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ثوان...
في
ٍ
قبل عقود كان احلديث عن بناء مدن عربية ذكية
�أمر ًا بعيد املنال ورمبا �صعب التحقيق على �أر�ض
التوجه عاملي ًا و�شرط ًا
الواقع .لكن اليوم �أ�صبح هذا ُّ
رئي�س ًا للو�صول �إلى التنمية امل�ستدامة للمجتمعات
وحتقيق ال�سعادة والر�ضا للأفراد يف بلدانهم.
عربي للتح ُّول �إلى مدين ٍة ذك َّي ٍة،
ولن نتح َّدث هنا عن مدى جاهزية دبي
ٍ
كنموذج ٍّ
خا�صة �أن الإجنازات الأخرية يف هذا املجال تتح َّد ُث عن ِ
وتواكب تطلُّ َعات
نف�سها
ُ
ا�سرتاتيج َّية حتويل دبي �إلى مدينة ذكية ،والتي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» ،التي ت�ؤ ِّك ُد يف جميع حماورها الر�ؤية الثاقبة حلكومتنا ،ومت ُّيز دبي
متقدم ٍة لها بني املدن الذك َّية على م�ستوى العامل.
وقدرتها يف حجز مكان ٍة ِّ
أهم فائد ٍة هي �إ�سعا ُد
لكن ما هي فوائد التح ُّول �إلى املدن الذك َّية؟ ال �شكَّ � َّأن � َّ
ِ
النا�س من خالل �شعورهم بالراحة �أثناء القيام باملعامالت احلكومية واخلا�صة،
وقت ومن � ِّأي ٍ
ب�سال�سة و�سهولة يف � ِّأي ٍ
املدن الذك َّي َة ت�سهم يف من ِّو
مكان ،كما � َّأن َ
الناجت املحلي؛ لأنها جاذب ٌة لال�ستثمارات ،وحم ِّف َز ٌة لأ�صحاب امل�شاريع ب�سبب
بنيتها التحتية املتط ِّورة التي ت�س ِّهل �أداء املهمات ،وتق�ضي على البريوقراطية
أمام
والروتني وتوفِّر �أك َرب ك ٍَّم ممكنٍ من املعلومات� ،إلى جانب �أنها تفتح ال َ
آفاق � َ
املجتمعات لالبتكار والتم ُّيز يف �أ�شكال الأداء والتطوير .وم�ستقب ًال �سنجد جميع
مدن العامل ال�ساعية �إلى التنمية امل�ستدامة حتذو حذو دبي؛ حتى ال تفوتها م�سرية
الثورة الرقمية التي ال تنتظر املت�أخرين.
وت�سلِّط مبادرة «كتاب يف دقائق» اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
ال�ضوء ،من خالل جمموعة امللخ�صات اجلديدة ،على مو�ضوعات تتناول حت�سني
�إدارة املدن ،عن طريق احللول الذكية و�أنواع االبتكار .بالإ�ضافة �إلى مناق�شتها
لفنون التحكُّم يف الذات.
حيث يحمل الكتاب الأول عنوان «املدينة الذك َّية  ..املُ َم ِّكنَات الرقمية ودورها
يف احلوكمة و�إ�شراك املجتمع املحلي» ،ويناق�ش �أ�ساليب حت�سني �إدارة املدن
من خالل احللول الذكية وبالتزامن مع الطفرة الرقمية ،التي متنح القيادات
الفر�صة الكت�شاف طرق مبتكرة خلدمة املتعاملني.
�أما الكتاب الثاين «اختبار املار�شملو وفن التحكُّم يف الذات» في�سلِّط ال�ضو َء على
ق َّوة الإرادة وقدراتنا الكامنة يف التحكُّم بذاتنا وت�أجيل ال�شعور بالر�ضا الفوري؛
ٍ
ِ
أهم.
حتقيق �
بهدف
إجنازات م�ستقبل َّي ٍة �أك َرب و� َّ
أنواع لالبتكار ..
ونتع َّرف من خالل الكتاب الثالث الذي يحمل عنوان « ع�شرة � ٍ
منهجية بناء الطفرات املعرفية» ،على الأخطاء يف �إدارة االبتكار وكيفية جعله
�أ�سلوب ًا ومنهج ًا يف احلياة ،و�إخراجه من دائرة العلم املمنهج .ونحن �إذ ن�ضع هذه
امللخ�صات بني �أيديكم ن�أمل �أن تز ِّو َدكُم باملعرفة الالزمة عن هذه املو�ضوعات،
َّ
جتارب جديد ًة مم َّيز ًة.
وتقدم لكم
ِّ
َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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�أخطاء يف �إدارة االبتكار
عندما يتع َّلقُ الأم ُر باالبتكار ،ف�إنَّ امليل �إلى تق ُّبل كل
االفرتا�ضات يظهر حتَّى لدى امل�س�ؤولني التنفيذيني الذين
يتبنون كل املنهج َّيات التي �أنتجتها العلوم احلديثة يف
جماالت الإدارة واالقت�صاد والت�سويق واخلدمات اللوج�ست َّية
خت�صر االبتكار يف �سل�سلة من جل�سات
وغريها .وغالب ًا ما ُي َ
الع�صف ِّ
الذهني التي ميار�سها اجلميع من دون حتقيق
نتائج �أف�ضل.
بعد بحوث �أجراها م�ؤلفو كتاب «الأنواع الع�شرة لالبتكار»
وتناولت جهود االبتكار يف قطاعات التَّ�صنيع واخلدمات،
تبني �أن  %95من تلك اجلهود تبوء بالف�شل .وبالنظرة �إلى
الو�ضع الراهن لالبتكار يت�ضح �أن هناك حت�سن ًا يف النتائج،
لكنَّ معظم ممار�ساتنا ما زالت تعتمد الأمل والتفا�ؤل
والعادات املت�شابهة �أكرث من اعتمادها على الدليل العلمي.
وما �أردناه من درا�ستنا هو جعل االبتكار �أ�سلوب ًا ومنهج ًا،
و�إخراجه من دائرة الفنِّ الغام�ض �إلى دائرة العلم املُ َمن َهج
والعمل الناب�ض.

االبتكـار ب�أنواعـه الع�شرة

ِ
وعمليات كلِّ
هناك دائم ًا نظا ٌم ب�سيطٌ ُ ْيكن �أن ي�ضبط �إيقا َع
منهج َّية جديدة؛ �أو بنية �أ�سا�س َّية ومنطق يتحكَّمان فيما ينجح �أو
يقدمه �إطار الأنواع الع�شرة لالبتكار الذي ميكن
يف�شل .وهذا ما ِّ
�أن يجعل االبتكار �أي�سر و�أعظم �أثر ًا.
مق�سم �إلى ثالث فئات مم َّيزة بالألوان.
�إطار عمل الأنواع الع�شرة َّ
فالأنواع الواقعة يف ي�سار �إطار العمل هي �أكرث الأنواع تركيز ًا على
الداخل وبعد ًا عن العمالء؛ وكلَّما حت َّركت �إلى اجلانب الأمين،
تزايد و�ضوحها وجال�ؤها للم�ستخدمني النهائ ِّيني (العمالء).
وبلغة امل�سرح ميثِّل ي�سار �إطار العمل الكوالي�س؛ وميينه خ�شبة
أنواع �أكرث من االبتكار
امل�سرح .وما ن�ؤكده هنا هو �أن ا�ستخدام � ٍ
�سيحقق نتائج �أكرث تعقيد ًا و�إدها� ًشا؛ وبطرق ي�ص ُعب على
املناف�سني مالحظتها �أو ن�سخها.

منوذج
الربح
ِّ

ال�شبكة

الهيكل

العملية

نظام
املنتج

�أداء
املنتج

القناة

اخلدمة

العرو�ض

التهيئة

العالمة �إ�شراك
التجارية العمالء
اخلربة

التهيئة
تر ِّكز �أنواع االبتكار هذه على الأعمال الداخل َّية للم� َّؤ�س�سة ونظام �أعمالها.
العرو�ض
تر ِّكز على املنتج الأ�سا�سي للم� َّؤ�س�سة� ،أو خدمتها الرئي�سة� ،أو جمموعة منتجاتها وخدماتها.
اخلربة
تر ِّكز على العنا�صر التي تواجه عمالء امل� َّؤ�س�سة ونظام �أعمالها.

 -1منوذج الربح :كيف جنني املال
مناذج الربح املبتكرة طريق ًا جديد ًا
ت�ش ُّق
ُ
لتحويل عرو�ض امل� َّؤ�س�سة و�أ�صولها الأخرى
�إلى �أموال .واملمتاز منها يعك�س فهم ًا
عميق ًا ملا يبقى فع ًال يف ذهن املتعاملني
وامل�ستخدمني النهائ ِّيني ،ومن �أين ميكن
احل�صول على م�صادر دخل �أو فر�ص ت�سعري
جديدة .فنماذج الربح املبتكرة متثِّل حتدي ًا
لتوقُّعات قطاع الأعمال القدمية املُ�ستهلكة
تقدمه� ،أو كيف حتا�سب عمال َءها
فيما ِّ
وكيف ُتن ِّوع م�صاد َر الدخل.

علـ ــى �سبيـ ــل املث ــال :يف �أحـ ــد املطاعم،
يبت ـ ــاع الر َّواد تذاكر م�سبق ــة .ليدفـ ـ ــع
العمالء ثمن وجباتهم مقدم ًا ،يك�سب
املطع ـ ــم فوائد ر�أ�س املال العامل ويح ُّد
م ـ ــن خماطر خل ِّو الط ـ ــاوالت �أو ح ـ ــاالت
ع ـ ــدم احل�ض ـ ــور .واحليلـ ـ ــة الأخ ـ ـ ــرى
للمطعم هي ت�سعري التذاكـ ــر وفق ًا لـ ــوقت
الزيـ ــارة ولي�س وفق ًا لكم َّية الطعام الذي
ي�أكله الر َّواد.

 -2ال�شبكة :كيف نتعاون ون�ضيف قيمة
توفِّر ابتكارات «ال�شبكة» للم�ؤ�س�سات طرق ًا متنوعة لال�ستفادة من عملياتها وتقنياتها وعرو�ضها وعالماتها التجار َّية؛ �أو ما ميثِّل كلَّ مك ِّون
من مكونات العمل تقريب ًا ،كما ت�ساعد ابتكارات ال�شبكات امل�س�ؤولني التنفيذ ِّيني على امل�شاركة يف املخاطر عند طرح م�شروعات جديدة.
�أبرمت «يو بي �إ�س» و «تو�شيبا» اتفاق َّي ًة تق�ضي ب�إ�شراك الفنيني العاملني يف الق�سم اللوج�ستي يف «يو بي �إ�س» يف �إ�صالح حوا�سيب «تو�شيبا»
املعطلة للعمالء يف خمازن ال�شحن بد ًال من نقلها �إلى «تو�شيبا» و�إ�صالحها ثم �إعادتها.

وتن�سق مهاراتك و�أ�صولك
 -3الهيكلة :كيف ِّ
تنظم ِّ
ترت َّكز ابتكارات الهيكلة على تنظيم �أ�صول
امل�ؤ�س�سة املاد َّية �أو الب�شر َّية �أو الفكر َّية
بطرق فريدة ت�ضيف قيمة ،لأن مثل تلك
االبتكارات ت�ساعد على جذب املهارات �إلى
امل�ؤ�س�سة عن طريق خلق بيئات عمل عالية
الإنتاج َّية� ،أو تعزيز م�ستوى �أداء ال ي�ستطيع
املناف�سون جماراته.

كانت �شركة «�ساوث وي�ست» تعمل بنوع
واحد فقط من الطائرات هو بوينج ،737
ثم ا�شرتت طائرة «�إير ترين» عام ،2011
وبذلك جنحت ال�شركة يف تخفي�ض تكاليف
اخلدمة وتب�سيط العمل َّيات و�سمحت ب�إجراء
�أعمال ال�صيانة ب�سرعة على مدرج املطار.
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 -4العمل َّية :كيف ت�ستخدم طرق ًا متم ِّيزة لأداء عملك

تت�ض َّمن ابتكارات العمل َّيات الأن�شطة التي تنتج عرو�ض امل� َّؤ�س�سة الأ�سا�س َّية ،فاالبتكار هنا يتطلَّب تغيري ًا جذري ًا عن «العمل املعتاد» الذي ميكِّن من
ا�ستخدام الإمكانات املتف ِّردة والتك ُّيف ب�سرعة وبناء ميزات ت�سويق َّية .وت�شكِّل ابتكارات العمل َّيات حمور كفاءة � ِّأي م�ؤ�س�سة.
وموحد الأ�شكال على م�ستوى الدول ،وت�ض َّمنت منتجاتها نف�س املك ِّونات والتعليمات ب�صرف ال َّنظر عن
�ص َّممت �شركة «�آيكيا» �أثاث ًا �سهل التجميع َّ
مكان �شرائها ،وبذلك �ساعدت يف تنظيم عمليات الإنتاج الداخل َّية.

� -5أداء املنتج :كيف تط ِّور خ�صائ�ص ووظائف مم َّيزة
ت�ستهدف ابتكارات �أداء املنتج قيمة
عرو�ض امل�ؤ�س�سة وميزاتها وجودتها.
يت�ض َّمن هذا النوع من االبتكار املنتجات
اجلديدة وحتديثاتها ،بالإ�ضافة �إلى
تو�سعات اخلطوط التي ت�ضيف قيمة
ُّ

جوهر َّية .وعاد ًة ما يخلط النا�س بني
�أداء املنتج واالبتكار على الرغم من �أنَّ
�أداء املنتج جم َّرد نوع من ع�شرة �أنواع
من االبتكار ،وهذا النوع الذي ي�سهل على
املناف�سني ن�سخه.

يعترب زجاج «كورننج» و «جوريال» من
ال�صلب والرقيق ،لكنه يقاوم
الزجاج ُّ
اخلد�ش؛ ولذا َّمت ت�صميمه خ�صي� ًصا
للهواتف الذك َّية والأجهزة اللوح َّية و�أجهزة
الكمبيوتر ال�شخ�صي والتلفاز.

 -6نظام املنتج :كيف تبدع منتجات وخدمات تكميل َّية

يعزز ذلك ك ٌّل من
ترجع �أ�صول ابتكارات نظام املنتج �إلى كيف َّية الربط بني املنتجات واخلدمات املفردة خللق نظام قوي وقابل للتطويرِّ .
التوافُق والنمط َّية والتكامل ،بالإ�ضافة لطرق �أخرى جتمع بني عرو�ض متفاوتة ومم َّيزة.
يف البداية كانت الربامج التي �أ�صبحت الآن ت�شكل «ميكرو�سوفت �أوف�س» من «ميكرو�سوفت» معرو�ضة كل منتج على ِح َدة .والآن وبعد �أن َّمت
دمج هذه املنتجات بع�ضها ببع�ض ،حت َّول هذا النظام املتكامل �إلى حزمة برامج ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف جميع �أنحاء العامل.

وتعظم قيمة عرو�ضك
 -7اخلدمة :كيف تدعم
ِّ
مت تنفيذ
تكفل ابتكارات اخلدمة فائدة العر�ض وكفاءته وقيمته الظاهرة ُ
وت ِّ�سنها .و�إذا َّ
واملتو�سطة وحت ِّولها �إلى
هذه االبتكارات بطريقة ج ِّيدة ،ف�إ َّنها ترفع املنتجات ال�ضعيفة
ِّ
جذابة يعود �إليها امل�ستهلك مرار ًا وتكراراً.
خربات ّ
ين مدى احلياة ل ِّأي بدلة �أو معطف
بكي جما ٍّ
وعدت �شركة «منز ويرهاو�س» للمالب�س ٍّ
ريا�ضي ي�شرتيه العميل يف � ٍّأي من حمالتها يف �أمريكا.

تقدم عرو�ضك للعمالء وامل�ستخدمني
 -8القنوات :كيف ِّ

ت�شمل ابتكارات القنوات الطرق التي ت�صل العرو�ض بالعمالء وامل�ستخدمني .غالب ًا ما يجد املبتكرون يف هذا النوع طرق ًا عديدة وتكميل َّية لتقدمي
منتجاتهم وخدماتهم �إلى العمالء .وهم يرمون بذلك �إلى متكني امل�ستخدم من �شراء ما يريد ،متى وكيفما يريد ،وب� ِّ
أقل تكلفة وب�أق�صى متعة.
«وي�سبنت» للطلب يف «�أمازون» و «كيندل» ت�شكل �شبكة ال�سلك َّية مغلقة وجمان َّية للعمالء .وهي ت�سمح للم�ستخدمني ب�شراء وتنزيل �أي كتاب
خدمات
َْ
�إلكرتوين جاهز ًا للقراءة يف � ِّ
أقل من �ستني ثانية.

 -9العالمة التجار َّية :كيف ُت َق ِّدم عرو�ضك وم�ؤ�س�ستك

ت�ساعد ابتكارات العالمات التجار َّية على الت�أ ُّكد من �أنَّ العمالء يعرفون عرو�ضك ويتذ َّكرونها ِّ
ويف�ضلونها على عرو�ض مناف�سيك .العر�ض املمتاز يقطع
«وعد ًا» يجذب امل�شرتين وينقل لهم هو َّية متم ِّيزة.
مما �أدَّى �إلى زيادة
أهم مك ِّونات احلا�سوبَّ ،
رفعت العالمة التجار َّية «�إنتل �إن�سايد» اململوكة ل�شركة «�إنتل» من القيمة التجار َّية ملعاجلاتها والتي مت ِّثل � َّ
القيمة املتو َّقعة لأيِّ منتج ُيظ ِهر هذه العالمة التجار َّية عن �أيِّ منتج بديل.
4
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ت�شجع التفاعالت املقنعة
 -10م�شاركة العمالء :كيف ِّ

تتمحور ابتكارات م�شاركة العمالء حول فهم التطلُّعات املت� ِّأ�صلة يف العمالء وامل�ستخدمني ،وا�ستخدام تلك الر�ؤى لبناء عالقات ذات معنى مع العمالء.
عر�ضت �شركة «�أبل» �أجهزتها وبراجمها للم َّرة الأولى للمربجمني وامل� َّؤ�س�سات التابعة يف امل�ؤمتر العاملي للمط ِّورين الذي نظمته بنف�سها� .سمح امل�ؤمتر
ل�شركاء «�أبل» بتجربة تقنياتها اجلديدة و�إبداء �آرائهم فيها.

ال يفشل االبتكار بسبب االفتقار إلى األفكار اإلبداع َّية،
وإ َّنما بسبب االفتقار إلى االنضباط

“

�س َّتة مبادئ ال�ستخدام الأنواع الع�شرة لالبتكار بفاعلية “
 -1افهم الأنواع الع�شرة جيد ًا .عملي ًا ميكن
جلميع امل�شروعات �أن تتط َّور مبجرد �أن
تعرف وتعي قيمة وخفايا كلِّ نوع من هذه
الأنواع.
 -2قلِّل الرتكيز واالعتماد على املنتجات
والتكنولوجيا؛ فتلك هي �أكرث الإمكانات
التي ي�سهل على مناف�سيك ن�سخها.
 -3فكِّر يف الفئات ويف الأنواع� ،أي َتخ َّيل
طرق ًا جديدة لتهيئة الأ�صول ،وبناء
من�صات عمل ،وتعزيز خربات جديدة.
َّ
 -4ا�ستخدم الأنواع الأهم� .شَ ِّخ�ص املوقف

لفهم � ِّأي الأنواع متيل �أنت وفرق العمل يف
م� َّؤ�س�ستك �إلى التغا�ضي عنها.
 -5افهم ما يحتاجه م�ستخدموك بحق.
ميكنك ب�إجراء �أبحاث ب�سيطة �أن تعرف
ما يه ُّم العمالء وما املفاج�آت التي ميكن
للأنواع الأخرى �أن ت�ضيفها.
 -6ا�ستخدم ما يكفي من الأنواع ليذيع
�صيتك .ا�ستخدام خم�سة �أنواع �أو �أكرث
وادجمها بعناية ودقة لكي تعيد ابتكار
و�صياغة �صناعتك وت�صبح منتجاتك
جديرة باالنت�شار.

َّ

�إعادة �صياغة �صناعتك
وامل�صمم الفنلندي «�إيليل
قال املعماري
ِّ
ت�صمم �شيئ ًا ،ادر�سه يف
�سارينني»« :عندما ِّ
ال�سياق الذي �سيحتويه ،كر�سي يف غرفة،
وح َّي يف
غرفة يف منزل ،منزل يف َح َّيَ ،
مدينة ،وهكذا» .ت�ساعدك مراعاة ال�سياق
الأو�سع ل�صناعتك على ر�ؤية الفر�ص التي
ف َّوتها مناف�سوك؛ وفهم كيف َّية مالءمة
منتجاتك وخدماتك حلياة العمالء ،وكيف
تلعب دور ًا �أو�سع و�أف�ضل بالن�سبة لهم.
مما ينظر مناف�سوك لرتى
انظر �إلى �أبعد َّ
� َّأي الأفكار املفيدة ميكنك ا�ستعارتها من
�سياقات خمتلفة �إذا ما َّمت توظيفها يف
عملك.
ميكن للنظر �إلى �صناعة من خالل �صناعة
�أخرى �أن يكون عظيم الأثر� .إن كلمة ال�س ِّر

هنا تكمن يف كيف َّية االبتكار بطريقة تفاجئ
مناف�سيك وت�سعد عمالءك .هذه بع�ض
الأ�سئلة التي ميكنك �أن تطرحها على نف�سك:
 uما التغيري؟ َمنْ هو رائد االبتكار يف
�صناعتك؟ هل ت�شعر ب�أ َّنك مرغم دائم ًا
للر ِّد على املنتجات اجلديدة التي ي�سبقك
املناف�سون �إليها؟ كيف ت�ستطيع تغيري تلك
الديناميك َّية و�إجبار الآخرين على اللعب
بقواعدك يف التغيري؟
� uأيــن تكمـــن الفجـــوات؟ مــا �أنـ ــواع
االبتكار التي غفل عنها مناف�سوك وكيف
ت�ستخدمها ل�صاحلك؟ ما املناطق التي
جتاهلوها وكيف ميكن تغيري ذلك؟
 uكيف نتحـــدِّ ى الو�ضـــــع الراهــــن؟
تخطىء معظم امل�ؤ�س�سات يف نظرتها

ربا
للكيفية التي تنجح بها الأ�شياءَّ .
ال ميكنك تغيري هذه الأ�شياء بني ع�ش َّية
و�ضحاها؛ ولكنَّ �إدراكها هو اخلطوة
الأولى نحو التغيري.
 uكيف نتعلَّم من الآخرين؟ تفقَّد
امل�ؤ�س�سات من حولك للح�صول على
الإلهام الذي يدفعك �إلى الأمام
ويجعل مناذج امل�ؤ�س�سات الأخرى تعمل
ل�صاحلك؟
� uأين تقع فجواتنا؟ حدِّ د �أنواع االبتكار
التي ت�ستخدمها بطريقة َّ
منظمة ومنتجة،
ثم ادر�س الأنواع التي ال ت�ستخدمها
عاد ًة .كيف ميكـ ــن �إ�ضافة �أن ــواع
جديدة مـ ــن االبتكار حل�صيلة خرباتك
وا�سرتاتيجياتك.
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كيف تقي�س مدى اعتماد �إحـدى
ال�صناعـــات على االبتكار
 -1ع ِّرف حدودك .كن وا�ضح ًا ب�ش�أن ال�صناعات �أو الفئات التـ ــي تريد
�ض َّمهـ ــا �إلـ ـ ــى حتليالتك ومقايي�سك.
 -2حدِّ د ما تعنيه بكلمة «ابتكار ».النتائـ ــج التي ت�ستخدمه ــا يف بحثـك
�سـ ــوف ت�ؤ ِّثر على النتائ ـ ــج الـتـ ــي �ستح�صـ ــل عليهـ ــا؛ فكن وا�ضح ـ ًا ب�ش�أن
تعريفك لالبتكار.
 -3ت�ص َّفح مزيد ًا من امل�صادر .ال�صحف واملجالت والدور َّيات والن�شرات
الأكادمي َّية والتقارير و ُم�سوحات املواقع االجتماع َّية جميعها م�صادر
مفيدة.
 -4تخ َّيل وق ِّيم النتائج .مبجرد �إجراء التحليل �ستحظى بح�صيلة كبرية من
املعلومات .هناك العديد من الطرق ملعاجلة ذلك ومن �أف�ضلها التخ ُّيل.
التكيز عليها �أو�ضح و�أكرث مالءمة.
فالتخ ُّيل يجعل الآليات التي حتاول َّ
حدد ُم ِّركات التغيري .تذكَّر يف هذا الوقت � َّأن ر َّواد التغيري ي�ؤثِّرون على
ِّ -5
املجتمع ككل �أو على �شريحة معينة منه.
توجه �إلى امل�ستقبل .ا�ستخل�ص درو�س ال�سنة املا�ضية من حتليالتك
َّ -6
لتحدد الفر�ص املحتملة يف �صناعتك.

حت ُّوالت االبتكار الثالثة

عندما حت ِّول اهتمامك �إلى َمن يفعل ما يف
حم�صلة االبتكارات عند
جمالك� ،ستجد �أنَّ
ِّ
اجلميع تتمحور حول واحد من ثالثة مراكز
من�صة الأعمال،
ثقل هي :منوذج الأعمال �أو َّ
�أو خربة العميل.
عندما تفهم مركز الثقل يف �أحد الأ�سواق
وتعرف ما تفعله �أنت وما يفعله مناف�سوك
الآن� ،سيكون ب�إمكانك �أن تختار الرتاجع �أو

التحــــول يف منـــــوذج الأعمـــــال
ُّ

يركِّز هذا النوع من االبتكار ابتدا ًء على تو�صيف
الأ�صول والإمكانات والعنا�صر الأخرى ل�سل�سلة
القيمة املوجهة خلدمة العمالء وك�سب الأموال
بطريقة خمتلفة .قم مبثل هذا التغيري بالرتكيز
بداي ًة على اجلانب الأي�سر من �إطار العمل
الذي ي�شمل( :مناذج الربح وال�شبكة وال ُبنية
وال َعمل َّية) .ثم انتقل بعد ذلك �إلى اليمني
لت�ضيف الأنواع املك ِّملة التي حتتاجها جلعل
منوذج العمل الذي تنتهجه ي�أتي بنتائج ملمو�سة.
6
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يكون هذا التغيري ناجح ًا للغاية عندما تكون
فر�ص �أق ُّل للفوز من خالل تقدمي
هناك ٌ
عرو�ض �أو جتارب �أف�ضل ،وفر�ص �أكرث
�أو بتغيري طريقة ت�صميم هذه العرو�ض
والتجارب وتقدميها لل�سوق� .شاهدنا هذا
التغيري يقدم قيمة بعينها يف قطاعات
الإنتاج كثيفة الأ�صول مثل �صناعة ال�سيارات
وال�صناعات الثقيلة ،ويف قطاعات الإنتاج
�شديدة التنظيم وذات الت�شريعات ال�صارمة

ال�سري يف طريق جديد .ملعرفة ذلك؛ ا�س�أل
نف�سك �س�ؤالني ب�سيطني:
الأول :مـ ــا الق ـ ـ ـ َّوة الدافـ ــعة لالبتك ـ ــار
يف �صناعتك؟ بغ�ض النظر ع َّما تفعله �أنت
ومناف�سوك الآن ،ا�س�أل« :ما الذي ميكننا فعله
بطريقة خمتلفة؟»
الثاين :ما الأنواع امله َّمة لالبتكار يف العمل؟
�إذا ا�ستبعدت �إحدى طرق االبتكار؛ هل �ستنهار
عرو�ضك وتف�شل �أعمالك؟

مثل :الرعا َّية ال�صح َّية والطريان ،و�أي� ًضا
يف �سياقات التعامل بني ال�شركات وبع�ضها،
ويف جمال ال�سلع املختلفة .لكن الطبيعة
املتناق�ضة لالقت�صاد الرقمي ـ حيث ترتاجع
ال�صفر وحني تنمو قيمة
تكلفة الوحدة نحو ِّ
ال�شبكة ب�شكل مفرط ـ ف�إن فر�ص تغيري
منوذج االبتكار تكون �صعبة ومثرية لالهتمام
ب�سبب ت�شابه مناذج الأعمال الرقمية وتكرار
�سياقاتها و�أمناط منوها.

من�صـــة الأعمــــال
ُّ
التحـــول يف َّ

ٍ
ميزات
كثري ًا ما ترتكَّز قطاعات الإنتاج حول املنتجات التي �أ�ضافت  -على م ِّر الزمن -
من�صة الأعمال بد ًال من
َ
ووظائف مقارن ًة بغريها من املنتجات .يركِّز االبتكار القائم على َّ
ذلك على �إعادة ابتكار �أو �إعادة دمج �أو اكت�شاف روابط جديدة عرب الإمكانات والعرو�ض
ل�صنع قيمة م�ضافة وجديدة للعمالء .ميكنك تكوين �أحد هذه الروابط اجلديدة بالرتكيز
بداي ًة على منت�صف �إطار العمل (انظر الإطار)� ،أي (العمل َّية و�أداء املنتج ونظام املنتج
توجه �إلى الناحيتني اليمنى
واخلدمة) ،وبعد ذلك ادمج هذه الأنواع لإنتاج قاعدة �صلبةَّ ،ثم َّ
من�صة �أعمالك.
والي�سرى من �إطار العمل لت�ضيف روابط �أخرى �ستحتاجها لإجناح َّ
من�صة الأعمال
تكون االبتكارات القائمة على َّ
�أكرث فاعل َّي ًة عندما يكافح العمالء ويجتهدون
من �أج ــل تنفيذ املهـام ال�صعبـ ــة ،وعندمـ ـ ــا
ت�ست�شعر م�ؤ�ستتك فر�ص ـ ـ ًا ُمبتكر ًة مل�ساعدتهم
عن طريق ربط و�إحداث تكامل بني املجتمعات
�أو القدرات �أو العرو�ض التي كانت متباينة
فيما م�ضى .لقد ع َّززت الطبيعة املت�شابكة

التي تتم َّتع بها التكنولوجيا الرقم َّية كثري ًا من
من�صات الأعمال ،بدء ًا من حلول التجارة
َّ
الإلكرتون َّية �إلى ال�شبكات االجتماع َّية ،وماعدا
ذلك ميكن ت�سخري هذا التقارب بوا�سطة
ول�صالح �أي �صناعة وقطاع �إنتاجي .وهنا
عليك يف البداية �أن تركِّز عندما تلم�س فئة
من العمالء تعاين يف جتميع الأ�شياء والتو�صل

للحلول والربط بينها ،لأنها يف حاجة �إلى
و�سائل تب�سط احللول وت�سهل التجربة وتخفف
عنها العبء املعريف ،وخ�صو� ًصا �إذا ا�شتمل
احل ُّل على الربط بني عدة �شركات �أو حلول
بع�ضها مع بع�ض يف �شبكة متالحمة ،مثل:
الربط بني «جوجل» و من�صة «�أندرويد»� ،أو
الدمج بني «في�سبوك» و «وات�ساب» ،وهكذا.

تغيري جتربة العميـل
يقوم هذا النوع من االبتكار بربط وخدمة
و�إ�شراك العمـ ـ ــالء بط ـ ــرق مم َّيزة ،م�ؤ ِّث ــر ًا
عل ــى تفاعــالتهم مـ ــع م� َّؤ�س�ستك وعرو�ضك.
ركِّز مبدئي ًا على �أنواع االبتكار الكائنة على
اجلانب الأمين من �إطار العمل� ،أي( :القنوات
واخلدمات والعالمات التجار َّية وم�شاركة
العمالء)َّ ،ثم انتقل عربه �إلى الي�سار لت�ضيف
�أنواع ًا �أخرى �ستحتاجها لتجعل التجربة
ناجحة.
يعترب هذا التغيري رهان ًا جيد ًا يف ال�سياقات
التي ت�ستطيع فيها بناء عالقات م�ستم َّرة مع
العمالء عندما يكونون ت َّواقني لتفاعالت
�أف�ضل (�أو �أكرث ابتكار ًا) ،وبالتحديد عندما
تكون جتربة الإنتاج العادي وغري االبتكاري
عبئ ًا ال طائل منه .وهنا ميكن �أن ي�شكِّل هذا
التغيري �أهم َّي ًة ق�صوى عند التعامل مع قاعدة

عمالء مرتابطة ومتط ِّورة ،حيث ميكن �أن
تنت�شر �أنباء جتربة واحدة ج ِّيدة (�أو �س ِّيئة)
كالنار يف اله�شيم .وال يزال ب�إمكان االبتكار
القائم على جتربة العمالء �أن ينجح يف � ِّأي
قطاع �إنتاج وح َّتى يف ال�سياقات الر�صينة مثل

تعامالت امل� َّؤ�س�سة الكربى بع�ضها مع بع�ض� ،أو
يف اخلدمات احلكوم َّية ،حيث ميكنك توجيه
االبتكار لت�صبح م�ؤ�س�ستك �أ�سهـ ــل م� َّؤ�س�س ـ ــة
ميكن للعميل التعامل معها ،ومن ثم التغلُّب على
نقاط �ضعفك التناف�س َّية يف الأ�سعار واجلودة.

استبدل التقليد بالمنطق ،والخرافات باألساليب ،واألعذار باالبتكار ،واجعل القادة
القمة ،والموظفين يبتكرون من القاع ،وال تنس استحضار التفاصيل
يبتكرون من
َّ

“
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“

امل�ستويات الثالثة لطموح االبتكار
فكِّر يف �أي فكرة جديدة ٍ
كطيف من ثالثة م�ستويات خمتلفة من الطموح .هل تريد تغيري املعلوم� ،أم تغيري احلدود� ،أم تغيري اللعبة ب�أكملها؟

االبتكار الأ�سا�سي :تغيري املعلوم
توجد يف كل نوع من االبتكار �إمكانية لتوفري جودة �أو فائدة �إ�ضافية �أو �إ�سعاد العمالء؛ وعاد ًة ال
يتطلَّب هذا �أكرث من تغيري نوع �أو نوعني فقط من �أنواع االبتكار الع�شرة .فامل�ؤ�س�سات التقليدية
حتاول دائم ًا حتديث منتجاتها لتحافظ على قدرتها التناف�س َّية .واالبتكارات الأ�سا�س َّية
ميكن �أن توفر ميزة فعل َّية ـ �إال � َّأن هذه امليزة ال ت�ستم ُّر طويالً ،حيث �سيقلِّد املناف�سون هذه
االبتكارات �أو ير ُّدون عليها ب�سرعة .ميكنك ا�ستخدام هذا التحديث يف االبتكار فقط �إذا كنت
تعمل يف قطاع �إنتاجي حم َّدد وتريد �أن حت ِّرك املياه الراكدة قلي ًال ـ �أو تدفع بنف�سك يف جتربة
نوع �أو نوعني من االبتكار ال ت�ستخدمهما عاد ًة .وال يكون هذا فعا ًال بدرجة كبرية �إال �إذا كنت
ٍ
�أنت الرائد يف تلك الفئة بالفعل.

االبتكار اجلريء :تغيري احلدود

حتدث الإثارة عندما تعيد �صياغة العر�ض
لتحد
مقارن ًة بالآخرين عن طريق
ِّ
الت�صدي ٍّ
�أكرب وتقدمي حلول �أ�شمل للعمالء .وعاد ًة ما
يجلب هذا النوع من االبتكار الطموح عمالء
ويغي توقعات جميع املعنيني .ويعترب
جدد ًا ِّ
االبتكار �أكرث جر�أة من االبتكار الأ�سا�سي،
ولذا فهو يتط َّلب اجتماع ثالثة �أو �أربعة �أنواع

تغي
من االبتكارات الع�شرة ،وغالب ًا ما ِّ
امل� َّؤ�س�سات التي تقوم بهذا من طريقة عملها
بنجاح ،حيث تط ِّوع �إمكاناتها �أو ت�ستحدث
�إمكانات جديدة بالكامل .ومن الطبيعي �أن
تكون االبتكارات اجلريئة �أكرث خماطرة من
أ�سا�سية ،ولك َّنها �أي� ًضا َع�صية �أكرث على
ال َّ
التقليد.

االبتكار التحويلي :تغيري اللعبة

املن�سقة واملتزامنة لإنتاج جماالت �أعمال
االبتكار التحويلي ِّ
يغي بنية �صناعتك ب�أكملها ،ولذا فهو يتط َّلب خم�سة �أنواع �أو �أكرث من االبتكارات َّ
جديدة متام ًا ،وهذا ما ال يحدث يف االبتكار العابر للحدود� .إذ متحو االبتكارات التحويل َّية احلدود القائمة بني الأ�سواق وتر�سم عامل ًا جديد ًا،
وتغي كل ما هو متو َّقع من املناف�سني وامل�ستهلكني .وهو �أ�ش ُّد �أنواع االبتكارات خماطرة ،وبالتايل فهو يتط َّلب بذل �أعمق قدر من التفكري ،و�أق�صى
ِّ
درجات االلتزام ،وهو دائم ًا يحقق �أعلى العائدات املمكنة.

تكتيكات االبتكار املر َّكبة وخطط االبتكار
هناك �أكرث من  100تكتيك لالبتكار تنتج عن تبادل الأنواع الع�شرة بع�ضها مع
منوذجية لتحقيق كلِّ نوع من �أنواع االبتكار تنتج عن ا�ستخدام
بع�ض .وهناك طرق
َّ
�أنواع االبتكار الع�شرة .وميكن �إيجاد ٍ
طرق لرتتيب هذه التكتيكات يف توليفات مع َّقدة
وقو َّية مبا يكفي لبناء ابتكارات متكاملة .وبجمع كلِّ هذا ن�صل �إلى خطط البتكار
املعرفية .و�سنعر�ض فيما يلي خمتارات من هذه التكتيكات املائة (و�سن�ضع
الطفرات
َّ
اخلا�صة بها بني �أقوا�س) و�سنطلق عليها خطط االبتكار.
�أنواع االبتكار
َّ
8
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خطط االبتكار امل�ستندة �إلى منوذج الأعمال
خطة االبتكار

تكتيك العمل

الدعوات املفتوحة:
�شجع الآخرين على العمل معك� ،سواء
ِّ
�أكانوا �أفراد ًا عاديني �أو خرباء� ،أو غرباء
قادمني من بيئات عمل خمتلفة.

االبتكارات املفتوحة (ال�شبكة :اح�صل على مدخل �إلى عمليات �أو براءات اخرتاع امل� َّؤ�س�سات
وتو�سعها وتعزِّ زها ،و� /أو ن ِّفذ نف�س الإجراء فيما يتع َّلق بامللك َّية الفكر َّية
الأخرى ،لرتفع من اخلربة ِّ
والعمليات الداخل َّية) �أو التعهيد اجلماعي (العمل َّية :التعهيد اجلماعي للعمل املتك ِّرر� ،أو الذي
مي ِّثل حتدي ًا ملجموعة كبرية من امل�شاركني).

اال�ستهالك اجلماعي:
ُغي وتتجاوز الأ�شكال
ارفع درجة االت�صال لت ِّ
وتغي الطريقة التي
التقليد َّية للملك َّيةِّ ،
يرتبط بها العمالء مبنتجاتك وخدماتك.

اال�ستخدام املُقا�س( :منوذج الربح :ا�سمح للعمالء بال َّدفع مقابل ما ا�ستخدموه فقط)� ،أو
لوحة التَّح ُكم (منوذج الربح :اربط بني عدد من البائعني وعدد من امل�شرتين)  +ميكنة
العمل َّية (العمل َّية :ا�ستخدم الأدوات والبنية التحت َّية املتوا ِفرة لإدارة الأن�شطة الروتين َّية ،حتَّى
حت ِّرر َّ
مبهام �أخرى.).
موظفيك للعمل َّ

منوذج االبتكار املجاين:
ً
قدِّ م عرو� ًضا �أ�سا�س َّية جمانا جلذب املزيد
من امل�ستخدمني ،ثم ابتكر طرق ًا جديدة
جلني الأموال من خالل عرو�ض غري �شائعة
وبطرق غري مبا�شرة.

جمان ًا ،وحدِّ د
منوذج �شبه جماين (( )Freemiumمنوذج ال ِّربح :قدِّ م اخلدمات الأ�سا�س َّية َّ
اخلا�صة �أو املتط ِّورة)  +وظائف َّ
جذابة (�أداء املنتج :قدِّ م �سمة غري متو َّقعة
ثمن ًا للميزات
َّ
لكي ترفع من تفاعل العميل مع املنتج عن امل�ستوى املعتاد)  +التمويل اجلزئي (منوذج ال ِّربح:
قم ببيع عدة �أ�صناف مببلغ زهيد ال يتجاوز دوالر ًا واحد ًا � -أو حتَّى �سنت ًا واحد ًا خللق عادة ورفع
معدالت ال�شراء).

التح�سني اجلذري:
حت َّرك نحو مــا يتجاوز الكفــاءات الت�شغيل َّي ــة
املثلـ ـ ـ ــى ،لتجع ـ ــل مناف�ستك �صعبة ومكلفة
وغري اقت�صادي ـ ــة للم� َّؤ�س�س ـ ــات الأخرى.

وحد املوارد و�أعد ت�شكيلها كاجلمع بني �أبحاث
تكامل تكنولوجيا املعلومات (( )ITالهيكلِّ :
التطوير وتطبيقات التكنولوجيا)  +ميكنة العمليات  +تنميط العمليات (العمل َّية :ا�ستخدم
منتجات و�إجراءات و�سيا�سات عامة للتب�سيط وخف�ض التكاليف) .

مناذج الأعمال التنب�ؤية:
نقب يف البيانات لت�ضع مناذج لل�سلوكيات
مما ي�سمح لك بتقدمي وعود
والتق�سيماتَّ ،
وتو ُّقع النتائج ومنذجة اخلدمة وتوفري
الكفاءات للعمالء و�سبق املناف�سني.

م�شاركة املخاطر (منوذج ال ِّربح :تنازل عن الر�سوم والتكاليف املتكررة �إن مل ُت ِّقق املعايري
املوعودة ،واطلب هوام�ش ربح �ضخمة عند حتقيقها)� ،أو اال�ستخدام املقا�س  +التحليالت
التنب�ؤية (العمل َّية� :ضع منوذج ًا لبيانات الأداء يف املا�ضي وتو ُّقع النتائج امل�ستقبل َّية لت�سعري
العرو�ض).

من�صة الأعمال
خطط االبتكار القائمة على َّ
خطة االبتكار

تكتيك العمل

�صمم عرو�ضا وجتارب
حقُّ االمتيازِّ :
خا�ص ـ ــة ميك ـ ــن
وخربات ذات ب�صم ــة َّ
ا�ستخدامهـ ــا عرب بيئ ـ ــات �أعـمـ ــال متنوعة
وعابرة للحدود.

منتج فائق (�أداء املنتج� :ضع عر� ًضا ذا ت�صميم و� /أو جودة و� /أو جتربة ا�ستثنائ َّية)  +املك ِّمالت
(نظام املنتج� :س ِّوق وبع منتجات وخدمات �إ�ضاف َّية تتع َّلق باملنتج �أو ملحقاته).

التبادل� :أَ ِّ�س�س حماور للعمل والتجارة
لأيِّ موارد �أو منفعة �أو �سوق �أو �صناعة.

لوحة التحكم  +تكتيكات اال�ستخدام (العمل َّية :اجعل م�ستخدميك يعملون على و�ضع
وتقييم املحتوى الذي مي ُّد عرو�ضك بالن�شاط).

العمل اجلماعي :اربط املجموعات
ت�شجعهم على و�ضع
باملوارد والأدوات التي ِّ
العرو�ض ل�صاحلك.

التعهيد اجلماعي  +ميكنة العمل َّية  +جمموعات امل�ستخدمني /نظم الدَّ عم  +موازاة
معنى واترك امل�ستخدمني
القيم �أو احلالة واملعرفة (�إ�شراك العمالء :قدِّ م دالالت ذات ً
يعملون ويتحدثون ويتفاعلون وي�صنعون الهوية).
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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املن�صة القائمة على الكفاءة :فتِّ�ش
َّ
عن الأ�صول والإمكانات الرئي�سة ،وم ِّكن
اجلميع من ا�ستخدامها لتزويد �أعمالهم
اخلا�صة بالطاقة والن�شاط.
َّ

ال�شراكة املكملة (ال�شبكة :ارفع قيمة الأ�صول املال َّية مب�شاركة م�ؤ�س�سات تخدم نف�س الأ�سواق،
وتقدِّ م منتجات وخدمات خمتلفة)  +امللك َّية الفكر َّية (العمل َّية :ا�ستخدم عمل َّية امللك َّية للت�سويق
للأفكار بطرقٍ ال ميكن للمناف�سني ن�سخها).

جتربة نظم ات�صاالت م�شرتكة:
�ضع نظام ًا �سل�س ًا من املنتجات واخلدمات
املرتابطة واملتكاملة لكي تعمل وتتوا�صل
بطرق راقية ومتنا�سقة ومت�سقة.

الرتخي�ص (منوذج ال ِّربح :امنح رخ� ًصا با�ستخدام عرو�ضك مقابل ر�سوم مع َّينة) +
ُح�سن امليزة التناف�س َّية امل�شرتكة)  +الت�صميم
التَّحالفات (ال�شبكة� :شارك املخاطر والأرباح لت ِّ
اال�سرتاتيجي (العمل َّيةِّ :
وظف منهج ًا هادف ًا يتج َّلى عرب العرو�ض والعالمات التجار َّية واخلربات)
 +تب�سيط الأداء (�أداء املنتج :احذف التفا�صيل واملوا�صفات وال�شروط الزائدة للتب�سيط).

خطط االبتكار القائمة على خربة العمالء
خطة االبتكار

تكتيك العمل

َّ
خطة �صنع احلالة :ا�ستخدم �إ�شارات
�ضمن َّية و�صريحة لإدخال عمالئك يف حالة
�إقبال و�شكل نخبة ت�شاركك ترويج منتجاتك
وخدماتك.

برامج الوالء( :اخلدمة :و ِّفر فوائد و�/أو خ�صومات للعمالء الدائمني وذوي القيمة العال َّية)
غي العرو�ض القيا�س َّية لت�سمح ب�إبراز هو َّية
� +إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي (�إ�شراك العميلِّ :
العميل)  +احلالة واملعرفة

�صمم بيئات �آ�سرة وفاتنة
الإغراقِّ :
نب م�ستويات جديدة من امل�شاركة
للعمالء وت َّ
وااللتزام املتبادل.

الت�صميم اال�سرتاتيجي  +املتاجر ال َّرائدة (القناة� :إن�شاء منافذ للبيع بالتجزئة وعر�ض
العالمة التجار َّية واملنتج)  +متكني التجربة (�إ�شراك العميل :تو�سيع نطاق جتربة املنتج لي�شمل
ما مل ت�سبق جتربته من قبل).

املجتمعات املت�صلة :ارفع من �صالحية
لتعمق التجارب
الروابط االجتماع َّية،
ِّ
وت�شجع امل�ستهلكني على م�شاركة اهتماماتهم
ِّ
و�أن�شطتهم وعرو�ضهم امل�شرتكة.

�صمم املنتج �أو اخلدمة جلمهور معني)  +جمموعات امل�ستخدمني/
الرتكيز�( :أداء املنتجِّ :
نظم الدَّ عم  +حماذاة القيم  +املجتمع واالنتماء (�إ�شراك العميل :تي�سري الروابط
ال�ضمنية جلعل العميل ي�شعر ب�أ َّنه جز ٌء من كل).

خطط االبتكار القائمة على القيمة:
اجعل منتجك يرمز �إلى �شيء ذي معنى
وي�ساند ق�صد ًا نبي ًال و ق�ض َّية �إن�سانية تربر
وجوده.

الرتكيز +ال�شفاف َّية (العالمة التجار َّية :ع ِّرف العمالء مبا يدور يف عمل َّياتك الداخلية،
وال�سمات ال�شخ�ص َّية (�إ�شراك العمالء:
و�شاركهم يف عرو�ضك)  +موازاة القيم  +ال َّرغبات ِّ
قدم عرو� ًضا �إن�سان َّية واعمل على �إثرائها بر�ؤيتك ور�سالتك.

التب�سيط� :س ِّهل املعقَّد و �أل ِغ ما يثري
التذ ُّمر و الغام�ض ،وا�سمح للعمالء بعمل
�أ�شياء مل تكن يف متناولهم من قبل.

�سهولة اال�ستخدام (�أداء املنتج :اجعل منتجك ب�سيط ًا ومريح ًا يف اال�ستخدام)  +وظائف
َّ
جذابة  +تب�سيط التجربة (�إ�شراك العميل :تقليل التعقيد َّ
والتكيز على متعة اخلربة) +
وال�سمات ال�شخ�ص َّية.
ال َّرغبات ِّ

تثبيت االبتكار :ر ِّكز على املناهج االبتكارية وال تقلق ب�ش�أن ال َّثقافة
يعتقد بع�ض القادة � َّأن بناء م� َّؤ�س�سة مبتكرة يعتمد على ثَّقافة امل�ؤ�س�سة .حماوالت تغيري الثقافة امل� َّؤ�س�سية ت�شبه حماولة الإم�ساك ب�سحابة؛ ف�أنت تراها
التكيز بد ًال من ذلك على بناء القدرات االبتكار َّية.
ن�شجع امل� َّؤ�س�سات على َّ
ال�سبب ف�إنَّنا ِّ
وت�شعر بها ،لكن ي�صعب عليك القب�ض عليها ،ولهذا َّ
مما يعني �أنَّها ال تعتمد على ِّ
حظ �أو موهبة
القدرة االبتكار َّية هي قدرة امل�ؤ�س�سة على االبتكار بطرق ومناهج ُيعت َمد عليها ،وب�شكل متك ِّرر مبرور الوقت؛ َّ
ال�سلوكيات التنظيم َّية .لكن تغيري �سلوك امل� َّؤ�س�سة وبناء قدرات
من�سقة من ُّ
�أو موظَّ ف منفرد �أو خبري �أو فريق عمل واحد ،ولك َّنها تنبثق من منظومة َّ
بع�ضها بع� ًضا ،مع العمل يف تناغم لقيادة االبتكار بطرق ُيعتمد عليها وميكن تكرارها.
دائمة يتطلَّب �أربعة مك ِّونات مم َّيزة وم�ص َّممة بحر�ص لي َق ِّوي ُ
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املنهجية :تعريفات وا�ضحة لإجناز العمل يف بيئة ُمبتكرة  -من حيث
َّ
املراحل والأن�شطة والإجنازات و�صالحيات اتخاذ القرارات ،بالإ�ضافة �إلى
طرق و�أدوات خا�صة ينبغي ا�ستخدامها.
امل� َّؤ�س�سة :الوحدات التي ت�ضم قدرات االبتكار املتمثِّلة يف ال ِف َرق والأق�سام
والقيادة ،جنب ًا �إلى جنب مع الواجهات التي تربط بينها وبني امل� َّؤ�س�سات
والعامل الأو�سع.
املوارد والكفـــــاءات :الأفراد الذين يبدع ــون االبتكـ ــار ،واملهارات
واملمار�سات الواجب تطبيقها باقتدا ٍر ،عالوة على التمويل والوقت الالزمني
كوقود لعملها.
املقايي�س واحلوافز :الأهداف التي ُتر�شد الأداء واملقايي�س التي تق ِّيم
ال�سلوكيات الداعمة.
التق ُّدم ،واحلوافز (املال َّية وغريها) والتي تقود ُّ

ماذا تتوقع من االبتكار
االبتكار �ش�أنه �ش�أن �أي ن�شاط �إن�ساين ا�ستثنائي ال يخلو من الأخطار! ال
�سيما عند و�ضع التفكري يف كل ال�شكوك املت�ض َّمنة يف �إحياء وت�سويق االبتكار
ن�سميها «رحلة ِّ
ال�شك» .فالأغلب �أنَّك �ست�صادف ردود
يف االعتبار ،ونحن ِّ
�أفعال عاطف َّية متوقَّعة من �أفراد فريقك طوال الطَّ ريق ،وهي ردود �أفعال قد
تثقل كاهلك �أنت وفريقك وت�ستنزف مواردك .وميكنك التغلُّب على ردود
الأفعال عرب اال�ستجابات التالية:
 uمتكني الأفكار وتخ�صي�صها� :أي حتدد �صاحب كل مبادرة وامل�س�ؤول
عنها وذلك للتغلُّب على االلتبا�س الذي ين�ش�أ عن العمل على فكرة جديدة
بالكامل.
�شجع فريقك
 uالرتكيز وجت ُّنب «املبالغة والتطرف االبتكاري»ِّ .
ال�سمات
على الرتكيز ومقاومة عادة تعقيد الأمور ب�شدة �أو �إ�ضافة ِّ
بطريقة مبالغ فيها يف البدا َّية.
فخ حماولة «�إثبات» املبد�أ �أوالً� .ستكون
 uااللتزام بالتكرار .ال ت�سقط يف ِّ
حمظوظ ًا �أكرث عند �إن�شاء جتارب على نطاق �صغري ،واملرور ب�سرعة بني
خيارات االختبارات والتجارب املتاحة.
 uاحلفاظ على م�ستوى الطموح .اكت�شف الطريقة التي تبقيك هادئ ًا
يف مواجهة «حاالت الف�شل» املبكِّرة ،من خالل �إعادة ت�شكيل هذه احلاالت
وحتويلها �إلى درو�س مفيدة .حافظ على م�ستويات الطموح مرتفعة وحت َّد
زمالءك يف مقاومة جاذب َّية ال�سريع وال�سهل وامل�ألوف وامل�ضمون.
والتكيف التنظيمي .يف الغالب لن توفِّر لك بيئتك
 uا�ستعد للتغيري
ُّ
وممكناتك احلال َّية البيئة املالئمة لبع�ض مبادئك اجلديدة .لي�س عليك
�أن تن�شئ م� َّؤ�س�سة ر�سم َّية جديدة يف التو ،لكن يجب عليك �أن تكون
م�ستعد ًا للتك ُّيف.
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ﻢ َوا ْﻟ َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺔ أَ ْﻗ َﻮى
" ِإ ﱠن ا ْﻟ َﻘ َﻠ َ
ﻴﺮ ﻣِ ْ
ـﺮى "
ـﻦ أَ ﱢ
ِﺑ َﻜ ِ
ـﺜ ٍ
ي ُﻗ ﱠ
ـﻮ ٍة أُ ْﺧ َ
اﻟﺴ ُﻤﻮّ ﱠ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم
ﺤ ﱠﻤﺪ ِﺑﻦ ر ِ
ﺻ ِ
َ
اﻟﺸﻴْ ُﺦ ُﻣ َ
ﺎﺣ ُ
ﺐ 
ﺑ َ
ﻢ وَ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ،
ِﻬ ِﺬهِ ا ْﻟ َﻤ ُﻘﻮ َﻟ ِﺔ ﻳُﺮْ ِ
اﻣ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُ
ِﻢ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َِﺔ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺳ ُﻤﻮ ه دَ ﻋَ ﺎﺋ َ
ﺳﻲ ُ
اﻣ ِﺔ وَ ِﻗﻮَ ُ
ﺴ َﺘ َﺪ َ
َ
َ
ﻄﻮ ِر ا ﱠﻟ ِﺬي ا ْﻧ َ
وَ ُﻫ َﻤﺎ ر ََﻛﺎﺋ ُِﺰ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻄ َﻠ َﻘ ْ
َاﺷﺪ آل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ

ﻮس ﱠ
وَ ا ْﻟ َﻬﺎدِ َﻓ ُﺔ ِإ َﻟﻰ َﻧ ْ
ﻻ ْﺑﺘ َ
ﺸﺮِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﺛ َﻘ َ
َض
اع وَ ا ِ
اﻟﺸﺒ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ا ْﻟ ِﺈﺑ َْﺪ ِ
َﺎب ﺑ َِﻐﺮ ِ
ِﻜﺎ ِر ِﻓﻲ ُﻧ ُﻔ ِ
ﻃﺮِ ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َُﺔ وَ ًﻏﺎ َﻳ ُﺘ َﻬﺎ ا ِ
ِإ َ
ﻻ ْزدِ َﻫﺎ ُر وَ اﻟﺮﱠ َﺧ ُ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم َﺗ ْﻬ ِﺪ ُ
ف
َات وَ ا ْﻟ َﺒﺮ ِ
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ِإ ﱠن ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎدَ ر ِ
َاﻣ َﺞ ا ﱠﻟﺘِﻲ أَ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺘ َﻬﺎ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ
ﺎت َﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ َﻠﻰ ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑ َﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإ ْﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
َ
ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﻴﻦ اﻟ ﻠ َﻐ ِﺔ ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣ َﻜﺎ َﻧﺘ َ
ِﻬﺎ َﻟ َﺪى
ﻜ
ﻤ
ﺗ
ﻢ
أ
،
ﺔ
ﺎﻓ
ﻘ
اﻟﺜ
ﻜ
ﻔ
ﻟ
ِﺎ
ﺑ
ﺎت
ﻌ
ﻤ
ﺘ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﺮِ وَ
ِ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠ َ
وْ دَ ﻋْ ِ وَ ْ
َات وَ ﱠ
َﺎل ا ْﻟ َﻘﺎدِ َﻣ ِﺔ  ،وَ َﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﺜ َﻘ َ
ض اﻟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎجَ ا ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ ﱢي ِﻟ ْﻠ َﺤ َ
ﺎت ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺘﻠ ًِﻔ ِﺔ ،
ﺎﻓ ِ
ﻀﺎر ِ
ا ْﻟ َﺄ ْﺟﻴ ِ
ِﻚ ﻋَ ْﺒ َﺮ ﻋَ ﺮْ ِ
ﺎق ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ َ
ﻴﻞ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻤﺒ ِْﺪﻋِ َ
ﺿ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺈ َ
ﻄﻮ ِر
ﻴﻞ وَ إِﻋْ َﺪادِ ِﺟ ٍ
ﺎﻓ ِﺔ ِإ َﻟﻰ َﺗ ْﺄ ِﻫ ِ
ﻴﻦ َﻗﺎدِ ٍر ﻋَ َﻠﻰ دَ ْﻓ ِﻊ ا ْﻟ ُﺄ ﱠﻣ ِﺔ ِﻟ ﱢﻠ َﺤ ِ
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ﻲ.
ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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