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كيف تعرف أن منتجك 
 ؟يتناسب مع السوق

 

 ليني راشيتسكي

 

سبع طرق لتتأكد من تناسب المنتج و السوق، وخمس أطر عمل 
 لتساعدك على الوصول إلى هذا التناسب.

https://youdo.blog/
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مهًما حًقا هو الحصول األمر الوحيد الذي يمكن اعتباره "
 ”.على تناسب المنتج والسوق

 

 مارك أندرسون –
 

، الحظت أن جل (PMF) حين الحديث عن توافق المنتج والسوق
الناس )بما فيهم أنا(، لديهم فهم مبهم عن حقيقته. وعدد قليل 

من الناس من يحرصون على الحصول عليه بطريقة منظمة. 
شيئا آخر( فقد بدأت منذ العام ولمصلحتي الخاصة )إن لم يكن 

الماضي على جمع أفضل التعريفات واألوصاف لتناسب المنتج 
والسوق التي أجدها في تويتر، برامج البودكاست،، الكتب، 

 .والتدوينات

وضعت أسفله مجموعتي المفضلة من التعريفات )األكثر 
عملية( لتناسب المنتج والسوق، وقد رتبتها من األقل تجريدا 

كما أضفت أدلتي المفضلة للعثور على تناسب  ألكثر تجريدا.إلى ا
المنتج والسوق. وفي حال ما عثرت على ما هو أفضل، أو أنك 

فإني أرغب في خضت هذا المسار بنفسك وتملك قصة مثيرة، 
 .سماعها

https://youdo.blog/
https://twitter.com/lennysan
https://twitter.com/lennysan
https://twitter.com/lennysan
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 عالمات التوافق قبل اإلنتاج

 التحمس الظاهر -1
 

 

المقياس الحقيقي لكل من تطبيقات المستهلك وللشركة "
هل تتسع حدقتا المرء حين يتناولون منتجك؟ سواء إن  –هو 

كنت تسلمهم منتجا تجريبيا أو ترسم شيئا على السبورة. هل 
 "!؟أين كنت طيلة حياتي“، أو ”لن نسمح لك بالمغادرة“سيقولون 

 

 (1:30ستيف بالنك )على – 
 

 

تتلقى ردود أفعال قوية من المستهلكين، حتى لو كانت “
تلقينا  مجموعة صغيرة من الناس. مثال: عند اإلفتتاح المبكر،

 ."من المستهلكين رسائل حب فعلية
 

 إيالد جيل– 
 

  

https://youdo.blog/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/steve-blank-great-entrepreneurship-is-artistry/id1488560647?i=1000459113604
https://podcasts.apple.com/us/podcast/steve-blank-great-entrepreneurship-is-artistry/id1488560647?i=1000459113604
https://www.youtube.com/watch?v=9v0v5TLZKzA
https://www.youtube.com/watch?v=9v0v5TLZKzA
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 يرغب الناس في الدفع اآلن -2
 

 

ل يرغب الناس في الدفع لشراء هذا المنتج؟ اسألهم "ه
لهم مباشرة. وأكثر من ذلك حاول جعلهم يدفعون اآلن )أرسل 

فاتورة مثال( ليحصلوا إذن مبكر بالدخول. ال يوجد إشارة 
لالهتمام وتوافق المنتج مع السوق أعظم من جعل الناس 

يدفعون أموالهم قبل أن تمتلك المنتج. جرب هذا حتى إن كان 
فهكذا ستدرك حجم  –تطبيق مستهلك ال تتقاضى عليه أمواال 

 ." القيمة التي تضيفها لحياة الناس
 

 
 
 
 

https://youdo.blog/


 كيف تعرف أن منتجك يتناسب مع السوق؟                                                                                                      مدونة يونس بن عمارة
 

 
5 

 اإلنتاج بعدعالمات التوافق 
 المستخدمون ال يغادرونك –البقاء  -1

 
 

إسبر نسبة المستخدمين الفعالين خالل مدة زمنية )ألفواج “
إذا كان المخطط يثبت في  .متعددة( لتنشئ مخطط البقاء

مع  نقطة معينة فمن المحتمل جدا أن منتجك متناسب
 ." جمهور أو سوق معين

 

 برايان بالفور– 

 

https://youdo.blog/
https://brianbalfour.com/essays/product-market-fit
https://brianbalfour.com/essays/product-market-fit
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قم بتحليل الفئات. انظر إلى الفئة التي جربت منتجك في فترة “
زمنية )خالل شهر واحد على سبيل المثال (. ثم انظر إلى 

شهًرا  12الذين يستمرون في استخدام المنتج الحًقا )بعد   عدد
مثال(. ستجد انخفاضا كبيرا في الشهر األول ، هذا جيد. ما 

إذا حدث  يهمك معرفته هو: هل يثبت المنحنى في نقطة ما؟
الثبات، فهذا يعني أن هناك مجموعة من العمالء يضيف 

لهم منتجك قيمة في حياتهم ، مما يعني أن لديك تناسًبا 
إن القدرة  .قلبين المنتج والسوق، لهؤالء العمالء على األ

على إيجاد مستخدمين آخرين بأقل من مبلغ المال الذي تجنيه 
 ".من هذا المنحنى يمثل توافق المنتج / السوق الفعلي

 

 كيسي وينترز– 
 

يقول المستخدمون أنهم  –اإلستبيانات   -2
 باإلحباط إن ألغيت منتجكسيشعرون 

 

كيف ستشعرون في حال “إسبر آراء المستخدمين، واسألهم “
أحسب نسبة من أجاب بـ ”. لم يعد بإمكانكم استخدام منتجنا؟

% فلديك تناسب 40إن كانت النسبة تتجاوز  ،”جد محبط“
 ." ممتاز بين المنتج والسوق

 

 راوول فورا –سين إليس  – 

https://youdo.blog/
https://www.youtube.com/watch?v=bpnYFG1-rdk
https://firstround.com/review/how-superhuman-built-an-engine-to-find-product-market-fit/
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على الشركات التجارية، في نهاية العرض التجريبي لمنتجها،  ”
العميل صراخا،  إن لم يحتج .أن تسحب النسخة التجريبية

فإن لم يكن الزبون  .لديك تناسب المنتج والسوقفليس 
يوما، فهو غير يائس. وإن لم يكن يائسا  30ليشتري المنتج بعد 

 ." فليس لديك التوافق المنشود بين المنتج والسوق
 

 أندي راشليف-دوج ليون – 
 

 النمو األسي الطبيعي -2
 

 

نمو “ في حالة التطبيقات اإلستهالكية، فستبدأ في مشاهدة“
ناتج عن تسويق المستهلكين الشفهي  ”طبيعيأسي 

 ." لمنتوجك
 

 (3:00أندي راشالف )بدءا من — 
 

 

لتعرف إن كان منتوجك هو ما يريده  الطريقة الوحيدة“
يستخدمون التطبيق  المستخدمون فعال، هو أن تجدهم

إن لم يتم استخدام التطبيق  .بطريقة مفجرة ومدمرة

https://youdo.blog/
https://greatness.floodgate.com/episodes/andy-rachleff-on-how-to-know-if-youve-got-product-market-fit-XxGvX8DH/transcript
https://podcasts.apple.com/us/podcast/andy-rachleff-on-how-to-know-if-youve-got-product-market-fit/id1488560647?i=1000458416917
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بطريقة مدمرة فهذا يعني أنك لم تنشئ ما يريده المستخدم، 
 ." وبالتالي فإنك ال تملك عمال تجاريا كبيرا

 

 مايكل سييبل– 
 

 

ِضمن  هل يوجد“أعتقد أن المؤشر اإلبتدائي الصحيح هو “
مستخدمينا من يحب منتجنا لدرجة أنه ينصح اآلخرين 

 "باستعماله؟ عفويا
 

 سام ألتمان– 
 

 

إن كنت صاحب شركة خدمات برمجية، وهناك عدد “
العالمات التجارية الرئيسية التي تبحث عنك بصفة  من

طبيعية، وتدفع الستعمال منتجاتك، فإن هذه عالمة 
أمثلة ذلك: من  .إلمتالكك توافق المنتج والسوق

التي كانت شركة أبل أحد زبائنها  PagerDuty بايجرديوتي
التي استخدمتها فيسبوك مبكرا.  Zeplin األوائل. وزابلين

التي تبنتها كل أنواع العالمات التجارية  Airtable آيرتيبل
 ." المشهورة

 

 إيالد جيل– 
 

https://youdo.blog/
https://www.youtube.com/watch?v=FBOLk9s9Ci4&feature=youtu.be
https://blog.samaltman.com/before-growth
https://www.youtube.com/watch?v=9v0v5TLZKzA
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تكلفة كسب العميل أقل من قيمة العميل  -4
 الدائمة

 
 

تكون قد حققت توافقا بين المنتج والسوق لما “
بإمكانك كسب عمالء بطريقة مستمرة وبتكلفة أقل  يكون

 ." من قيمتهم الفعلية عندك
 

 إليزابيث يين– 
 

 

قيمة كل  :إليكم تعريفي البسيط لتوافق المنتج والسوق“
وهذا يعني أن  .مستخدم أعظم من قيمة توصيل المنتج له

هناك عددا كافيا من الزبائن في السوق ويمكنك كسبهم 
 ." بطريقة فعالة

 

 نيكيل سينغال– 
 

 

 

 

https://youdo.blog/
https://twitter.com/dunkhippo33/status/1153779854614990848
https://firstround.com/review/how-to-craft-your-product-team-at-every-stage-from-pre-product-market-fit-to-hypergrowth/
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 1.0عائد المبيعات <  -5
 

 

المساهمة الخاص بالنسبة للمؤسسات التجارية، تفقد هامش “
بفريق المبيعات، مقسوما على التكلفة اإلجمالية لقسم 

 ألف دوالر 500المبيعات ما بين المبيعات.. قد يكلف فريق 
حين تحصل الشركة على عائد مبيعات أكبر  .ألف دوالر 600و

 ”.فستعرف أنها وصلت إلى توافق المنتج والسوق 1.0من 
 

 (4:30أندي راشالف )بدءا من – 
 

 الزبائن يتصايحون للحصول على منتجك -6
 

 

. والسوق فستشعر به حتماحين يحدث توافق بين المنتج “
أو أن  —فالزبائن يشترون منتجاتك بنفس سرعة اإلنتاج 

األموال تتدفق  .االستعمال يتزايد على قدر زيادتك للخوادم
من جيوب الزبائن إلى حساب الشركة المصرفي. أنت توظف 
موظفي مبيعات وموظفي خدمة الزبائن بأسرع ما أمكنك. 

ا عن منتجك الجديد الرائج الصحفيون يتصلون بك ألنهم سمعو
من ” رائد أعمال السنة“ويريدون الحديث عنه. بدأت تتلقى جوائز 

كلية هارفرد لألعمال. ممثلي البنوك اإلستثمارية يتكدسون 

https://youdo.blog/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/andy-rachleff-on-how-to-know-if-youve-got-product-market-fit/id1488560647?i=1000458416917
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باك  أمام منزلك. ويمكنك األكل مجانا مدة سنة في مطاعم
BUCK  ". 

 

 مارك أندرسون– 
 

 

قائلين أنا أريده، أو  يتخاطف الزبائن المنتج من يدك هل“
سأستعمله، أو سأشتريه، أو سأحّمله، أو سأعطيك بريدي 

 ." اإللكتروني
 

 ستيف بالنك– 
 

 الناس يستعملون منتجك حتى لو كان معطال -7
 

 

إذا إستمر الناس في استعمال منتجك حتى لو كان “
، أو لديك معدل بقاء عالي لمنتج معطل، فهذه عالمة معطال

المنتج والسوق. تويتر حين واضحة لحصولك على توافق بين 
، لم fail whale كانت تتوقف خدماتها باستمرار في أيام الـ

يغادرها أحد. وكان هذا عالمة على التبني الخام من طرف 
 ." السوق

 

 إيالد جيل– 
 

https://youdo.blog/
https://pmarchive.com/guide_to_startups_part4.html
https://www.youtube.com/watch?v=6PR-8_6AzP8
https://www.youtube.com/watch?v=9v0v5TLZKzA
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المنتج والسوق، خصوصا عند  من المقاييس الجيدة لتوافق“
كون الشركة تكبر بسرعة رغم التنفيذ والتسيير  الزبون، هو

 ." السيئين
 

 بريت بيرسون– 
 

 

لما يرغب الزبائن بشدة في منتجك إلى حد أنك قد تخّرب كل “
 ." شيء، وفي النهاية تنجح رغما عن ذلك

 

 دون فالنتاين –
 

 

 

 

 

 

 

https://youdo.blog/
https://twitter.com/brettberson/status/1207182947582767106
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أّدلة عملية للوصول إلى توافق 
 المنتج والسوق

 

دفتر الشركة الناشئة المرنة للوصول إلى توافق المنتج  .1
 .، إليريك إيريسوالسوق

، لبرايان الطريق الالمتناهي إلى توافق المنتج والسوق .2
 .بالفور

 .، لمارك أندرسونالشيء المهم الوحيد .3

، لمايك والسوقكيف تعرف أنك حصلت على توافق المنتج  .4
 .مابلس وأندي راشلف

 .، لدايفيد روسينكوكيف تعثر على توافق المنتج والسوق .5

 

 

 

https://youdo.blog/
https://leanstartup.co/a-playbook-for-achieving-product-market-fit/
https://leanstartup.co/a-playbook-for-achieving-product-market-fit/
https://brianbalfour.com/essays/product-market-fit
https://pmarchive.com/guide_to_startups_part4.html
https://greatness.floodgate.com/episodes/andy-rachleff-on-how-to-know-if-youve-got-product-market-fit-XxGvX8DH/transcript
https://youtu.be/0LNQxT9LvM0
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 :ثالث نصائح إضافية

 
 .التغريدةاضغط لمشاهدة 

 
 .التغريدةاضغط لمشاهدة 

https://youdo.blog/
https://twitter.com/naval/status/1128346098362281984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1128346098362281984&ref_url=https%3A%2F%2Fyoudo.blog%2F2020%2F02%2F10%2Fproduct-market-fit%2F
https://twitter.com/naval/status/1128346098362281984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1128346098362281984&ref_url=https%3A%2F%2Fyoudo.blog%2F2020%2F02%2F10%2Fproduct-market-fit%2F
https://twitter.com/justinkan/status/1133822625090719744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1133822625090719744&ref_url=https%3A%2F%2Fyoudo.blog%2F2020%2F02%2F10%2Fproduct-market-fit%2F
https://twitter.com/justinkan/status/1133822625090719744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1133822625090719744&ref_url=https%3A%2F%2Fyoudo.blog%2F2020%2F02%2F10%2Fproduct-market-fit%2F
https://twitter.com/naval/status/1128346098362281984?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1128346098362281984&ref_url=https://youdo.blog/2020/02/10/product-market-fit/
https://twitter.com/justinkan/status/1133822625090719744?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1133822625090719744&ref_url=https://youdo.blog/2020/02/10/product-market-fit/
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 .الفيديواضغط لمشاهدة 

 

 

https://youdo.blog/
https://twitter.com/rrhoover/status/1219474560136802305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219474560136802305&ref_url=https%3A%2F%2Fyoudo.blog%2F2020%2F02%2F10%2Fproduct-market-fit%2F
https://twitter.com/rrhoover/status/1219474560136802305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219474560136802305&ref_url=https%3A%2F%2Fyoudo.blog%2F2020%2F02%2F10%2Fproduct-market-fit%2F
https://twitter.com/rrhoover/status/1219474560136802305?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1219474560136802305&ref_url=https://youdo.blog/2020/02/10/product-market-fit/
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 …وأخيرا
 

 

في  توافق المنتج والسوق ليس نقطة ثابتة مستمرة“
تعلن عن نفسها تحت أصوات المزامير واألبواق.  الزمن

فالمنافسون يتوافدون، واألسواق تتجزئ وتتطور، وتحدث 
وكل هذا يجعل من الصعب عليك إدراك  –العديد من األشياء 

 ." أّنك في اإلتجاه الصحيح لتنطلق بأقصى قوتك
 

 بين هورويتز– 
 

 

 ،مع تحياتي

 �� ليني
 

 

 

 

 

https://youdo.blog/
https://blog.pmarca.com/2010/03/20/the-revenge-of-the-fat-guy/
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 .ليني راشيتسكي ي: ُترجمت هذه القطعة من المحتوى بإذن كاتبها األصل           

 .مصطفى بوشن: ترجمها للعربية           

 .مدونة يونس بن عمارة نشرت ألول مرة بالعربية في           

 
 

 ساهم في استمرارية توطين المعرفة ونشر العلم باللغة العربية.
 .إيفيانا بسكال اشتر نسخة أو أكثر من رواية

 

https://youdo.blog/
https://www.lennyrachitsky.com/p/how-to-know-if-youve-got-productmarket
https://www.lennyrachitsky.com/p/how-to-know-if-youve-got-productmarket
https://mustaphabouchene.wordpress.com/%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84/
https://mustaphabouchene.wordpress.com/%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84/
https://youdo.blog/
https://youdo.blog/
https://youdo.blog/youarecool/
https://youdo.blog/youarecool/
https://youdo.blog/youarecool/

