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مة مقدِّ

ما معنى ‘‘األسلوب الليِّ لتشغيل المشاريع الناشئة’’ (Running Lean)؟

ة 
َّ
بة ال�سحابي

َ
نحن نعي�ص يف ع�سر ل مثيل له لفر�ص البتكار. ومع ظهور الإنرتنت واحَلو�س

اأدنى م�ستوياتها. لكنَّ  املنتجات يف  بناء  املتاحة امل�سدر، �سارت تكلفة  احَلو�سبة  وبرامج 

ا.
ً
ن كثري

َّ
 نا�سئٍة ناجحة مل تتح�س

َ
احتمالت اإقامة م�ساريع

 معظم امل�ساريع النا�سئة هو الف�سل.
ُ
ل يزال م�سري

ُ اأنَّها 
غري اأنَّ احلقيقة الأكرث اإثارة لالهتمام هي اأنَّ ثلَثي امل�ساريع النا�سئة التي تنجح تذكر

٢

ت بها.
َّ
ت ُخَططها يف اأثناء املراحل التي مر

َّ
غري

رورة  لذا فاإنَّ ما يف�سُل امل�ساريع النا�سئة الناجحة عن امل�ساريع غري الناجحة هو لي�ص بال�سَّ

ًة  ها وجدت بدًل من ذلك ُخطَّ ة اأف�سل، لكنَّ
َّ
لي

َّ
ٍة اأو  بُخطَّ

ْ
اأنَّ امل�ساريع النا�سئة الناجحة بداأت

ًة ناجحة قبل نفاد املوارد.
َّ
عملي

ة البديلة الأف�سل يعتمد يف اأغلب الأحيان على ال�سجاعة  حتَّى اللحظة، كان البحث عن اخُلطَّ

ة.
َّ
لي ة الأوَّ ة لختباٍر دقيٍق ملدى ا�ستقرار اخُلطَّ

َّ
ة منهجي

َّ
واحَلْد�ص واحلّظ؛ اإذ مل تكن هناك عملي

وهذا متاًما ما يعاجله كتاب ‘‘الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’.

ٍة ناجحة قبل 
َّ
ٍة عملي ة اإىل ُخطَّ

َّ
لي

َّ
ة الأو مة لالنتقال من اخُلطَّ ٌة منظَّ

َّ
وهذا الأ�سلوب هو عملي

نفاد املوارد.

2)   John Mullins and Randy Komisar, Getting to Plan B (Boston, MA: Harvard Business Review Press, 2009).
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ما سبب صعوبة المشاريع الناشئة؟

 و�سائل الإعالم ق�س�ص 
ُّ

ة بناء منتجاٍت ناجحة. حُتب
َّ
ًل، هناك فكرٌة خاطئة حول كيفي

َّ
اأو

مع   
ُ
يتقاطع كاماًل  ا 

ً
م�سار وير�سمون  امل�ستقبل  اإىل  يتطلَّعون  الذين  الروؤى  اأ�سحاب 

الك�ْسَف عن  اإنَّ  الب�ساطة. حتَّى  ا ما يحدث بهذه 
ً
نادر الواقع  اأنَّ  امل�ستقبل. غري  ذاك 

 (Steve جوبز  �ستيڤ  تعبري  حدِّ  على  �سنوات،  �سنعه  ا�ستغرق  الذي   ،(iPad) الآيپاد 

ات 
َّ
جة )وحالت الف�سل( لبجمي

ِّ
 على العديد من البتكارات املتدر

ً
 بناء

َ
ع

ِّ
(Jobs، ُجم

احلا�سوب واأجهزته.

اأثناء  يف  العمالء  با�سرتاك  ي�سمح  املنَتج  على  القائم   
َّ

الكال�سيكي  
َ

الأ�سلوب اإنَّ  ا، 
ً
ثاني

ق من العمالء اإىل مرحلة ما بعد  ات التحقُّ
َّ
ه يرتك معظم عملي ع املتطلَّبات، لكنَّ

ْ
مرحلِة َجم

اإطالق املنَتج. هناك ‘‘مرحلٌة يف الو�سط’’، وهي مرحلٌة كبرية عندما يفكُّ امل�سروع النا�سئ 

َة بنائه، واختبار احللِّ املالئم. ويف اأثناء 
َّ
نجُز عملي

ُ
ارتباَطه بالعمالء لأ�سابيع اأو اأ�سهر بينما ي

ا اأن يفوَته بناء 
َّ
ا اأن يبني امل�سروع النا�سئ اأكرَث ممَّا يلزم، واإم

َّ
 اإم

ٌ
ذلك، هناك احتماٌل كبري

ة التي ي�سفها �ستيڤ بالنك يف كتاب 
َّ
ما يرغُب العمالء فيه. وهذه هي املع�سلة الأ�سا�سي

ة من ردود 
َّ
ًة لبناء حلقة م�ستمر

َّ
م فيه عملي اإىل التجلِّي’’، والذي يقدِّ ‘‘اخلطوات الأربع 

فعل العمالء �سمن دورة تطوير املنَتج التي يدعوها ‘‘تطوير العميل’’.

ا 
َّ
اأن ت�ساألهم عم اأنَّ لدى العمالء جميع الأجوبة، فاإنَّك ل ت�ستطيع بب�ساطٍة  ا، مع 

ً
واأخري

يرغبون فيه.

ا ُيريدون، لطلبوا خيوًل اأ�صرع’’. ‘‘لو �صاألُت النا�س عمَّ
(Henry Ford) هرني فورد -

ث اإىل  ي�ست�سهد العديد من الأ�سخا�ص بالقتبا�ص ال�سابق وُيعلنون اأْن ل اأمل يف التحدُّ

ا يف هذا القتبا�ص: ما دام العمالء قد 
ًّ
ا مل�سكلة العميل خمفي

ً
العمالء. لكنَّ هناك تعبري

قالوا ‘‘خيوًل اأ�سرع’’، فُهم يف الواقع يطلبون �سيًئا اأ�سرع من البديل املوجود لديهم، والذي 

اقرتحوا اأن يكون خيوًل.



٢٧ مقدمة

ر لديهم ال�سياق ال�سحيح،  �سوح عن م�سكالتهم اإذا ما توفَّ
ُ
حوا بو ي�ستطيُع العمالء اأن ُيْف�سِ

لكنَّ وظيفَتك هي اإيجاُد احلّل.

ة العميل اأن يعرف ما ُيريد’’. ‘‘لي�س من مهمَّ
- �ستيڤ جوبز

هل توجد طريقٌة أفضل؟

واأ�سرع لختبار  اأف�سل  النا�سئة’’ طريقًة  امل�ساريع  لت�سغيل  الليِّ  ‘‘الأ�سلوب  ُم كتاب  يقدِّ

اأفكار املنَتج اجلديد وبناء ُمنَتجاٍت ناجحة:

 عن ال�سرعة والتعلُّم والرتكيز.	 
ٌ

‘‘الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’ هو كتاب

ف العمالء.	 
ُّ
ِة ت�سر

َّ
هو عن اختبار روؤيٍة ما بقيا�ص كيفي

هو يتناوُل اإ�سراك العمالء يف جميع مراحل دورة تطوير املنَتج.	 

ات تكرار ق�سرية.	 
َّ
ا بالتوازي، م�ستخدًما عملي

ً
ق من املنَتج وال�سوق مع هو يعالج التحقُّ

ة من�سبطة و�سارمة.	 
َّ
هو عملي

ات 
َّ
بٍة من املنهجي يُ�سري كتاب ‘‘الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’ اإىل جمموعٍة مرتَّ

:
ّ
ات الأهم

َّ
رين. ويف ما يلي ثالٌث من املنهجي واملفكِّ

)Customer Development( تطوي�ر العمالء

ة املوازية لبناء 
َّ
تطوير العميل هو م�سطلح �ساغه �ستيڤ بالنك، وُي�ستخَدم لو�سف العملي

هذا  تعريف  املنَتج. وجرى  تطوير  دورة  مراحل  العمالء يف جميع  فعل  ردود  حلقة من 

امل�سطلح يف كتاب ‘‘اخلطوات الأربع اإىل التجلِّي’’.

ة من تطوير العميل باأف�سل ما ميكن على النحو التايل:
َّ
ميكن تلخي�ص الفكرة الرئي�سي

‘‘اخُرْج اإلى العمالء’’.
- �ستيڤ بالنك
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ن معظم الإجابات خارج مبنى م�سروعك، ولي�ص يف حا�سوبك اأو يف املختب. عليك 
ُ
تكم

اأن تخرج وتتفاعل مع العمالء مبا�سرًة.

)Lean Startup( ِّالمشروع الناشئ باألسلوب اللي

ٌب من تطوير ُقدرات العميل  ة، وهو مركَّ
َّ
له اإريك ري�ص ليكوَن عالمًة جتاري  �سجَّ

ٌ
هو ُم�سطلح

نة )مثل تلك املوجودة يف نظام 
ِّ
ات تطوير برامِج ‘‘اأجايل’’ (Agile) واملمار�سات اللي

َّ
ومنهجي

اإنتاج تويوتا(.

اأنَّه يعني   ‘‘رخي�ص’’. يف حي 
ٌ
اأمر اأنَّه  ’’Lean‘‘ على  ا ما ُي�ساء َفْهم امل�سطَلح الإنكليزيِّ 

ً
غالب

اإزالة م�سدر الهدر، اأو كون ال�سيء ذا كفاءٍة يف التعاُمل مع املوارد، واملاُل هو اأحد هذه املوارد.

ال�ستخدام  حتقيق  اإىل  الليِّ  بالأ�سلوب  النا�سئ  امل�سروع  يف  جاهدين  ن�سعى  نحن  ا 
َّ
اأم

يف  التعلُّم  مقدار  فُع 
َ
ر هو  بالتَّحديد  وهدُفنا  الوقت.  لدينا:  ندرًة  الأكرث  للمورد  الأمثل 

ة )معرفة العمالء( اإىل احلدِّ الأق�سى.
َّ
الوحدة الزمني

تكرار  مبفهوم  الليِّ  بالأ�سلوب  النا�سئ  امل�سروع  من  ة 
َّ
الرئي�سي الفكرة  تلخي�ص  ميكن 

ق من روؤيٍة ما. اختبارات �سغرية و�سريعة بهدف التحقُّ

اٍت عديدٍة  ‘‘امل�صاريع النا�صئة الناجحة هي تلك التي تنجح يف تكرار اخلطوات مرَّ
كافية قبل ا�صتنفاد املوارد’’.

- اإريك ري�ص

)Bootstrapping( استخداُم المصادر الذاتيَّة

ة عموًما باأنَّها جمموعة الأ�ساليب املـ�ستخَدمة لتخفي�ص 
َّ
ُتفَهم عبارة ا�ستخدام امل�سادر الذاتي

 اأو التمويل ال�سروريِّ من امل�سارف اأو امل�ستثمرين اإىل اأدنى حّد. 
ِّ

ين اخلارجي مقدار الدَّ

. والتعريف الأدقُّ 
ّ

ة والتمويل الذاتي
َّ
ا ما يخلط النا�ص بي ا�ستخدام املوارد الذاتي

ً
وكثري

هو التمويل من عائدات العمالء.
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طرحه  وقد  ة، 
َّ
الذاتي امل�سادر  ل�ستخدام  الفل�سفة  اإىل  مييُل  تعريٍف  على  اأوافُق  اأينِّ  غري 

:(Bijoy Goswami) بيجوي غو�سوامي

‘‘العمل املنا�صب يف الوقت املنا�صب’’.

ة مرحلة. 
َّ
ة يف اأي

َّ
ة مهم

َّ
ٌة بطبيعتها، غري اأنَّ هناك اأعماًل قليلة رئي�سي

َّ
وي امل�ساريع النا�سئة َفو�سَ

ة.
َّ
وعليك فقط الرتكيز على هذه الأعمال وجتاُهل البقي

ماذا سيعلِّمَك هذا الكتاب؟

�ستتعلَّم من هذا الكتاب:

ًل م�سكلًة ما ت�ستحقُّ احللَّ قبل حتديد احللِّ املالئم.	 
َّ
كيف جتد اأو

 اأوائل يف وقٍت باكر.	 
َ
كيف جتد عمالء

متى يكون الوقت الأمثل للح�سول على التمويل.	 

�سعري.	  كيف تختب التَّ

نه اإطالق الن�سخة 1.0 من اخلدمة اأو املنتج.	 
َّ
ر ما يت�سم

ِّ
كيف تقر

كيف تبني ما يحتاج اإليه العمالء، وكيف تقي�سه.	 

ق اأق�سى مقدار من ال�سرعة والتعلُّم والرتكيز.	  كيف حتقِّ

مفهوم مالءمة املنَتج وال�سوق.	 

ر اخلطوات ملالءمة املنَتج وال�سوق.	 
ِّ
كيف تكر

ٌه إليك؟ هل هذا الكتاب موجَّ

 
َ
ْفع

َ
ر  وتريد 

ٌ
اأن كان لديك منتج اإذا �سبق  اأو  بناء منَتٍج جديد؛  ر يف  ا تفكِّ

ًّ
ريادي اإذا كنَت 

احتمالت جناحه، فاإنَّ هذا الكتاب مفيٌد لك.

‘‘الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’ هو:
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ملديري الأعمال.	 

للروؤ�ساء التنفيذيِّي.	 

ري البامج واملبجمي ممَّن يرغبون يف اأن ي�سريوا رياديِّي ناجحي.	 
ِّ
ملطو

ة 	 
َّ
التجاري امل�ساريع  واأ�سحاب  امل�ساركي،  �سي 

ِّ
واملوؤ�س ي، 

ِّ
الإلكرتوني ني  للمدوِّ

ي- لأيِّ �سخ�ٍص مبتِكر ولديه اهتماٌم باإن�ساء م�سروٍع 
ِّ
اب واملو�سيقي ال�سغرية، والُكتَّ

جتاريٍّ نا�سئ.

للمبتكرين.	 

�سي امل�ساريع النا�سئة.	 
ِّ

ملوؤ�س

ممَّ يت�ألَُّف هذا الكتاب؟

�ص اخلطوات  ل؛ لأنَّها تلخِّ
ُ

�سل�س يتاألَّف الكتاب من اأربعة اأجزاء. وينبغي قراءة الأجزاء بالتَّ

ة املطلوبة لتطبيق ‘‘الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’ على  ُمنَتجك- من 
َّ
الزمني

مرحلة تكوين الفكرة و�سوًل اإىل مرحلة مالءمة املنَتج وال�سوق. وحتَّى لو �سبَق اأن اأطلقَت 

ا اإىل مت�سية وقٍت طويل 
ًّ
ُمنتًجا ما، فاأنا اأُو�سي باأن تبداأ من املرحلة الأوىل. ولن تكون م�سطر

ع قاعدة ُت�سري اإىل حيث  �سْ َ
يف تطبيق املراحل التالية، كما �سي�ساعدك هذا التمرين على و

اأنت الآن، وعلى �سياغة خطواتك م�ستقباًل.

ا لالنتقال اإىل  ينتهي كلُّ جزٍء مبعايريَ خُمتارة �ست�ساعدك على قيا�ص ما اإذا كنَت م�ستعدًّ

اجلزء التايل اأم ل.

الجزء 1: خريطة الطري�ق

وهو  النا�سئة،  امل�ساريع  لت�سغيل  الليِّ  لالأ�سلوب  �ساملًة  طريٍق  خريطَة  اجلزء  هذا  م  يقدِّ

وينتهي  الكتاب،  عليه  ُبني  التي  الأ�سا�ص  ت�سُف  التي  الثالثة  ة 
َّ
اجلوهري املبادَئ  ي�سُف 

ا.
ًّ
بدرا�سة حالٍة ق�سرية ت�ساعد على تو�سيح املبادئ عملي

ويتناول باقي الكتاب كلَّ مبداأ من املبادئ ال�ساملة التالية بالتَّف�سيل يف ثالثة اأجزاء.
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ليَّة الموضوعة َة األوَّ الجزء 2: وثِّق الُخطَّ

ط من �سفحٍة واحدة،  ة، وذلك با�ستخدام خمطَّ
َّ
لي تِك الأوَّ ة توثيق ُخطَّ

َّ
ي�سري بك اجلزء ٢ يف عملي

ة ملنَتجك.
َّ
ط خريطًة تكتيكي ’’ (Lean Canvas). و�سيكون هذا املخطَّ ط الليِّ وُيدعى ‘‘املخطَّ

تك ِد األجزاَء األكرث مخاطرًة في ُخطَّ الجزء 3: حدِّ

تك، وهو ي�سُع  ًل يف ُخطَّ
َّ
ي�ساعدك اجلزء ٣ على حتديد اجلوانب التي يجب الرتكيُز عليها اأو

ات، 
َّ
ريك كيف ت�سُعها يف اأولوي

ُ
اأنواع املخاطر املختلفة التي تواجهها امل�ساريُع النا�سئة، وي

ة الختبار واإجراء التجارب.
َّ
ك لتبداأ عملي ِعدُّ

ُ
وي

تك بصورٍة منهجيَّة الجزء 4: اخترب ُخطَّ

تك،  ا مدى ا�ستقرار ُخطَّ
ًّ
 منهجي

َ
اأربع مراحل لتختب ة املوؤلَّفة من 

َّ
�ص اجلزء 4 العملي يلخِّ

ٍة ناجحة.
َّ
ٍة عملي ة املو�سوعة، اإىل ُخطَّ

َّ
لي

َّ
ة الأو ويُريك كيف تنتقل من اخُلطَّ

لمحٌة عنِّي

ها ‘‘وايرد ريت�ص’’ (WiredReach) يف 
ُ
ة اأحدث �سركٍة يل، وا�سم

َّ
�سُت من مواردي الذاتي

َّ
اأ�س

ٍة بع�ص املنتجات، 
َّ
ي
ِّ
عام ٢00٢م، وبعُتها يف اأواخر عام ٢010م. ويف اأثناء ذلك، بنيُت ب�سر

ة، وا�ستغلُت مبنتجات مفتوحة امل�سدر (Open Source)، ومار�سُت   من�سَّ
َ
وحاولُت اأي�ًسا بناء

، بل 
ا، اأطِلق اأغلب املنتج’’، واعتمْدُت مقولَة ‘‘الأقلُّ يقوُد اإىل الأكرث’’٣

ً
مبداأ ‘‘اأطِلق باكر

حاولُت اأي�ًسا تطبيَق مقولة ‘‘الأكرث يقود اإىل الأكرث’’.

ة هو يف الواقع فكرٌة 
َّ
ي
ِّ
اأنَّ العمل ب�سر اأدركُته يف مرحلٍة باِكرة هو  ل الذي 

َّ
كان الأمر الأو

، بي الرياديِّي املبتدئي اأن ي�سرَق اأحُدهم 
ٌ
ا تكون هناك خ�سية، اأو خوٌف �سائع ئة. رمبَّ

ِّ
�سي

ر 
ُّ
ت�سو على  قادرين  النا�ص  معظم  لي�ص  ًل، 

َّ
اأو ان:  �سقَّ احلقيقة  لهذه  العظيمة.  فكرَتهم 

وا بها.
ُّ
( هم لن يهتم

ُّ
ا، )وهو الأهم

ً
اإمكاناِت فكرٍة ما يف مرحلٍة باِكرة كهذه، وثاني

.‘‘37Signals’’ ة بوا�سطة
َّ
٣(   �سارت فل�سفُة تطوير املنَتج �سعبي
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�سنواٍت من حياتك.  ت�ستهلك  النا�سئَة   
َ
امل�ساريع اأنَّ  هو  اأدركُته  الذي  الثاين  الأمر  كان 

قُت  ا. ومع اأينِّ حقَّ
ً
ت ال�سنوات بها �سريع

َّ
�سُت ‘‘وايرد ريت�ص’’ بفكرٍة وليدِة اللحظة، ومر

َّ
اأ�س

م�ستوياٍت متفاوتًة من النجاح باملنَتجات التي ابتكرُتها، فقد اأدركُت مدى حاجتي اإىل 

طريقٍة اأف�سل واأ�سرع لتقييم اأفكار املنَتجات اجلديدة.

احلياة اأق�سر ممَّا ينبغي لبناء �سيٍء ل يرغب فيه اأحد.

 الإ�سغاء اإىل العمالء، فاإنَّ عليك اأن تعرف كيف 
ِّ
ا اأنَّه بينما يكون من املهم ً

وتعلَّمُت اأخري

ُمنتجاتي،  اأحد  املنتج’’ مع  اأغلب  اأطِلْق  ا، 
ً
باكر ‘‘اأطِلْق  ة 

َّ
ا�ستخَدمُت منهجي  ذلك. 

ُ
متار�ص

ات  وهو ‘‘بوك�ص كالود’’ (BoxCloud)، واأطلقُت ُمنَتًجا لديه اأدنى درجٍة من م�ساركة امللفَّ

رناه 
َّ
ا على النموذج اجلديد ‘‘لنظري الإنرتنت’’ (Peer�to�Web) الذي طو

ًّ
ة مبني

َّ
الإلكرتوني

البارزة،  ة 
َّ
الإلكرتوني نات 

َّ
املدو بع�ص  يف  ا  عنَّ اأُعلَن  اأطلقناه،  اأن  بعد  ٢00٦م.  عام  يف 

)ا�ستهدَف   www.decknetwork.net موقع  على  لالإعالن  ا 
ً
كبري ا 

ًّ
نقدي مبلًغا  وا�ستثمرنا 

رين(.
ِّ
مي واملطو

ِّ
الإعالُن امل�سم

�سقة.  ها كانت متفاوتًة وغري متَّ  من الأفكار من امل�ستخِدمي، لكنَّ
ُ
بداأت َتِرُد اإلينا الكثري

ات 
َّ
ة حتديد اأولوي

َّ
 لعمالئنا امل�سَتهَدفي، ومل نكن نعرف كيفي

ٌ
مل يكْن لدينا تعريٌف وا�سح

اإىل  الأمر  بنا  وانتهى  ة، 
َّ
�سعبي الأكرث  الطلبات  اإىل  ن�سغي  ورحنا  الواردة.  الأفكار  هذه 

ًة واحدًة فقط.
َّ
زات املـ�ستخَدمة مر

ِّ
وجود طلباٍت اأكرث من املرغوب فيها، والكثري من املي

ومنها  العمالء،  تطوير  حول  بالنك  �ستيڤ  حما�سرات  اإىل  ا�ستمعُت  الوقت،  ذلك  يف 

. كنُت  ة عن امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب الليِّ
َّ
لي

َّ
عُت امل�سار اإىل اأفكار اإريك ري�ص الأو

َّ
تتب

على  وعملُت  وبنيُتها  راأ�سي،  لت�سويغها يف  ا 
ً
اأ�سباب وابتدْعُت  الكبرية  بالروؤية  قد حلمُت 

مل  لكنِّي  الأجوبة،  العمالء  لدى  اأنَّ  اأعرُف  كنُت  ال�سعبة.  الطويلة  بالطريقة  تها 
َ
ت�سفي

اأعرف متى اأتفاعل معهم اأو كيف اأفعُل ذلك. وهذا بال�سبط ما كان يحاول اأن يتناوَله 

كلٌّ من امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب الليِّ وتطوير العمالء.

وهكذا بعُت �سركتي.
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لماذا وضعُت هذا الكتاب

 ،(CloudFire) ’’ا على اختبار هذه الأ�ساليب على ُمنَتجي اجلديد ‘‘كالود فاير
ً
م

ِّ
كنُت م�سم

ق هذه املفاهيم.
ِّ
يات عندما حاولُت اأن اأُطب ا العديَد من التحدِّ

ً
لكنِّي واجهُت باكر

امل�ساريع  وبرامج  ة 
َّ
التجاري الأعمال  من  ٍد  حمدَّ لنوٍع  بالنك  �ستيڤ  كتاب  األَِّف  ًل، 

َّ
اأو

اإريك  اأنَّ  ُمنتجاتي. مع  اإىل  ة 
َّ
التكتيكي الأ�ساليب  نَْقَل كثري من  َب 

َّ
ال�سخمة، وهذا �سع

ها من املا�سي يف العمل على اآي. اأم. ڤي. يو (IMVU)، فاإنَّ 
َ
ه التي تعلَّم

َ
ري�ص �سارك درو�س

 من 40 �سخ�ًسا واأكرث 
ٍّ

ي اآي. اأم. ڤي. يو مل يُعْد بعُد م�سروًعا نا�سًئا؛ فوجود طاقم عمٍل فنِّ

ق فعاًل.  من 40 مليون دولٍر من العائدات، هو اآلُة م�سروٍع نا�سٍئ بالأ�سلوب الليِّ وقد حتقَّ

ة اأحيانًا.
َّ
ًطا للهم

ِّ
ا ُمثب

ً
وكان هذا اأمر

َقْت 
َ
زين على َخو�ِص رحلٍة ا�ستغر كان لديَّ من الأ�سئلة اأكرث ممَّا لديَّ من الإجابات، وهو ما حفَّ

ٍة اأف�سل لبناء ُمنَتجاٍت ناجحة. وكان نتاج تلك الرحلة كتاب ‘‘الأ�سلوب 
َّ
�سنَتي بحًثا عن منهجي

 يف بناء املنَتجات، 
َ

الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’ الذي يقوم على ما تعلَّمُته من التجارب

وعلى الأعمال الرائدة لإريك ري�ص، و�ستيڤ بالنك، وديڤ ماكلور (Dave McClure)، و�سون 

اإلي�ص (Sean Ellis)، و�سون مرييف (Sean Murphy)، وجي�سون كوهي (Jason Cohen)، واأليك�ص 

ا مراجَع لهذا الكتاب. اأو�سرتڤالدر (Alex Osterwalder)، واآخرين كثريين ذكرتهم كانوا حقًّ

ة، واأر�سلوا املالحظاِت اأ�سبوًعا 
َّ
نتي الإلكرتوني

َّ
اء الذين ا�سرتكوا يف مدو

َّ
واأنا اأ�سكر اآلَف القر

عوين على ال�ستمرار يف الكتابة، واأخ�سعوا منتجاتهم لالختبارات التي  بعد اأ�سبوع، و�سجَّ

و�سعُتها. يف احلقيقة، هم َمن حثُّوين على اإخراج هذا الكتاب من داخلي.

االختبار الَميدانّي

م ور�سات  كانت اإحدى الطرق لختبار حمتويات هذا الكتاب، اأينِّ بداأُت اأُحا�سر واأُقدِّ

النا�سئة،  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  مئاٍت  مع  ة 
َّ
املنهجي هذه  �ساركُت  وقد  حوله.  عمٍل 

ْقِلها.
َ

وعملُت من ُقرٍب مع العديد منهم لختبارها و�س
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رو�ص التي تعلَّمُتها،  ة هي �سجلٌّ ل يف�سُله وقت طويٌل عن الدُّ
َّ
نتي الإلكرتوني

َّ
ومع اأنَّ مدو

فاإنَّ هذا الكتاب ي�ستفيد من التعلُّم ال�سابق، ومن اإعادة تنظيم اخلطوات و�سقِلها بهدف 

رِي العمل.
َ

ٍة ل�س
َّ
حتقيق اأف�سل منهجي

نتي 
َّ
مدو نتاج  اأي�ًسا  هو  الذي  املقبل  النا�سئ  م�سروعي  العمَل هذا على   

َ
ري

َ
�س ق 

ِّ
اأُطب واأنا 

ة، وما تعلَّمته على مدى ال�سنة املا�سية. حتَّى تاريخ كتابة هذه ال�سطور، كنُت 
َّ
الإلكرتوني

دعى هذا 
ُ
ة تاأ�سي�ص م�سروٍع نا�سٍئ واإطالقه، وي

َّ
 عملي

ِّ
قد بعُت ‘‘وايرد ريت�ص’’، واأنا يف خ�سم

.(Spark59) ’’5امل�سروع ‘‘�سپارك ٩

إخالء المسؤوليَّة

الممارسة تغلب النظريَّة

اء ذلك التِّباع. واأحد الأمور 
َّ
ة ما، لكْن بتحقيقه نتائج جر

َّ
 ل يناَل و�ساًما باتِّباعه عملي

ُ
املرء

ة 
َّ
ة عملي

َّ
ة امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب الليِّ هو َكون هذه املنهجي

َّ
التي جذبتني اإىل منهجي

اأن  ة. وميكن 
َّ
اإ�سافي دة  اٍت وممار�ساٍت حمدَّ

َّ
 منها عملي

ُ
�ستنِبَط املرء

َ
ي اأن  كبرية �ساملة ميكن 

َق- املبادئ ذاتها التي ُت�سَتخَدم لختبار ُمنَتجك، على اختبار 
َّ
َق- بل ينبغي اأن ُتطب

َّ
ُتطب

4

ا.
ًّ
ة لدى تطبيق هذه املبادئ عملي

َّ
اأ�ساليبك التكتيكي

 قائٍم على اخلبة وعلى اإجراء 
ٍّ

 على تعلٍُّم �سخ�سي
ٌّ

اإنَّ كلَّ �سيٍء يف هذا الكتاب مبني

ٍة و�سرامٍة  عَك على اختبار هذه املبادئ وتكييفها بدقَّ نتجاتي. واأنا اأُ�سجِّ التجارب على مُ

ة، وتلك املتعلِّقة باملحا�سبة لإطالق �سركٍة 
َّ
ة واملالي

َّ
ا اجلوانب القانوني

َّ
على م�سروعك. اأم

على  اأن حت�سل   
ِّ
املهم من  الوقت،  يحي  وعندما  الكتاب.  هذا  نطاق  فهي خارج  ما، 

وو�سع  ة 
َّ
الفكري ة 

َّ
بامللكي املتعلِّقة  واأُ�سولها  �سركتك  متويل  عن  الوافية  ة 

َّ
املهني امل�سورة 

ٍة لها.
َّ
هيكلي

http://www.ashmaurya.com/2011/02/do�you�have�faith�in�lean�/. : 4(   ل مكان لالإميان يف امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب الليِّ

startups
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ال ُوجوَد لحلوٍل سحريٍَّة بسيطة

اإىل  ي  توؤدِّ اأن  ميكن  دة 
ِّ
اجلي ة 

َّ
املنهجي لكنَّ  النجاح.  �سمان  ميكنها  ة 

َّ
منهجي هناك  لي�ست 

ين.
َّ
وجود حلقة اأفكاٍر واردة للتعلُّم والتح�سي امل�ستمر

عُد به هذا الكتاب.
َ
وهذا ما ي



الجزء 1

خريطُة الطري�ق



الفصل 1

مبادُئ شاملة

والأ�ساليب  للمبادئ  وا�سًحا  ا 
ً
فهم ًل 

َّ
اأو يتطلَّب  اأ�سلوٍب  لأيِّ  ال�سحيح  التطبيق  اإنَّ 

ة والتفريق ما بينها.
َّ
التكتيكي

ة القيام به.
َّ
ة كيفي

َّ
ُتر�سدَك املبادئ اإىل ما تقوم به، وُتريك الأ�ساليُب التكتيكي

وميكن ا�ستخال�ص جوهر الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة يف ثالث خطوات: 

ة التي و�سعَتها.. 1
َّ
لي ة الأوِّ وثِّق اخُلطَّ

تك.. ٢ ِد الأجزاء الأكرث خماطرًة يف ُخطَّ حدِّ

ة.. ٣
َّ
تك ب�سورٍة منهجي اختب ُخطَّ

هذه  ِع  �سْ َ
و على  الكتاب  باقي  ُز  و�سريكِّ ال�ساملة،  املبادئ  هذه  الف�سل  هذا  �سنتناول يف 

ز التنفيذ.
َّ
املبادئ حي

ليَّة التي وضعَتها ة األوَّ الخطوة 1: وثِّق الُخطَّ

هناك حرف ‘‘I’’ (أنا) في كلمة ‘‘Vision’’ (رؤية)

‘‘كلُّ الرجال يحلمون، لكْن لي�س بالَقْدِر نف�صه. اإنَّ هوؤلء الذين يحلمون يف الليل 

هباء  الأمَر كان  اأنَّ  ليكت�صفوا  النهار  ي�صتيقظون يف  ة،  املغربَّ ت�صرتيح عقولهم  حني 
ا الذين يحلمون يف النهار فُهم رجاٌل َخِطرون؛ لأنَّهم يعملون على َو�صِع  منثوًرا. اأمَّ
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َز التنفيذ وهم م�صتيِقظون’’. ما جاء يف اأحالمهم حيَّ
- تي. اإي. لورن�ص، ‘‘لورن�ص العرب’’

T. E. Lawrence, “Lawrence of Arabia”

ارة...اإلخ(. 
َّ
عونها )عند ال�ستحمام، يف اأثناء قيادة ال�سي  يف اأوقاٍت ل يتوقَّ

ٌ
 للجميع اأفكار

ُ
تخطر

 الأ�سخا�ص يتجاَهلونها، فاإنَّ الرياديِّي يختارون حتويل هذه الأفكار اإىل واقع.
َ
 اأنَّ معظم

َ
ورغم

اأق�سى حدوِد اإمكاناته،  تان لدفع الروؤية اإىل 
َّ
اأ�سا�سي اأنَّ ال�سغَف والعزميَة هما �سفتان  ومع 

طا.
َ
�سب

ُ
ًة على الإميان ومدفوعًة بالعقيدة اإْن مل ي

َّ
فقد يجعالن الرحلَة مبني

عون مبوهبٍة  ًغا لأيِّ �سيء، لكنَّ الرياديِّي يتمتَّ
ِّ
ي�ستطيع الأ�سخا�ص الأذكياء اأن يجدوا م�سو

يف هذا املجال.

ة لتحقيق تلك الروؤية. غري اأنَّ معظم اخُلطط  ة وبُخطَّ
َّ
ة قوي

َّ
لي

َّ
يبداأ معظم الرياديِّي بروؤيٍة اأو

ا.
ًّ
 عملي

ُ
ة ل تنجح

َّ
لي

َّ
الأو

فاإنَّ  ة، 
َّ
قوي روؤية  يتطلَّبان  اأمران  هما  املعنى  واإ�سفاء  ز  حمفِّ �سعار  ابتكار  يكوُن  فبينما 

ة باحلقائق ل بالإميان. ومن 
َّ
امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب الليِّ ي�سعى اإىل َدْعِم روؤية قوي

ة. 
َ

ات غري خمتب
َّ
ٌة يف معظمها على فر�سي

َّ
َة مبني

َّ
لي

َّ
 اأن تقبَل حقيقة اأنَّ روؤيَتك الأو

ِّ
املهم

ا على اختبار تلك الروؤية 
ًّ
وي�ساعدك ‘‘الأ�سلوب الليِّ لت�سغيل امل�ساريع النا�سئة’’ منهجي

ة و�سقِلها.
َّ
لي

َّ
الأو

التقط فرضيَّاِت نموذج عملك التجارّي

اتهم يف روؤو�سهم فقط. ومع اأنَّ هذه هي اأ�سرع طريقٍة 
َّ
�سي فر�سي

ِّ
يحمُل العديد من املوؤ�س

ا.
ًّ
ا اإ�سافي

ً
ه من ن�سج خيالهم’’ دعم

َّ
لرتديدها، فاإنَّها ت�ساعد فقط على دعم ‘‘واقع م�سو

 م�صاركتها مع �سخ�ٍص واحٍد على الأقّل.
َّ
ة، ثم

َّ
لي

َّ
اخلطوُة الأوىل هي كتابة روؤيتك الأو

ة العمل  ا لهذا الهدف. ومع اأنَّ كتابة ُخطَّ
ًّ
ة تقليدي

َّ
وقد ا�سُتخِدَمت خطط الأعمال التجاري
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تي�سري  منها:  املرجو   
َّ

احلقيقي الهدف  ق  حتقِّ ل  فاإنَّها  للريادّي،  ٌد 
ِّ
جي متريٌن  هي  التجاريِّ 

حمادثات مع اأ�سخا�ص اآخرين غريك.

ة خاطئة، فاإنَّك حتتاج 
َّ
لي ف�ساًل عن ذلك، ما داَم هناك احتمال اأن تكوَن معظم اخُلطط الأوِّ

 اأو اأ�سهٍر يف 
َ
ة اأ�سابيع ة العمل التجارّي. فتم�سيُة عدَّ اإىل �سيٍء اأقلَّ ثباًتا وجموًدا من ُخطَّ

ة، هو �سكٌل من 
َ

ات غري خمتب
َّ
ة على فر�سي

َّ
ة عمٍل جتاريٍّ من ٦0 �سفحة مبني كتابة ُخطَّ

اأ�سكال َهدِر الوقت.

َم اأيَّة قيمة’’. ‘‘الَهْدر هو اأيُّ ن�صاٍط ب�صريٍّ ي�صتنزف املوارد، دون اأن يقدِّ
’’ - جيم�ص پي. ووماك، ودانيال تي. جونز، ‘‘التفكري بالأ�سلوب الليِّ

(James P. Womak), (Daniel T. Jones), “Lean Thinking” 

ط   الذي اخرتُته هو ا�ستخدام ر�سم منوذج عمٍل جتاريٍّ من �سفحٍة واحدة )املخطَّ
ُ
النهج

( كما هو مبيَّ يف ال�سكل 1-1. الليِّ

ط اللنيِّ ال�صكل 1-1: املخطَّ

الحّل:

 ثالثة معامل
ُّ
اأهم

المقاي�يس 
الرئيسيَّة:

ة 
َّ
الأن�سطة الرئي�سي

ها
ُ

التي تقي�س

مة  القيمة المقدَّ
الفريدة:

ر�سالٌة وحيدٌة وا�سحة 

ح �سبب  وُمقِنعة تو�سِّ

اختالفك عن 

الآخرين وال�سبب 

الذي يجعُل منتَجك 

ي�ستحقُّ ال�سراء.

ميِّزة فريدة:

ل ميكن ن�سخها اأو 

�سراوؤها ب�سهولة

شرائح العمالء:

العمالء امل�ستهَدفون

مصادر اإليرادات:

ة حياة  منوذج الإيرادات، تقدير مدَّ

خل، هام�ص الربح  املنَتج، الدَّ

ّ
الإجمايل

المشكلة:

اأكب ثالث 

م�سكالت

هيكل الت�كاليف:

تكاليف اكت�ساب العمالء، 

تكاليف التوزيع، ال�ست�سافة، 

النا�ص...اإلخ

القنوات:

الطريق اإىل العمالء

السوق                                                                            المنَتج
(http://www.businessmodelgeneration.com) ’’ط منوَذج العمل التجاري �ص من ‘‘خمطَّ

َ
ط الليِّ ُمقتب املخطَّ
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ط منوَذج العمل التجاريِّ للموؤلِّف  ط الليِّ هو التعديل الذي اأجريُته على خمطَّ املخطَّ

 (Business ‘‘ابتكار منوذج العمل التجارّي’’   الذي ي�سُفه يف كتابه 
5

اأو�سرتڤالدر األيك�ص 

 
٦

.Model Generation)

ط من �سفحٍة واحدة لأنَّه:  املخطَّ
َ

 اأ�سلوب
ُّ

اأحب

�صريع
 اأو اأ�سهر، ميكنك اأن ت�سع 

َ
ة اأ�سابيع ة عمٍل جتاريٍّ قد ت�ستغرق عدَّ مقارنًة بكتابة ُخطَّ

ط يف غ�سون �ساعات. ولأنَّ  ة على املخطَّ
َّ
ًطا للعديد من مناذج الأعمال التجاري خمطَّ

اأو�سي  فاإينِّ  قلياًل،  وقًتا  يتطلَُّب  واحدة  ة من �سفحٍة 
َّ
التجاري الأعمال  مناذج  ابتكار 

اٍت ممكنة لنموذجك، 
ِّ

ة التفكري باإبداع يف متغري
َّ
ق يف عملي

َّ
بتم�سيِة وقٍت اإ�سايفٍّ ُم�سب

ة للنقطة التي �ستبداأ منها.
َّ
 منح الأولوي

َّ
ومن َثم

موَجز
ة. هذه 

َّ
الرئي�سي بعناية، والتعبري عن فكرتك  ط على اختيار كلماتك  يُرغمَك املخطَّ

اأحد  انتباه  جلذب  ثانية   ٣0 لديك  ُمنتجك.  جوهر  ل�ستخال�ص  عظيمة  ممار�سٌة 

عميٍل  انتباه  ِلَلْفت  ثواٍن  وثماين  م�سعد،  ركوب  رحلة  اأثناء  يف  ا 
ًّ
فر�سي امل�ستثمرين 

٧

.(Landing Page) 
ِّ
يل

َّ
على �سفحة املنتج الأو

ميكُن حمله معك
ممَّا  التبادل مع الآخرين،  منوَذج العمل التجاريِّ من �سفحٍة واحدٍة هو وثيقٌة �سهلة 

ُث بوتريٍة اأ�سرع.  عدٌد اأكب من الأ�سخا�ص، وقد ُيحدَّ
َ

قراأ النموذج
َ
يعني اأنَّه �سي

ف مبا�سرًة 
ِّ
َة عمٍل جتارّي، اأو اأعدْدَت عر�ًسا للم�ستثمرين، ف�ستعر اإذا كنَت قد كتبَت ُخطَّ

ل من الكتاب )51 �سفحة(، 
َّ
الع على اجلزء الأو ان نا�سرون. لالطِّ

َّ
5(   كتاب ‘‘ابتكار منوذج العمل التجارّي’’ من من�سورات جبل عم

.www.bmg�arabic.com ة للكتاب
َّ
ة بالطبعة العربي بالإمكان تنزيله من ال�سفحة اخلا�سَّ

http://www.ashmaurya.com/why�lean�canvas انظر ، ط منوَذج العمل التجاريِّ ط الليِّ وخمطَّ ٦(   لَفهم الفروقات بي املخطَّ

ل 8 ثواٍن. امل�سدر:
َّ
٧(   تقول التقديرات اإنَّ نحو 50٪ من زائري �سفحات الإنرتنت يخرجون منها يف اأو

Marketing Sherpa’s “Landing Page Handbook” (2005)
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ط. ولن اأُم�سي وقًتا يف و�سف هذه العنا�سر الآن؛ لأنَّنا �سنتناوُلها   البناء على املخطَّ
َ
عنا�سر

بالتف�سيل يف اجلزء ٢ من الكتاب.

 ’’
َ
‘‘ُمنَتج لي�ص  هو  ُمنَتجك  اأنَّ  هي  الآن  رها  تتذكَّ اأن  منك  اأودُّ  التي  ة 

َّ
الرئي�سي النقطة 

م�سروعك النا�سئ.

ُمنتُجك ليس ‘‘المنَتج’’

؛ لأنَّنا 
ّ

الكلِّي ط  ع حجم املخطَّ
ْ

ُت�س اأقلَّ من   (Solution) لقد جعلُت عمًدا خانَة احللِّ 

ا 
ًّ
ُع فيه طبيعي

َ
، وهي ما نب ي اأكرث النا�ص حما�سًة يف ما يتعلَّق بخانة احللِّ

ِّ
نحن الريادي

)انظر ال�سكل 1-٢(.

‘‘منوذج عملك التجارّي’’ هو املنَتج
(http://www.businessmodelgeneration.com) ’’ط منوَذج العمل التجاري �ص من ‘‘خمطَّ

َ
ط الليِّ ُمقتب املخطَّ

ال�صكل 1-2 ُمنَتجك لي�س ‘‘املُنَتج’’

خطط  لتقييم  اجتماعات   (Startup 500)  ’’500 اأپ  ‘‘�ستارت  من  ماكلور  ديڤ  ح�سر 

ى  ة منها. يف اأثناء هذه اجلل�سات، كان يتحدَّ
َّ
ا �سيح�سر مئاٍت اإ�سافي مئات الرياديِّي، ورمبَّ

المشكلة 

هيكل 
الت�كاليف

الحّل

المقاي�يس 
الرئيسيَّة

القيمة 
مة  المقدَّ

الفريدة

ميِّزة فريدة

 القنوات

شرائح 
العمالء

مصادر اإليرادات
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با�ستمرار الرياديِّي لأنَّهم مي�سون وقًتا طوياًل يف الكالم عن حلِّهم، بينما ل مُي�سون وقًتا 

ا يف احلديث ب�ساأن العنا�سر الأُخرى لنموَذج العمل التجارّي.
ً
كافي

ون مبتاعبهم’’. مه، بل يهتمُّ ‘‘ل يهتمُّ العمالء باحللِّ الذي تقدِّ

- ديڤ ماكلور، 500 �ستارتپ�ص

ون بحلَِّك )حتَّى هذه اللحظة(. 
ُّ
 منهم العمالء، مبتاعبهم ول يهتم

ُّ
 امل�ستثمرون، والأهم

ُّ
يهتم

زون للبحث عن حلوٍل. لكنَّ ال�سعي وراء حلوٍل ملتاعَب  ون متحفِّ
ُّ
من جهة اأُخرى، الريادي

 بها هو �سكٌل من اأ�سكال الَهْدر.
ُّ
ل اأحد يهتم

اإنَّ عملك لي�ص اإيجاد اأف�سل حلٍّ فقط، بل امتالك منوذج العمل التجاريِّ كلِّه، وترتيب 

جميع اأجزائه.

ة، وهو يجعلك لي�ص فقط 
َّ
اإنَّ اإدراكك اأنَّ منوذج عملك التجاريِّ هو املنتج لهو عامُل قو

من   
ً
ابتداء معروفٍة  اأ�ساليَب  بتطبيق  اأي�ًسا  لك   

ُ
ي�سمح بل  التجارّي،  منوذج عملك  متلك 

تطوير املنَتج اإىل بناء �سركتك.

اإذا ما خطوَت خطوًة اإىل الوراء، �سرتى اأنَّ هذه املبادئ ال�ساملة لي�ست اأكرث من اأ�سلوب 

ة البدء بامل�سروع.
َّ
ق يف عملي

َّ
ْد’’ (Divide and conquer) الذي يطب

ُ
ق َت�س

ِّ
‘‘فر

زة، 
ِّ
ة متمي

َّ
ط الليِّ على تفكيك منوَذج عملك التجاريِّ اإىل ت�سعة اأجزاء فرعي ي�ساعد املخطَّ

ٍة بالرتتيب من اأعلى املخاطر اإىل اأدناها.
َّ
 لحًقا ب�سورٍة منهجي

َ
بحيث ُتختب

تك ِد المراحل األكرث مخاطرًة في ُخطَّ الخطوة 2: حدِّ

ُق بتخفي�س املخاطر. اإنَّ بناء منتٍج ناجٍح هو اأمٌر يتعلَّ

متاعبهم(،  )اإزالة  م�سكالتهم  حلِّ  على   
ٌ
قادر باأنَّك  يثقون  عندما  منك  العمالء  ي�سرتي 

ع.
ُّ

ويراهن امل�ستثمرون عليك عندما يثقون بقدرتك على بناء منوذج عمٍل جتاريٍّ قابٍل للتو�س
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، نحن الرياديِّي، هو 
ّ

امل�ساريع النا�سئة هي عمٌل جتاريٌّ حمفوٌف باملخاطر، وعملنا احلقيقي

ة من م�ساريعنا النا�سئة مبرور الوقت.
َّ
 ب�سورة منهجي

َ
اأن نقلَِّل املخاطر

 اآخر ماأخوٌذ من قواعد لعبة ‘‘تطوير املنَتج’’ هو ‘‘معاجلة الأجزاء الأكرث خماطرًة 
ٌ

اأ�سلوب

ًل’’. لي�ص من قبيل ال�سدفة األَّ يكون احللُّ يف معظم املنَتجات الأمر الأكرث خماطرًة.
َّ
اأو

ٍة �سعبة )مثل اإيجاد عالٍج ملر�ص ال�سرطان، اأو بناء 
َّ
ي فاإذا مل تكن حتاول حلَّ م�سكلٍة فنِّ

ا يف عامل التكنولوجيا، اأو ف�سل النظائر( فاإنَّ 
ً
ة التالية التي �سُتحدُث فرًقا كبري

َّ
اخلوارزمي

اإذا بذلَت ما يكفي من الوقت  ُمنَتجك  بناء  ا على 
ً
اأنَّك �ستكوُن قادر اإىل  ُت�سري  الفر�ص 

واملال، وما يكفي من اجَلهد. 

اإنَّ اأكرب املخاطر ملعظم امل�صاريع النا�صئة هو بناُء �صيٍء ل يرغُب فيه اأحد.

 من تلك 
َ
 مَتفاِوٌت ما بي ُمنَتج واآخر، فاإنَّ الكثري

ٌ
مع اأنَّ حتديَد اجلزء اأكرث خماطرًة هو اأمر

ا.
ً
 بها م�سروعك النا�سئ. وهذا ما �سنتناوله تالي

ُّ
املخاطرة مدفوٌع باملرحلة التي مير

المراحل الثالث للمشروع الناشئ

ٌ يف ال�سكل 1-٣. زة كما هو مبيَّ
ِّ
 امل�سروع النا�سئ بثالث مراحَل متمي

ُّ
مير

ال�صكل 1-3: املراحل الثالث للم�صروع النا�صئ

المرحلة 1: مالءمُة المشكلة والحّل

ة ت�ستحقُّ احلّل؟
َّ
ال�صوؤال الأ�صا�صّي: هل لديَّ م�سكلٌة حقيقي

املرحلة الأوىل تتعلَّق بتحديد ما اإذا كانت لديك م�صكلٌة حقيقيَّة ت�ستحقُّ احللَّ قبل بذِل 

مالءمُة المشكلة
والحّل

مالءمة الُمنَتج
والسوق

ع التوسُّ

املرحلة 1                                                      املرحلة 2                                                          املرحلة 3
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اأ�سُهٍر اأو �سنوات من اجَلهد يف بناء حلٍّ ما.

ا.  رخي�سة، فاإنَّ العمل على حتقيقها ُمكلٌف جدًّ
َ
فمع اأنَّ الأفكار

ة التي ت�ستحقُّ احللَّ يف ثالثة اأ�سئلة:
َّ
�ُص امل�سكلة احلقيقي وتتلخَّ

هل تتعلَّق ب�سيٍء يرغُب فيه العمالء؟ )من ال�سروريِّ احل�سول عليه(.	 

ه؟ اإذا كان اجلواب ل، َمن �سيدفُع؟ )قابلٌة للتَّطبيق(.	 
َ
هل �سيدفعون لقاء

هل ميكن حلُّها؟ )ممكنُة التنفيذ(.	 

ة 
َّ
اإنَّنا نحاوُل يف هذه املرحلة الإجابَة عن هذه الأ�سئلة با�ستخدام مزيٍج من املراقبة النوعي

 يف الف�سَلي 5 و٦.8
َ
ا، وهذا ما �سنتناوُله بتف�سيٍل اأكب

ً
للعميل واأ�ساليب اإجراء مقابلة مع

 احلدَّ الأدنى من املالمح ملعاجلة جمموعة امل�سكالت ال�سحيحة، وهو 
ُ

من هناك َت�ستخِرج

.(MVP) واخت�ساره (Minimum Viable Product) يلِّ املجدي َّ
ف اأي�ًسا باملنتج الأو

َ
ما يُعر

المرحلة 2: مالءمُة الُمنَتج والسوق

�صوؤاٌل اأ�صا�صّي: هل بَنيَت �سيًئا يرغُب فيه النا�ص؟

املجدي  يلُّ  َّ
الأو منتجك  ويكون  احلّل؛  ت�ستحقُّ  ة 

َّ
حقيقي م�سكلٌة  لديك  تكون  عندما 

م على حلِّ امل�سكلة. بعبارٍة اأُخرى، تقي�ص   عندئٍذ مدى قدرة حلِّك املقدَّ
ُ
جاهًزا، ف�سَتختب

ما اإذا كنَت بنيَت �صيًئا يرغُب فيه النا�س.

ة لقيا�ص مالءمة املنَتج وال�سوق.
َّ
ي ة والكمِّ

َّ
يف اجلزء 4 من هذا الكتاب، �سنتناول املقايي�ص النوعي

ٍة من مراحل 
َّ
ل مرحلة مهم

َّ
اإنَّ حتقيق القبول يف ال�سوق، اأو مالءمة املنَتج وال�سوق، هو اأو

ل العمالء وُتبقي  ٌة بداأت تنجح، فاأنت ت�سجِّ امل�سروع النا�سئ. يف هذه املرحلة، لديك ُخطَّ

عليهم وُيدَفع لك اأجرك.

يدعوه   ما  وهو  العمالء،  مع  قة 
َّ
معم مقابالٍت  اإجراء  ة 

َّ
ي

ِّ
اأهم اإىل  بالنك  �ستيڤ  ُي�سري  التجلِّي’’،  اإىل  ‘‘اأربع خطوات  كتاب  8(   يف 

.(Customer Discovery) ’’اكت�ساف العميل‘‘
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ع المرحلة 3: التوسُّ

؟
ّ
�صوؤاٌل اأ�صا�صّي: كيف ميكنني ت�سريع وترية النمو

وينتقل  ا. 
ً
تقريب م�سموٌن  النجاح  من  ى 

ً
م�ستو هناك  يكون  وال�سوق،  املنَتج  مالءمة  بعد 

، اأو تو�سيع منوذج عملك التجارّي.
ّ
تركيُزك يف هذه املرحلة اإىل النمو

ن بعد ذلك.
ِّ

ر (Pivot) قبل مالءمة املنَتج وال�سوق، وح�س
َ
مَتَحو

ا 
ً
ر تاأثري ة للم�سروع النا�سئ، وهو يوؤثِّ

َّ
ل املراحل املهم

َّ
اإنَّ حتقيق مالءمة املنَتج وال�سوق هو اأو

َف  اأن نَ�سِ ة على حدٍّ �سواء. لذا من املفيد 
َّ
ة والأ�ساليب التكتيكي

َّ
ا يف ال�سرتاتيجي

ً
كبري

ا ‘‘ما 
َّ
ا يف مرحلة ‘‘ما قبل مالءمة املنَتج وال�سوق’’، واإم

َّ
 مراحل امل�سروع النا�سئ باأنَّها اإم

َّ
اأهم

بعد مالءمة املنَتج وال�سوق’’.

التعلُّم  على  النا�سئ  امل�سروع  تركيز   
ُّ

ب ين�سَ وال�سوق،  املنَتج  مالءمة  قبل  ما  مرحلة  يف 

ا يف مرحلة ما بعد مالءمة املنَتج وال�سوق، ينتقل الرتكيُز اإىل النموِّ 
َّ
والتَمحُور (Pivot)، اأم

والتح�صني )انظر ال�سكل 4-1(.

 

ال�صكل 1-4: ما قبل مالءمة املنتج وال�صوق وما بعدها

اه امل�سروع النا�سئ، بينما   ا�ستخدمه اإريك ري�ص لو�سف التغيري يف اجتِّ
ٌ
ر هو ُم�سَطلح

ُ
حو

َ
الَتم

ر والتح�سي هي اأنَّ 
ُ
لة للتَّمييز ما بي التمحو ا بوا�سطة التعلُّم. والطريقُة املف�سَّ

ًّ
يبقى م�ستقر

ة. ا، بينما ُيعنى التح�صني بت�صريع تلك اخُلطَّ ٍة تنجح عمليًّ ع ُخطَّ ُق بَو�صْ ر يتعلَّ
ُ
التمحو

ات منوذج العمل التجاريِّ 
َّ
ة اأجزاِء فر�سي َق من �سحَّ ر، اأنَت حتاول اأن تتحقَّ

ُ
يف جتِربِة التمحو

ات 
َّ
فر�سي اأجزاء  ت�سُقَل  اأن  التح�سي، حتاول  ا. ويف جتِربِة 

ًّ
تنجح عملي ٍة  ُخطَّ ع  �سْ َ

و بهدف 

مالءمُة المشكلة
والحّل

مالءمة الُمنَتج
والسوق

ع التوسُّ

الرتكيز: التعلُّم املوثَّق

ر
ُ
حو

َ
التجارب: التم

ّ
الرتكيز: النمو

التجارب: التح�سينات
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 امل�سار )اأو 
ُ
ا. اإنَّ هدَف الأوىل هو ت�سحيح

ًّ
ق عملي

َّ
ة ُتطب منوذج العمل التجاريِّ لت�سريع ُخطَّ

ع(.
ُّ

ر(، وهدف الثانية هو الكفاءة )اأو التو�س
ُ
التمحو

 على 
ِّ

 والتكتيكي
ِّ

 يف التنفيذ ال�سرتاتيجي
ٌّ
ه ُمهم

َ
ا، لكنَّ تاأثري

ً
قد يبدو هذا التمييز ُمبَهم

َق اأق�سى  حقِّ
ُ
بنى امل�سروع النا�سئ لي

ُ
حدٍّ �سواء. قبل مالءمة املنَتج وال�سوق، ينبغي اأن ي

قدٍر من التعلُّم.

ع 50٪؛ اأْي عندما ل  قَّ
َ
د اأنَّك �ستتعلَّم بقدٍر اأكب عندما يكون احتماُل الناجت املتو من املوؤكَّ

عه. تعرف ما مُيكن توقُّ

وراء  ال�سعي  بدَل  جريئٍة  نتائج  اختيار  عليك  التعلُّم،  من  درجٍة  اأق�سى  ولتحقيق 

(Call�to�  ’’
ّ

العملي ب 
ُ
التجاو اإىل  ‘‘الدعوة   

ِّ
زر لون  تغيري  بدَل  اإًذا  ة. 

َّ
تدريجي حت�سيناٍت 

الفريدة  مة  املقدَّ قيمتك  تعديل  وبدل  كلِّها.  موقعك  �سفحة  بتغيري  عليك   ،Action)

ا 
ً
م

َ
ِقي ب 

ِّ
ل�سريحة عميٍل واحدة، جر  (UVP) (Unique Value Proposition) واخت�سارها 

مًة فريدة خمتلفة ل�سرائح خمتلفة من العمالء. مقدَّ

ط بها عن ق�سد للتعلُّم  ة التي تخطِّ
َّ
ُل اأمثلًة كثرية لحًقا يف الكتاب تو�سح الكيفي

َ
�سَنتناو

اأكرث منه للتَّح�سي.

أين مكان التموي�ل من كلِّ هذا؟

‘‘التمويُل  انتقَلت من كون  ‘‘٣٧ �سيغنالز’’  اأنَّ جمموعة  اأن نالحظ كيف  من امل�سحك 

البديلة  ة  اخُلطَّ هو   
ُّ

اخلارجي ‘‘التمويل  كون  اإىل   ’’(Plan B) البديلة  ة  اخلطَّ هو   
ُّ

اخلارجي

 (Getting Real) احلقيقة’’  اإلى  ل  ‘‘التحوُّ ين: 
َ
الأخري يها 

َ
كتاب بي   ’’(Plan Z) الأخرية 

 امل�سروع ُمربًحا، يغدو 
ُ
و‘‘حتديث العمل’’ (Rework) �سمن (37signals.com). عندما ي�سري

من ال�سهل اإ�سدار مثل هذا الإعالن، لكنَّ بع�ص الأوقات هي بالتاأكيد اأف�سل من اأوقاٍت 

 )انظر ال�سكل 5-1(.
ّ

اأُخرى للتَّفكري يف التمويل اخلارجي
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ال�صكل 1-5: الوقت املثايلُّ للح�صول على التمويل

يلِّ يف وقٍت باِكر، فاإنَّ الوقَت املثايلَّ للح�سول على  َّ
رغم اأنَّك قد حتتاج اإىل التمويل الأو

وال�سوق؛ لأنَّك تكون يف ذلك  املنتج  بعد مالءمة  ما   هو يف مرحلة 
ِّ

الأ�سا�سي التمويل 

الوقت، اأنت وم�ستثمروك، متفقي على الهدف: تو�سيع العمل التجارّي.

‘‘القبول )اإثبات وجود طلب( يف ال�صوق هو اأحد طرق قيا�س مدى تفاُعل منَتجك 
مع ال�صوق. يهتمُّ امل�صتثمرون بالقبول يف ال�صوق اأكرث من اأيِّ �صيٍء اآخر’’.

،(Nivi & Naval) نيڤي وناڤال -

www.venturehacks.com

ة  ُخطَّ كتابة  ن 
َّ
تت�سم  1 اخلطوة  باأنَّ  منهم،  اجلدد  ما 

َّ
�سي ل  الرياديِّي،  من  العديد  ي�سعر 

ب�سعة  مت�سيَة  اإنَّ  التمويل.  على  واحل�سول  ال�سرائح  من  جمموعٍة  واإعداد   ، جتاريٍّ عمٍل 

للوقت  ا�ستثمار  اأف�سل  لي�ص  بها  امل�ستثمرين  واإقناع  جتاريٍّ  عمٍل  ِة  ُخطَّ لكتابة  اأ�سهٍر 

ما اأنَّ كلَّ ما لديك يف تلك املرحلة هو روؤية جمموعة من 
َّ
�سمن امل�سروع النا�سئ، ل �سي

ى 
ً
 هذا املنتج اإىل امل�ستثمرين دون اإجراء اأيِّ م�ستو

َ
يع

َ
ات مل تخ�سع لالختبار. اإنَّ ب

َّ
الفر�سي

ته هو �سكٌل من اأ�سكال الَهدر.
َّ
ق من �سالحي من التحقُّ

 لك بالبدء باختبار 
َ
ٍة كافية لت�سمح

َّ
ٍة زمني بدَل ذلك، ينبغي اأن يكوَن هدُفَك هو و�سع مدَّ

ته مع العمالء.
َّ
ق من �سالحي منوذج عملك التجاريِّ والتحقُّ

الليِّ  بالأ�سلوب  النا�سئة  وامل�ساريع   (Bootstrapping) ة 
َّ
الذاتي باملوارد  التمويل  اأنَّ   

َ
رغم

الن بع�سهما بع�ًسا، حيث يتناول كالهما 
ِّ
 نف�سه، فاإنَّهما يكم

َ
(Lean Startups) لي�سا الأمر

مالءمُة المشكلة
والحّل

مالءمة الُمنَتج
عوالسوق التوسُّ

هدفك: التعلُّم

ّ
هدف امل�ستثمر: النمو

  
ّ
هدفك: النمو

ّ
هدف امل�ستثمر: النمو

الوقت املثايلُّ للح�صول على التمويل
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باإزالة كلِّ ما ل يلزم بوا�سطة تعظيم   نا�سئٍة منخف�سة التكاليف 
َ
الأ�ساليب لبناء م�ساريع

ة.
َّ
املوارد املوجودة قبل بذِل اجلهد للح�سول على موارد جديدة اأو خارجي

نا�سئ  م�سروع   = الليِّ بالأ�سلوب  نا�سئ  م�سروع   + ة 
َّ
الذاتي باملوارد  التمويل 

منخف�ص التكاليف

 [How to Build ’’ملزيٍد من املعلومات، انظر ‘‘كيف تبني م�سروًعا نا�سًئا منخف�ص التكاليف(

[a Low�Burn Startup يف امللَحق(.

تك بصورٍة منهجيَّة الخطوة 3: اخَتبِْر ُخطَّ

ة، 
َّ
لي

َّ
ة مبخاطرك الأو ات اخلا�سَّ

َّ
ة؛ وو�سعَت قائمة الأولوي

َّ
لي

َّ
تك الأو حيث اإنَّك وثَّقَت ُخطَّ

ة يف امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب 
َّ
تك ب�سورٍة منهجي ا لختبار ُخطَّ فقد �سرَت الآن م�ستعدًّ

 ذلك باإجراء �سل�سلٍة من التجارب.
ُّ
. ويتم الليِّ

ة، واإجراء التجارب 
َّ
ٍة يف الطريقة العلمي

َّ
ٌل بقو اإنَّ الأ�سلوب الليِّ للم�ساريع النا�سئة متاأ�سِّ

الة يف اجلزء ٣ من الكتاب. 
َّ
. و�سنتناول خطوات اإجراء التجارب الفع

ّ
هو ن�ساٌط اأ�سا�سي

ولنبداأ بتعريف التجربة.

ما تعريُف التجربة؟

تها )يف ال�سكل 1-٦( هي جتِربة. ق من �سحَّ اإنَّ دورَة حلقِة التعلُّم التي جرى التحقُّ
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ال�صكل 1-6: حلقُة البناء والقيا�س والتعلُّم

تها، اأو حلقة  ق من �سحَّ لقد عمَل اإريك ري�ص على ترتيب حلقة التعلُّم التي جرى التحقُّ

تعمل على  والتي  العمالء،  الواردة من  الأفكار  ُف حلقة  وَت�سِ والتعلُّم.  والقيا�ص  البناء 

. توجيه التعلُّم يف امل�سروع النا�سئ بالأ�سلوب الليِّ

ْنع  ات امل�سَتخَدمة لبناء مناذج من �سُ
َّ
اإنَّها تبداأ مبرحلة البناء مبجموعٍة من الأفكار اأو الفر�سي

ٍة ما. ون�سع 
َّ
، موقع اإلكرتويّن، وما اإىل ذلك( بهدِف اختبار فر�سي

ّ
الإن�سان )كود برجمي

ة 
َّ
النوعي البياناِت  من  مزيٍج  با�ستخدام  فعلهم  ردَّ  و‘‘نقي�ص’’  العمالء  اأمام   

َ
النموذج هذا 

ق من  التحقُّ اإىل  ‘‘تعلُّم’’ خا�صٍّ يهدُف  البيانات ل�ستخال�ص  وُت�ستخَدم هذه  ة. 
َّ
ي

ِّ
والكم

ٍة ما اأو دح�سها، وهذا ِبَدوره يقود اإىل املجموعَة التالية من الإجراءات.
َّ
ة فر�سي �سحَّ

نموذج الت�كرار الشامل

ة ما يف منوذج العمل التجاريِّ اأو 
َّ
ة فر�سي ق من �سحَّ مع اأنَّ التجِربَة ت�ساعُدك على التحقُّ

د، مثل حتقيق مالءمة  ا نحو حتقيق هدٍف حمدَّ
ً
 كثريًة مع

َ
 يربط جتارب

َ
دح�سها، فاإنَّ التكرار

املنتج وال�سوق.

 الذي �سن�ستخدمه يف الكتاب كلِّه.
ِّ

وُيبيِّ ال�سكل 1-٧ منوَذج التكرار ال�سامل الأ�سا�سي

أفكار

القياس

البيانات

التعلُّمبناء 

المنَتج
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مالءمة امل�سكلة واحلّل                                                  مالءمة املنَتج وال�سوق  

ال�صكل 1-7: منوذج التكرار ال�صامل

م امل�سكلة وتعريف احلّل( هما مبالءمة امل�سكلة واحلّل، اأو حتديد م�سكلٍة 
ْ
ل مرحلَتي )َفه

َّ
اأو

ة ت�ستحقُّ احلّل.
َّ
حقيقي

ة ملالءمة املنَتج وال�سوق باختبار ما اإذا كنَت قد بنيَت �سيًئا يريُده 
َّ
ر العملي

ِّ
بعد ذلك ُتكر

ة )على 
َّ
ي

ِّ
 كم

َّ
ة )على نطاق �سغري( ثم

َّ
النا�ص با�ستخدام اأ�سلوٍب من مرحلَتي: الأوىل نوعي

نطاق كبري(.

ق من تعريف الحّلَفهم المشكلة التحقُّ
النوعيَّة

ق من التحقُّ
 الكميَّة


