك سواء يف حياتك الشخصية  السبب 

، ملاذا مل يساعدك يف التخلص من تلك حالً وجدت    وإذااألسباب وراء ذلك؟ هل يوجد لها حل؟  

 املشكلة؟ أو ملاذا ليس هناك حل لها؟

 من قبل   عمله  تم 
فيسبوك مل تكن أول شبكة اجتماعية يف وقتها ومع ذلك حالياً هي من يزتعم سوق الشبكات 

cond Mover Seيسمى يف اإلدارة    ممابعدد املستخدمني. من املمكن أن تستفيد    االجتماعية

Advantage  ،تأيت    السوق،أن هناك من سبقك يف    أي تستفيد من    أن  وتحاول  الحقاً،وأنت 

http://en.wikipedia.org/wiki/First-mover_advantage#Second-mover_advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/First-mover_advantage#Second-mover_advantage


سيخربك هل هناك سوق أوال؟   وأدائهومن األخطاء اليت وقع بها. وأيضاً وجوده    األول،تجارب  

 من توضيحها:  ال بدطبعاً هناك نقاط 

. ومعرفة هل هناك  التجاري  تخطيط نموذج العملعليك كتابة نموذج عمل منافسك على   •

تم تجاهلها؟ هل بإمكانك جذب املستخدمني بتكلفة أقل منه؟ هل   أخرىفئة أو فئات  

الرسيع؟  االنتشاربإمكانك أن تحسن قنوات التوزيع بحيث تصنع لك مزية عنه من خالل 

عالقة مع العمالء   تأسيسنك تلك القنوات اليت تنفع؟ من اليت ال تنفع؟ هل يمك وما هي

 كانت مهمة لعمالء السوق(؟  إذاهذه فقط مهمة  بالطبع،من تلك املوجودة ) أفضل

أمور   • كيف    االنتباه عليك    أخرىهناك  مثل  عن    كيفو  الخدمة،  تسوقلها  مختلفة  هي 

الرسيع   االنتشارمل تكن األول، عليك أن ترسع لتكون كذلك من خالل    إنو املنافس. حىت  

ألن من سبقك ساعدك بإثبات أن هناك    عال ينف  وما  ينفع؛الالزمة ملعرفة ما    والكفاءة الفعال  

التواصل  خدمات  مع  فيسبوك  فعلت  ما  مثل  تجتازه  أن  املهم  فمن  وحاجة.  سوق 

 اليت سبقتها. األخرى االجتماعي

 اعمل ما تحب 
تمل منه؟ أو    وال؟ أو هل هناك أمر تجد نفسك شغوفاً به،  باستمرارهل لديك هواية تمارسها  

تفعل بحيث تجذب    فيماتجد قيمة   أنإذن، هل ممكن تحولها ملرشوع؟ عليك   رسالة تؤمن بها؟

ين   .  واالستمرارنموذج عمل قابل للنمو  ذيتحول ذلك ملرشوع  وبالتايل لك؛اآلخر

https://share.turkifahad.com/11072015


 تحدي الوضع الراهن 
يقومون بتحديها. بإمكانك    أشخاصيف العديد من األسواق هناك اعتقادات كثرية سائدة تنتظر  

السائدة يف تلك األسواق. ملاذا تباع املنتجات بهذه  االعتقاداتجديدة من خالل تحدي  أفكارابتكار 

يقة؟   يع تلك؟ هل ممكن تغيري السعر؟ ملاذا يتم فقط است وملاذاالطر هداف من خالل قنوات التوز

من األسئلة اليت ستساعدك يف   وغريهاممكن استقطابها؟    أخرىتلك الفئات؟ هل هناك فئات  

  . رشكة رضوا بهاتجد الكثري    واليتعمل عصف ذهين للعديد من األفكار اليت تتحدى الوضع الراهن  

Dell    يقة التقليدية اليت تباع بها الحاسب الشخصية من خالل    أجهزةعندما بدأت تحدت الطر

 سائداً استخدام الوسطاء كما كان    عوضا عنالعمالء    وبنيتخدام موقعها كقناة بيع مبارش بينها  اس

جهاز إال عند طلبه من قبل العمالء من خالل   أييف تلك الفرتة. باإلضافة لذلك، مل تقم برتكيب  

 عائد ربحي عايل مقارنة بمنافسيها.  وتحقيقاستطاعت توفري الكثري  وبذلكموقعها. 

 أُمنية 
أو منتج تتمناه،   .  وحدك  أو ليس كما تتمناه؟ ربما أنت لست  موجوداً   وليسهل هناك خدمة 

يقة مبسطة    وهذه  الفهم    وسهلةقد تكون فرصة ملرشوع. عليك أواًل أن تُصيغ تلك األمنية بطر

الحالية. أو ملاذا   والخدمات ما هو الذي تبحث عنه وملاذا مل تستطع أن تجده يف املنتجات   وتوضيح

تكتب ذلك املنتج أو الخدمة اليت تتمانها يف منتصف    أنكما تتمناه. من املمكن    موجوداً س هو  لي

وتتفرع منها جميع ما تود رؤيته يف ذلك املنتج أو الخدمة من ممزيات ال تتحقق حالياً مع    دائرة،

  خدمته. يمثلون سوق مغري  بحيث  آخرون    وهناك  وحدكلست    أنكتتحقق    ثماملوجودة.    تلك



ية من   -الكتاب الرقمي املجاين  يمكنك فعل ذلك أًو من خالل املقابالت ) اكتشاف الفرص التجار

 (. خالل مقابلة الجمهور

 كيف تقيض يومك؟ 
هتم أنت بتقديم خدمة أو منتج لهم. سواء كانوا من  م  أفرادتعتمد هذه الفكرة على متابعة عدة  

نفسه البيئة  السوق  أو  املهنة  املشاهدة    االحتماالتمن    وغريها،  على  تعتمد   وتسجيلالعديدة. 

أو كيف يقضون يومهم يف روتني محدد    عملهم،مالحظاتك حول كيف يقضون يومهم يف مزاولة 

ربما يف   العمل  نطاق  يكون يف  أن  يا  نادليس رشط  البيت  ر تدوين  وهكذايض،  يكمن يف  . دورك 

يف إنجاز أمر؟ أو كلفهم الكثري   طويالً   وقتاً فرتات محددة وجدتهم يقضون    مالحظات عن هل هناك

أو   املال  بالعمل؟  الجهد،من  البدء  قبل  مهارة  تعلم  منهم  احتاج  تلك   أو  يف  وجدتهم  أو هل 

 (. تذكر حواجز االستخدام الخمسةاللحظات يتذمرون من ذلك )

 من نماذج األعمال 
افرتض   يعين    أنكهنا  ماذا  العمل  تعرف  العمل    وكيفيةنموذج  نموذج  تخطيط  على  كتابته 

(Business Model Canvas) . 

أو يف رشكة تود    فيه،يمكنك كتابة نموذج عمل منتج أو خدمة لرشكة قائمة يف سوق تود العمل  

ذا  مثل مرشوعها. بعد ذلك تبتكر نماذج مختلفة منطلقة من نموذج العمل الذي كتبت. وه عمالً 

: هل يمكننا تقديم قيمة أفضل؟ هل هناك فئة مل تخدم  وفريقكيكون من خالل سؤال نفسك  

اإليرادات؟ هل ممكن تغيري قنوات   الحايل؟ هل ممكن تغيري مصدر  النموذج  أو مهمشة يف هذا 

https://share.turkifahad.com/01212023
https://share.turkifahad.com/01212023
https://share.turkifahad.com/11072015
https://share.turkifahad.com/11072015


يع،   كرثأرسع أو    لتصبحالتوز يقة مختلفة    أ العمالء بطر كفاءة؟ أو هل ممكن أن تقدم عالقة مع 

فئة محددة تجد يف ذلك قيمة مضافة عن القيمة املقدمة الحالية من النموذج الحايل؟  ل   ومفيدة 

 نماذج جديدة.  البتكاركل هذه األسئلة هدفها تحفزيك 

 Amazonلحلول الويب السحابية )  أمازونخدمة  ابتكرت العديد من نماذج األعمال مثل    أمازون

Webservices)  التحتية املعلومات اليت تستخدمها لضمان    لتقنية. حيث استفادت من بنيتها 

ستفادت من قدرتها على أمازون ااستمرار موقعها بتقديمها لآلخرين من خالل نموذج عمل مبتكر.  

عها بتقديم تلك الخدمات لآلخرين من  اللوجستية املذهلة اليت تدير بها موق  والخدمات التخزين  

 التجار من خالل نموذج عمل ممزي.

 مل ترتقي لتوقعاتك 
أو   األسباب؟    اً منتجهل جربت خدمة  ما هي  او طموحاتك؟  لتوقعاتك  ترتقي  حدث    وأينومل 

هل    أو  وحدك  أنتجوانب التقصري؟ هل    وتغطي   أفضل،التقصري؟ هل يمكنك أن تقدم ما هو  

حاول   وبالتايل بدراسته؛  وقم، فكر يف األمر إذن ؟والرغبةوراء نفس الطموح  هناك آخرون يسعون 

 . وتوقعاتكيرتقي لطموحك  منتجاً أن تقدم 

 والثقاف مخزونك املعرف    وإثراء تطوير الذات  
يادة مخزونك املعريف   .  مهماً   جانباً تحفز    والقراءات. فكل نوع من الكتب  والثقايفالقراءة مهمة يف ز

ير خيالك    أنالخيالية من املمكن    والقصصالروايات   الفسحة الالزمة.    وإعطائهتساعدك يف تحر

http://aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/


لنفسك   الذاتية تساعدك يف التعلم من تجارب اآلخرين. وهكذا. لذلك خصص  من    وقتاً السري 

 .واالطالعالقراءة  أجل

 وذهنكها تفتح عينيك  نحاول ان تكون متفتح لخوض تجارب شخصية ال ترى نفسك تقوم بها. أل

عديدة قد تكون غائبة عنك. مثالً، قد ال تجد نفسك تحرض ملتقيات أو مؤتمرات، حاول    الحتماالت

أن تدفع نفسك لتخرج بالفائدة القصوى من تلك التجارب. هذه  وحاول إيجابياً أن تحرضها. كن 

كرثالتجارب تساعدك يف التعرف على نفسك   القدرة يف   أيضا  لهاو.  وإمكانياتك حدودك   وما هي  أ

 مل تكن لتعرفها لو مل تقم بتلك التجارب.  وحلول أفكارمساعدتك باكتشاف 

اكتشاف منتجات   لبلدان أخرى تساعدك على  أو ملجتمعك.    وخدماتالسفر  غري معروفة لديك 

تقوم بعرض   واليت  Springwiseال يمكنك ذلك، على أقل تقدير حاول متابعة مواقع مثل    وإذا

يع األفكار  العامل.   أنحاءمن   واالبتكارات، املشار

 التعمق ف معرفة يشء 
يا ن عندما تتعمق يف معرفة يشء تبدأ تالحظ أن هناك أشياء  ولك   يرام،على ما    يبدوكل يشء    ظاهر

يقة؟(  غريبةناقصة، تعاين من القصور أو   . )ملاذا يفعلونها بهذه الطر

اكتشاف فكرة مرشوعك    وهذه ربما تمثل لك فرصة  املشاكل،فقط عندما تتعمق تكتشف هذه  

 قادم. 

  

 

 

 

http://www.springwise.com/


 ف النهاية 
يع جديدة.  فاملختلفة الكتشاالطرق هذا الدليل هدفه توجيهك نحو   مشار

 وأن هذه الفرص جاهزة ملن يسعى للعمل واستغاللها.    ،يجب أن تتحلى بذهنية من يؤمن بالوفرة 

 

البودكاست   املدونة،  وزيارة  اآلخرين  مع  الكتاب  الربيد   واالنضمامأتمىن منك مشاركة  ة  يللقائمة 

 والحسابات االجتماعية. 

 

 

 ري حياتك لألفضل، وإذا تريد أخذ املبادرة بتغي 

 ق أهدافك بشكل منظم وعملي، ي تحق

 تعيش الحياة اليت طاملا حلمت بها، 

 وترثي حياتك بتجارب جميلة. 

رأنصحكرباقتناءركتابرالعبورر

يدرعنركتابرالعبور)  ( املز
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