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األعمال، ألنه  لرائد  MVP خطوة مهمة  األولي  النموذج  بناء 
المشروع فكرة  لفهم  والمستثمرين  العمالء  بوابة  سيكون 

 
في هذه النشرة 4 أسئلة تقدم لك فهم أفضل للنموذج األولي
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(MVP)كيف تبني النموذج األولي           بشكل صحيح؟

1- ما هو النموذج األولي ولماذا يحتاج إليه كل رائد أعمال؟ 

النموذج األولي هو تجسيد فعلي بسيط بمزايا وإمكانيات محدودة للمنتج أو 
الخدمة التي يهدف رائد األعمال لبنائه

حاجة  قياس  عبر  والجهد،  الوقت  وتوفير  التكاليف،  خفض  في  أهميته  تكمن 
السوق إليه ومعرفة إمكانية بيعه ومدى إقبال العمالء

2- متى تبدأ ببنائه؟

بعد أن تضع تصورًا عامًا للمشكلة التي تريد حلها، وتدرس حجم السوق وتصبح 
لديك فكرة عن هوية عمالئك المحتملين يأتي اآلن دور بناء النموذج األولي

ألنه بغض النظر عن مقدار التحليل المسبق للمستخدمين أو السوق الذي تقوم 
به، ال يوجد بديل عن إصدار مبدئي تضعه في يد مستخدم حقيقي، وعندها 

ستندهش أن العديد من افتراضاتك قد تكون بعيدة عن الصحة

3- هل من الصعب بناء نموذج أولي؟

كون هذا  تكمن في مدى  الصعوبة  لكن  أولي،  نموذج  بناء  الصعب  ليس من 
تصف  واحدة  جملة  هناك  كانت  إذا  و  للمستخدم،  مميزة  تجربة  يوفر  النموذج 

االستراتيجية األفضل عند بناء النموذج األولي، فستكون:
 يجب أن يوفر هذا النموذج تجربة حقيقية عن فكرتك للمستخدمين األوائل

في  تتصورها  التي  والمميزات  الخصائص  جميع  فيه  تتوفر  أن  يجب  هل   -4

المنتج النهائي؟
للمنتج  الجوهري  الهدف  يحقق  أنه  يعني  األولية  المرحلة  في  المنتج  كون 
ويعطي تجربة للمستخدم بأقل التكاليف الممكنة، لكنه قد ال يوفر الخصائص 

اإلضافية بشكل كامل

فلو فرضنا مثًال أن المنتج النهائي عبارة عن سيارة؛ فالغرض األساسي منها هو 
نقل المستخدم من النقطة أ إلى النقطة ب بشكل أسرع

يحقق لوح التزلج هذا الهدف، لذلك يمكن أن يقوم بدور المنتج األولي

تذكر أن بناء النموذج األولي أول خطوة في رحلة تطوير المنتج وأنه ليس نهائيًا، 
والمستخدمون األوائل (فى أغلب األحيان) لن يهتموا بالشكل بقدر اهتمامهم 

بالقيمة التي يقدمها 

كما أن الغرض منه هو قياس تفاعل العمالء، ألن مالحظاتهم ستساهم في 
تطوير المراحل القادمة من المنتج
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أعضاء الشبكة

نفيسة شمس

حاضنة أعمال - جدة

على ضوء رؤية 2030 وبهدف دعم 
مسيرة ريادة األعمال للفتيات الراغبات 
ببدء مـشاريعهن الخاصة في المملكة، 
انطلقت حاضنة أعمال نفيسة شمس 
للسيدات حيث تقدم خدمات مساحات 
والقاعات  والخاصة،  المشتركة  العمل 
التدريبة، المتخصصة والفنية، وقاعات 
االجتماعات، إلى جانب التدريب و ورش 
العمل، والجلسات االستشارية وبرامج 

التوجيه و اإلرشاد.

تتميز الحاضنة بتخصيص المرافق التي 
تقـــدم كافة أنواع الخدمات التي تلبي 
احــتياجات إطــالق الــمشاريـع بــمختلف 
بخدمة  الخاص  اهتمامها  مع  أنواعها، 
المشاريع اإلبداعية ومشاريع التصميم 

بمختلف تخصصاتها.

بالمختصر 

✅ تأكد من كون 
النموذج األولي 

يلبي حاجة أساسية 
للمستخدم 

✅ تطوير النموذج 
األولي يدور حول 
التجربة والتعلم 

✅ من المهم بناء 

نموذج يمكن 
استخدامه وتقييمه

حاضنة  صفحة  بزيارة  قم  للمزيد، 
نفيسة شمس على موقع الشبكة


