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إهداء
إهداء.. إىل أصحاب املشاريع الضخمة والصغرية، القديمة منها 

واجلديدة، املختلفة األنواع واالجتاهات، إىل... املدراء الذين ينشدون 

اإلبداع، فهم ال يعنيهم فقط النجاح، بل النجاح امُلبدع.

إهداء... إىل هؤالء الذين يبحثون عن ما يطورهم، ويطور أداءهم 

يف اإلدارة، إدارة املشاريع اإلقتصادية، إىل هؤالء الذين يبحثون عن 

اإلبداع يف كل يشء.

إهداء... إىل امُلدراء واالقتصاديني املبدعني، وإىل الذين يسعون ألن 

يصريوا قادة العامل يف جمال االقتصاد.

فقط أن تكون مبدًعا..

إهداء إىل املبدعني.



مقدمة 
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رب  رسول  املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

بالعقل ورفع  باقى املخلوقات  الذي خلق اإلنسان وميزه عن  العاملني، احلمد هلل 

فالعلم منحة من اهلل قد منحها لإلنسان  م االنسان ما مل يعلم"،  منزلته بالعلم"وعلَّ

العاقل، فالبد عىل اإلنسان أن يشكر اهلل عىل نعمه وأن ُيطورها يف صالح البرشية، 

فال يمكن أن يقف عقله عىل حد معني، البد من التطوير واالختالف عن اآلخرين 

ووضع بصمة لكل منا، لكي خيرج منا اإلبداع.

أما بعد

نتحدث يف هذا الكتاب عن مفهوم اإلبداع واالبتكار يف املشاريع االقتصادية، 

وما املقصود من اإلبداع، كام نتناول مسألة اإلبداع عند البرش منذ مولده والسن 

جًدا،  مهمة  أسئلة  إىل  أيًضا  وسنتطرق  تطويره،  وطرق  اإلبداع  فيه  يظهر  الذي 

إجابات هلذه  أن نضع  ُنبدع؟ وحاولنا  وملاذا  مبدعني؟  ُنصبح  أن  علينا  ملاذا جيب 

مقدمة
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معه،  التعامل  وكيفية  وأمهيتة  التسعري  موضوع  إىل  أيًضا  تطرقنا  التساؤالت,كام 

وأيًضا ُملخًصا لنظرية املحيط االزرق واالمحر وتوضيح الفرق بينهام، وسنتطرق 

إىل أمثالة للرشكات التي تركت اإلبداع وكيف تدهور هبا احلال، كام سنتعرف يف 

هذا الكتاب عىل املعوقات  التي تواجه اإلبداع وإجياد حلول هلا، وأيًضا سنتعرف 

وأخرًيا  الكتاب،  يف  املوضوعات  أهم  من  تعد  والتي   ،3.14 أودييس  تقنية  عىل 

استعراض لبعض الرشكات التي اختذت اإلبداع منهًجا هلا ونجحت نجاًحا كبرًيا.

لعل اهلل سبحانه وتعاىل يفيدنا بام علمنا، وأسأل اهلل العظيم أن جيعل كل هذا 

املجهود شاهًدا لنا ال علينا وأن يكون يف ميزان حسناتنا مجيًعا يوم نلقاه.



محمد الجفيري 
اإلبداع واالبتكار في المشاريع التجارية 



الفصل األول
مفهوم اإلبداع 
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عن  حتدثوا  كثريون  أناس  وهناك  اإلبداع،  ملفهوم  متعددة  تعريفات  هناك 

أيًضا يف هذا املجال، هناك تعريف بسيط  اإلبداع، وهناك أناس كثريون أسهموا 

عملية  هو  اإلبداع  أن  يقول  التعريف  هذا  بدقة،  املعنى  ُيلخص  ولكنه  لإلبداع 

اإلتيان بجديد، أو إعادة تقديم القديم بصورة جديدة أو غريبة. 

لكنه  وينتهي،  واحدة  مرة  حيدث  أمًرا  ليس  مستمرة،  عملية  هو  اإلبداع  إذا 

عملية مستمرة، وأيًضا يتضمن اإلتيان بيشء جديد، فعندما يستطيع أحد البرش أن 

يبتكر يشء جديد عىل غري مثال سابق فُهنا نستطيع أن ُنصنف هذا اليشء عىل أنه 

إبداعي. وهناك تعريف آخر لإلبداع يمكن إمجاله يف اآليت، أن اإلبداع هو القدرة 

اجلديدة يف  أو  القديمة  اآلراء  أو عملية دمج  ما جديد،  وإنشاء يشء  تكوين  عىل 

صورة أخرى جديدة، أو كذلك استعامل اخليال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تعمل 

ملحوظة:

مشكلة اسرتاتيجية احمليط األزرق أنك 
إذا مل تطور منتجك فستفشل وسيتعلم 

منافسسيك الدرس 

: تعريف اإلبداع وأهميته أولاً

1-تعريف اإلبداع:
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عىل إشباع احلاجيات بطريقة جديدة أو عمل يشء جديد ملموس أو غري ملموس 

بطريقة أو بأخرى.

األفكار  حتويل  عىل  القدرة  هو  اإلبداع  أن  عىل  ينص  لإلبداع  آخر  تعريف 

اجلديدة واملبتكرة إىل حقيقة، حيث يتسم اإلبداع بالقدرة عىل ابتكار طرق ووسائل 

جديدة لعمل األشياء. 
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مبدعني؟ نصبح  أن  علينا  جيب  • ملاذا 

هناك سؤال جيب علينا أن نطرحه ونتناوله، وهو ملاذا ُنبدع؟ ملاذا جيب علينا أن 

ُنصبح مبدعني؟ اإلبداع أمر مهم، ألنه ينقلنا نقلة نوعية يف مشاريعنا، ويف حياتنا 

العادية أيًضا، دعوين أذكر لكم قصة أراها رائعة، عندما بدأت العجالت، عجالت 

السيارات، واملركبات الصغرية هذه، كانوا جيروهنا عىل اخليول، العربات بعجالت 

خشبية، فكانت العجالت اخلشبية ال تتحمل األوزان الثقيلة والكبرية.

اإلبداع: أهمية   -2
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ظلوا يفكرون يف حلول هلذه املشكلة، حتى جاء شخص وابتكر حل مبدع، قال 

ماذا يتوجب علينا فعله؟ من املمكن أن نضع عجالت مطاطية بداًل من اخلشبية، 

اهلوائي،  املطاطية أن تتحمل عن طريق اهلواء، والضغط  العجالت  تستطيع هذه 

أن  ونستطيع  واملوتور  املحركات  بوضع  فنبدأ  بالتأكيد،  أثقل  أوزاًنا  وستتحمل 

ندخل يف هذه العربة أحجام كبرية وضخمة دون أن نخشى شيًئا.

السيارات  نستعمل  اآلن  أصبحنا  حتى  املوضوع  هذا  يف  يطور  اإلنسان  بدأ 

ونطور فيها ونستعمل الطيارات أيًضا، كل هذا حيدث نتيجة لإلبداع، إذن نحن 

ُنبدع من أجل املشاريع، حتى نجدد يف احلياة، لدينا الكثري من األمور التي جيب 

علينا أن نقوم هبا، فبدون اإلبداع لن تتطور البرشية، والسؤال الذي جيب أن نبحث 

له عن إجابة واضحة، هل أنت مع اإلبداع والتغيري والتجديد أم لست معهم؟



23
اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

فهناك  للدهشة،  املثرية  القصص  بالعديد من  يمتىلء  التجارية  الرشكات  واقع 

رفضت  رشكات  هناك  النقيض  وعىل  اإلبداع،  يف  نجحت  التي  الرشكات  من 

اإلبداع ومتسكت باحللول التقليدية، فامذا كان مصريها؟

رشكة زيروكس هي رشكة طابعات قديمة، وُتعترب من أعرق رشكات الطابعات 

يف العامل، كانت تعمل عىل تصنيع الطابعات الكبرية وتضعها يف املؤسسات بحيث 

تستغل  الطابعات  هذه  وكانت  بسيط،  وقت  يف  امللفات  من  كبري  عدد  تنسخ 

مساحات كبرية يف املؤسسة.

آلة هبا  يبتكر  أن  أنه يستطيع  قال  آلة،   جاء أحد موظفني هذه الرشكة وابتكر 

رشكة  رد  وجاء  مناسب،  بحجم  الوقت  نفس  يف  وطابعة   (scanner)  سكانر

ا: ماذا لو رفضنا اإلبداع...؟! ثانياً

زيروكس • شركة 
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"زيروكس" بالرفض التام هلذه الفكرة، قائلة من هذا الذي سيشرتي هذه الطابعة؟

يكون  أن  موظف  لكل  تريد  وأنت  الطابعة،  منا  تشرتي  الواحدة  املؤسسة   

أمامه طابعة خاصة به، إنه مرشوع فاشل، ومرفوض متاًما، ال نعتقد أنه سينجح 

هنائًيا، فلم يستثمروا يف هذا املرشوع، ولكن جاءت رشكة أخرى وقامت بتنفيذ 

هذه الفكرة.

مثاًل  )كانون(  فرشكة   

عملت عىل تطوير هذه الفكرة 

وهذا املرشوع واستثمروا فيه، 

إىل أن أصبح يف كل بيت هناك 

هذا  إذن  األقل،  عىل  طابعة 

ولكن  ناجًحا  استثامًرا  كان 

زيروكس  رشكة  لألسف 

فخرست  التغيري،  رفضت 

جزء كبري من السوق.
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رشكة "نوكيا" كان اجلميع يتحدث عنها، كان اجلميع يمتلك هاتًفا حممواًل من 

تقول  ما  دائاًم  كانت  اليوم؟  "نوكيا"  أين هي رشكة  السؤال،  نوكيا، ولكن  رشكة 

نحن رشكة الـ 14زًرا، نحن رشكة األزرار الصغرية، كانت سياسة نوكيا تسري عىل 

تصغري األجهزة، ولكن أين هي اليوم؟

 قامت رشكة أخرى وغريت املعادلة، وابتكرت هاتف عىل عكس ما يتوقعه 

وصنعت  )أبل(  رشكة  جاءت  اآلخرين، 

اآليفون، وأبدعت هواتف كبرية احلجم!

 أحيانا نسري يف طريق ما، ولكن جيب أن 

ال نعتقد أننا سنستمر فيه لألبد، ألنه فجأة قد 

تصطدم وتدرك أن هناك متغريات قد حتدث 

االبتكار  وبدون  اإلبداع  فبدون  السوق،  يف 

قد ختتفي هذه الرشكات متاًما من السوق.

اليوم؟  " نوكيا   " شركة  • أين 



اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

26

وكان هناك خطأ آخر ارتكبته رشكة "نوكيا" وهو اختيار نظام تشغيل ويندوز 

مايكروسوفت بإعتباره املنصة الوحيدة هلواتف نوكيا الذكية، وقد قاوم )جملس 

تتكيف  أن  املستحيل  من  جعل  الذي  األمر  بشدة،  التغيري  نوكيا(  رشكة  إدارة 

الرشكة مع التحوالت الرسيعة التي طرأت عىل الصناعة.

يائس  برنامج  تنفيذ  التي حلقت هبا يف  اخلسائر  تلك  الرشكة عقب   ورشعت 

خلفض التكاليف، والذي تضمن ترسيح وإلغاء آالف الوظائف داخل الرشكة.

وقد سامهت هذه اإلجراءات التي اختذهتا الرشكة، وهذه السياسة اجلامدة التي 

خلوض  موظفيها  حفزت  التي  النشطة  احلامسية  الرشكة  ثقافة  تدهور  يف  اتبعتها؛ 

املجازفات وحتقيق املعجزات، فاضطر العديد من القادة البارعني إىل ترك الرشكة 

آخذين معهم حس الرؤية واالجتاه الذي كانت تتمتع به رشكة "نوكيا"، ومل يكن 

التصميم  يف  املواهب  أصحاب  من  العديد  أيًضا  الرشكة  يرتك  أن  املستغرب  من 

والربجمة وغريها.

نوكيا  قامت  مبارشة،  الرشكة  عىل  "ميكروسوفت"  استحواذ  قبل  ولكن 

اسم      عليه  وأطلقت  أندرويد  بنظام  تعمل  التي  للهواتف  إنتاج  خط  ببناء  فعلًيا 
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بداًل من ذلك  لكنه استخدم  تطبيقات )جوجل(  الذي مل يشمل  إكس"  "نوكيا 

للبحث. مايكروسوفت  وحمرك  نوكيا  خرائط 

هنا يكمن التساؤل ملاذا رفضت نوكيا اختيار أندرويد يف وقت سابق؟ اإلجابة 

الدوالرات  من  املليارات  بدفع  مايكروسوفت  وعدت  فقد  املال،  هي  القصرية 

لنوكيا كي تستخدم نظام ويندوز فون بشكل حرصي.

هذا  جماراة  من  تتمكن  لن  فإهنا  جماًنا،  أندرويد  برنامج  توزع  وألن )جوجل( 

العرض، ومع ذلك ال تستطيع أموال مايكروسوفت إنقاذ نوكيا، فمن غري املمكن 

بناء نظام بيئي صناعي باملال وحده.
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اإلبداع: رفضت   " كوداك   " •

الكامريات  صناعة  يف  العريقة  كوداك  رشكة  وفشل  إفالس  عن  سمع  مجيعنا 

واألفالم، تأسست رشكة "كوداك" عام 1892 عىل يد جورج ايستامن وهي رشكة 

متعددة اجلنسيات تعمل يف جمال معدات التصوير ومواده وأدواته.

 اشتهرت الرشكة بمنتجاهتا من أفالم التصوير الضوئي، خالل القرن املايض 

وكانت أيقونة هذه الصناعة، ووصلت حصتها إىل 90 % يف السوق األمريكي. 

ولكن منذ أواخر التسعينيات 

بدأت الرشكة سلسلة من املعاناة 

مبيعات  انخفاض  نتيجة  املالية 

أفالم التصوير لظهور الكامريات 

تعد  ومل  )الدجييتال(،  الرقمية 

"رداوجونز  قائمة  ضمن  تظهر 

منذ  أمريكية  رشكة   30 ألكرب" 

2004 م.
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مل حتقق "كوداك"  أية أرباح تذكر منذ عام 2007، وكان سعر سهم الرشكة 

البورصة  إدارة  نيويورك بلغ أقل من دوالر واحد وحذرهتا  املدرج يف بورصة 

من شطب اسمها من القوائم إن استمر الوضع عىل ما هو عليه.

ماذا نتج عن رفض كوداك لالبتكار واإلبداع؟ كل الرشكات يف العامل كانت 

تتحدث عن الـ "كوداك"، كانت رقم واحد يف التصوير ويف األفالم,كانت دائاًم 

ما تقول عن نفسها، نحن أكرب رشكة تصوير يف العامل، ال يوجد منافس، إىل أن 

الصناعة. فيه موازين  ُقلبت  الذي  اليوم  جاء 

عليهم،  وعرضها  كامريا،  الدجييتال  ابتكر  موظفيها  أحد  أن  حدث  الذي 

ولألسف رفضوها، وخرسوا خسائر كبرية لدرجة أن هذه الرشكة قد خرجت 

تقريًبا، وكان  هلا  بسيط، ال وجود  " يشء  " كوداك  السوق، أصبحت  اليوم من 

بإمكاهنا أن تكون من الرشكات الرائدة يف العامل، لكنها رفضت اإلبداع فخرست.
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-اإلبداع عند األطفال:

اإلبداع  لديه حس عايل من  مبدًعا،  يولد اإلنسان، وهو طفل، يكون  عندما 

واخليال، حيث يولد األطفال هبذا احلس، أعطيك مثااًل بسيًطا عىل هذا، حدثت 

يل جتربة مع بنايت الصغار جعلتني أتأمل طوياًل، ركبت مرة إحدى السيارات ذات 

السقف التي يمكن فتحه وإغالقه أتوماتيكًيا، وكان معي بناتى الصغار، رأى بنايت 

الصغار السيارة ُتفتح من فوق، فلام ذهبوا إىل البيت، وكان عمرهم آنذاك 3 سنوات، 

كانوا ينظرون إىل سقف املنزل، يعتقدون أن السقف سينفتح أيًضا، هذا إبداع.

 دائاًم ما يكون لدى األطفال قدر عايل من اإلبداع واخليال واالبتكار، ألنه ال 

يوجد قيود لدهيم، فعقل األطفال يكون كالورقة البيضاء متاًما التي مل يكتب عليها 

ا: أنواع اإلبداع ثالثاً

البشر: عند  •  اإلبداع 
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بعد، فهم عىل الفطرة، وعقلهم حر، خايل من القيود وتعقيدات البالغني، لذا يكون 

لدهيم قدر كبري جًدا من االبتكار واإلبداع.



اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

32

- عالقة العمر مبستوى اإلبداع:

إذا أردنا أن نتحدث عن نسبة اإلبداع، وقد بينا أن الطفل ُيولد مبدًعا، وجاءت 

دراسة تبني أنه من بني كل مائة طفل، يكون 90% منهم مبدعني، يولدون مبدعني 

بالفطرة، ولكن عندما يكرب األطفال يقل اإلبداع عنده تدرجيًيا، فمثاًل تقل نسبة 

اإلبداع يف األطفال من سن 5 سنوات حتى سن 7 سنوات، لتصبح20%، بمعنى 

أن من بني كل مائة طفل هناك 20 طفاًل فقط مبدعني.

سن  بلوغ  عند  اإلطفال  عند  اإلنخفاض  يف  يبدأ  اإلبداع  مستوى  أن  نالحظ 

املدرسة، والسؤال املهم هنا، هو ملاذا يقل اإلبداع عند االطفال عندما ذهبوا إىل 

املدرسة؟ ألنني وضعته أمام طاولة، جيلس عليها، ويأيت شخص ليعلمه، يقول له افعل 

كذا وال تفعل كذا، هذه املعلومة عليك أن تأخذها، ألف ُتكتب هكذا والباء هكذا.

الطفل؟  عند  اإلبداع  نسبة  تكون  كم  سنة،   18 إىل  سنوات   7 من  السن  عند 

الدراسة تقول أن نسبة اإلبداع عند الطفل من سن 7 سنوات إىل سن 18 سنة، 

تقل من 20% إىل 2% فقط.

الطفل ويصبح عمره 18 عاًما ألكرب من ذلك، كم تعتقد  وعندما يكرب هذا 

الدراسة أن 2% فقط من األشخاص يف هذا  لديه؟ تقول  ستكون نسبة اإلبداع 
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فقط  شخصني  سنجد  شخص  مائة  كل  بني  من  أي  مبدعني،  يكونون  العمر 

مبدعني.

إذن كلام زاد عمر اإلنسان كلام قل إبداعه، ملاذا؟ ألنه يف سن مبكرة يكون متفتح 

العقل، بل خايل العقل إن جاز التعبري، غري ُمثقل هبموم ومشكالت البالغني، وكلام 

تقدم اإلنسان يف العمر كلام امتىلء عقله بتجارب احلياة، والربجمات االجتامعية العقيمة.

إبراهيم  الدكتور  يقول 

التفكري  قوة  كتاب  يف  الفقي 

أن اإلنسان ُيولد بقدرة كبرية 

عىل التخيل واإلبداع، ثم يبدأ 

باكتساب الربجمات املختلفة، 

تكون  يكتسبها  برجمة  فأول 

من الوالدين، ثم من املدرسة 

واجلريان،  العائيل  واملحيط 

االجتامعي  املحيط  من  ثم 

والعامل اخلارجي. 
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اإلبداع يف الشركات واملشروعات التجارية:

هناك العديد من الرشكات الناجحة التي بدأت ونجحت بفضل فكرة مبتكرة 

حيث  الكتاب،  من  القادمة  الفصول  يف  سنتناوله  ما  وهذا  أحد،  إليها  يسبقها  مل 

اإلبداع  أمثلة كثرية عىل  الرشكات، وسأعرض  اإلبداع يف  أمهية  بتوضيح  سأقوم 

من واقع الرشكات.



محمد الجفيري 
اإلبداع واالبتكار في المشاريع التجارية 



الفصل الثاني
استراتيجيات اإلبداع 

ومعوقاته
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لتلحق هبذا  النفس  تعرفنا عىل مفهوم اإلبداع وأمهيته بشكل مبسط، فطاقت 

الركب وتالمس أكتاف املبدعني واملبتكرين، وهلذا وجب علينا نحن أن نرشدك 

نحو هذا الطريق، فاإلبداع ليس وليد اللحظة وال يكفيك فيه أن تكون موهوًبا، 

أو  إبداع  وحتقيق  النجاح  يريد  فمن  واسرتاتيجيات،  وُسبل  أساسيات  فلإلبداع 

يشء مبتكر يتوقف عنده العامل، وجب عليه أن يبدأ بدراسة حقيقة وعملية تنقله 

وتساعده للوصل إيل هذا اإلبداع الذي يبحث عنه، فإمجااًل اإلبداع ليس باألمر 

الذي تصل إليه بال تعب أو ختطيط أو دراسة جادة، مقرونة بصرب كبري وبذل جهد 

للوصول إليه، وهذا ما سنساعدك فيه يف الفصول القادمة من هذا الكتاب.     

متهيد
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: اسرتاتيجيات اإلبداع  أولاً

ُيعترب االبتكار من أهم مظاهر أداء املنظامت واألمم،  ذلك ألنه يسمح للمنظامت 

بأن تتفاعل مع التغريات داخل السوق برسعة وتكون قادرة عىل إجياد واكتشاف 

منتجات وأسواق لتنافس يف السوق.

يف  فاملـؤســـســـات 

االبتكار حتى  إىل  حاجة 

ملتـطــلــبــات  تستجيـب 

وأنامط  املتغرية  العمــالء 

احليـــاة املختلفة وهبدف 

االستفـــادة مـن الفرص 

التي تفتحها التكنولوجيا 

وتغري هبا األسواق.
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البتكار: • اسرتاتيجيات 

اسرتاتيجيات داخل املؤسسة:• 

االسرتاتيجية األوىل : اجعل االبتكار يف ثقافة املؤسسة: 

حتدث عن أمهية االبتكار وما يفرضه السوق من منتجات جديدة والتفكري غري 

التقليدي، وهلذا ضع أهداف مرنه يمكن حتقيقها فقط من خالل إنجازها بصورة خمتلفة.

االسرتاتيجية الثانية: تعيني األشخاص األكثر ابتكاًرا وإبداًعا :

أن يكون مكلف وحمبط، ولكن ال  املمكن  الرغم من أن هذه األمر من  فعىل 

املبتكرين  وجتعل  مؤسستك،  وتقوي  ُتنشط  اجلديدة  الدماء  أن  الشك  يساورك 

منتجني بصورة جذرية كام يمكن أن حُيفز األفراد داخل املؤسسة، ويولد األفكار 

التي قد حتقق تقدم مفاجئ يف ربح مؤسستك.

االسرتاتيجية الثالثة : االهتامم باألبحاث العلمية داخل املؤسسة :

باألبحاث  هيتموا  فيتم ذلك من خالل منح املبتكرين وقًتا مفتوًحا حتى 

واالخرتاعات عن طريق بناء املرونة والوفرة داخل  والتجارب  العلمية 
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يكون مردودها عىل  وذلك من أجل تشجيع األفكار اجلديدة والتي  املؤسسة، 

املؤسسة طويل األجل.

االسرتاتيجية اخلامسة :  فصل قسم املبتكرين عن سياسة املؤسسة الروتينية:

أجعل املبتكرين منفصلني متاما عن األعامل التقليدية داخل املؤسسة، فيجب 

عىل جملس اإلدارة ليس فقط أن حيمى وُيرشع لذلك القسم فيجعله منفصال ثقافًيا 

أيًضا حماولة رفع درجة االبتكار داخل  املؤسسة، ولكن  وهيكلًيا عن بقية أقسام 

املؤسسة وذلك لتحقيق صالح املؤسسة ككل.
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العمل من اخلارج إىل الداخل:• 

االسرتاتيجية السادسة: رشاء االبتكارات أو التعاون والتحالف مع املؤسسات 

اخلارجية األخرى:

تعترب االسرتاتيجية اخلارجية التي متتلكها وحتاول حتقيقها هى االستحواز عىل 

أو رشاء االبتكارات، فإذا مل تستطع االستحواذ عليها ورشائها، فإن املؤسسة تقوم 

بعقد الرشاكات والتحالفات اجلديدة مع املبتكرين.
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املراحل األربعة لإلبداع:• 

وهلذا  املؤسسة،  أهداف  بتحقيق  حيدث  ولكن  وليد الصدفة،  االبتكار ليس 

هناك مراحل لتكوين االبتكار:

املرحلة األوىل : تطوير السرتاتيجية  )معايري النجاح(:• 

للمؤسسة، ويكون  النجاح  معايري  تأسيس  االبتكار هو  إعداد  أول خطوة يف 

األهداف  تلك  ولتحقيق  باملؤسسة،  اخلاصة  األهداف  كتابة  عند  واضًحا  ذلك 

اإلنتاج  خط  بتطوير  واملرتبطة  املؤسسة  يف  املختلفة  األقسام  كل  إىل  حتتاج  فأنت 

اجلديد والبحوث والتطوير والتمويل والتسويق والتخطيط وغري ذلك.
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املرحلة الثانية: التصور:• 

تعترب أغلب الرشكات التي ترغب يف النمو لقمة خط الربح حتتاج إىل عملية 

تطوير منتجها اجلديد، ولكن حتى يقوموا بتكوين الفكرة اجلديدة وخلق الفرص 

من أهم  وهي  الذهني  العصف  بعملية  يقوموا  أن  عليهم  جيب  أمامهم،  املتاحة 

أساليب حل املشكالت، وتقوم عىل التفكري يف املشكلة وجوانبها املتعددة بطريقة 

التفكري تكون ُمنصبة حول طرح أفكار جديدة وغري  غري تقليدية، أى أن عملية 

وهيدف العصف الذهنى إىل  العصف الذهني فردًيا أو مجاعًيا،  معتادة، وحيدث 

توليد جمموعة من األفكار اجلديدة.

كيف تتم عملية العصف الذهني؟

وذلك من خالل إقامة اجللسات  يتم استخدام أسلوب العصف الذهني 

املشرتكة أو الفردية، وتلك هي خطوات إقامة تلك اجللسات:

• حتديد املشكلة حتديًدا جيًدا.	

• أفكار 	 إىل  بحاجة  وأهنم  املشكلة  فهم  عىل  اجللسة  يف  املشاركني  مساعدة 

جديدة.
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• اخلاص 	 املوضوع  لفهم  متهيًدا  اجللسة  بداية  يف  للموضوع  ُملخص  عمل 

بجلسة العصف الذهني ثم ابدأ يف عرض األمر.

• شجع املشاركني عىل طرح أفكار جديدة من خالل التفكري اجلاد وال تعرتض 	

عىل أي فكرة.

• ن كل فكرة ُتقال من املشاركني.	 شجع تبادل األفكار ودوِّ

• جمموعة 	 يف  التفكري  منهم  اطلب  األفكار  من  عدد  إىل  املجموعة  انتهت  إذا 

أفكار أخرى جديدة.

• اطلب من األفراد املشاركني أن حيددوا أفكارهم حول املشكلة كام يروهنا.	

• ضع معهم جمموعة من املعايري الختيار األفكار اجليدة ومتحيصها.	

• اخرت أفضل األفكار وناقشها.	

• واحتامالت 	 خماطر  يف  بالتفكري  وذلك  العكيس  الذهني  العصف  بعمل  قم 

فشل األفكار التي تم اختيارها.
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املرحلة الثالثة : التقييم:• 

وتستخدم يف مرحلة التقييم طريقة "دلفي" لتنقية وتصفية األفكار والتي تتمثل 

ومناقشتها حتى يتم التوصل إىل إمجاع يف الرأي حول  األفكار  أفضل  اختيار  يف 

الفكرة التي يتم تطبيقها وتنفيذها.

املرحلة الرابعة: التنفيذ:• 

من  األفكار  تكون  أن  ُيتوقع 

أفكار ملنتج جديد،   10 إىل   6

عىل  املنتج  هذا  نجاح  ويعتمد  

والتي تستند إىل  فرص السوق 

التكنولوجيا املتاحة، وبعد اختيار 

األفضل من الكثري فاخلطوة 

الصحيحة القادمة هي تنفيذ هذه 

حتى  وتطويرها  املختارة  الفكرة 

يتم النزول هبا إىل األسواق.
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منطقة البتكار واإلبداع:• 

وهي املنطقة التي يتوقع فيها العميل أن حيصل عىل منتج عايل اجلودة وبسعر 

جيد، فهو يتوقع منتج جديد متطور وغري تقليدي ويف نفس الوقت جودته عالية، 

ومثال عىل ذلك هواتف رشكة أبل.
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اسرتاتيجية احمليط األمحر واألزرق يف اإلبداع:• 

املحيط األمحر:

والتي  املحلية  أم  العاملية  األسواق  يف  كانت  سواء  اليوم  القائمة  الصناعات 

تتدخل فيها الرشكات الكربى والعاملية جتد فيها الرصاع حمتدًما واملنافسة دموية، 

ألن حدود تلك الصناعات معلومة ومقبولة.  

احلمراء  املحيطات  يف  فتجد 

عىل  تتغلب  الكبرية  الرشكات 

حيازة  هبدف  وذلك  منافسيها 

الطلب  نسبة  من  نصيب  أعىل 

عىل منتجاهتا،  ومع ازدياد حميط 

الرشكات  من  باملزيد  املنافسني 

املحيط  ذلك  يصبح  الكبرية، 

وخيرج  الدماء  منه  تسيل  دموًيا 

منه املنافسني الضعفاء بكثرة.
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مُتثل  التي  األمحر  املحيط  اسرتاتيجية  حتت  تنطوي  اليوم  الصناعات  فأغلب 

القائمة اعتامًدا عىل الرشكات الكبرية والعاملية، فهي صناعات  أغلب الصناعات 

متكررة وموجودة بكثرة يف عامل األعامل ويكون أساس نجاحها قوة املنافسة القوية 

والدموية بني املنافسني والتي تعتمد عىل مهارات معينة من خالل ) متييز املنتج أو 

ختفيض التكاليف أو حتسني اجلودة (

الذهاب  األفضل  لذلك  وبالدماء  بالقروش  مليئة  احلمراء  املحيطات  فُتعترب 

نحو املحيط األزرق اهلادئ واملستقر واملمتلء بفرص اإلبداع.

املحيط األزرق:

وهي الصناعات التي مل خترج بعد إىل احلياة، وهي مُتثل الفراغ واملناطق املتاحة 

قط،  صفوها  يعكر  من  جتد  وال  هبا،  اخلاص  حميطها  ُتنيشء  حتى  الرشكات  أمام 

فهي األسواق البكر واملناطق التي مل ُتكتشف بعد ومل تتلوث باللون األمحر " لون 

املنافسة الدموية "، وهي تعني اإلبداع واالبتكار يف املنتجات واخلدمات واالبتكار 

يف تصنيعها وخلقها.
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لون  وله  صايف  حميط  فهو  األوىل  للمرة  الطلب  صناعة  يتم  املحيط  هذا  ويف   

أزرق وهذا هو أحد األرسار اخلفية التي جتعل رشكات التسويق ُتصمم شعاراهتا 

وعالماهتا التجارية بدرجات متفاوتة من اللون )األزرق(، فيعترب املحيط األزرق 

منطقة ابتكارات، فيجب عليك أن ُتطور وتبتكر كل ما هو جديد وتتجنب األفكار 

واألمور التي ال حتتاج إليها، فهناك نقاط يتم التقليل من أمهيتها ونقاط يتم الرتكيز 

عليها.

مبادئ تطبيق اسرتاتيجية احمليط األزرق:• 

املبدأ األول: أعد تقييم مؤسستك لتناسب املحيط األزرق:

قم  بإعادة تقييم رشكتك، وحاول حتديد حمفزات املنافسة هبا )سواء تفضيالت 

العمالء أو جودة املنتج أو السعر أو معايري الصناعة( وذلك لتكوين صورة إمجالية 

لالسرتاتيجية التي ستقوم بتطبيقها.

املبدأ الثاين: قم بالرتكيز عىل التخطيط االسرتاتيجي يف املحيط األزرق وال تنشغل 

باألرقام:
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فحتى ال تضيع بني أرقام االسرتاتيجيات والتي تؤدي عادة إىل ضياع اهلدف 

بناء عىل  االسرتاتيجية  بصياغة خطتك  قم  البيانات،  من  كبري  بني عدد  األسايس 

عن  وكونتها  سبق  التي  الكلية  الصورة  عىل  االعتامد  تنسى  وال  مبتكرة،  فكرة 

الرشكة الكتشاف الفرص املتاحة والتي ستساعدك عىل النظر إىل بيئة املنافسة عرب 

أعني عمالئك عن طريق تطوير األداء ووفقا ملتطلبات العمالء وما يتوقعوه منك.

املبدأ الثالث: حاول استشعار ما قد حيتاجه العمالء يف املستقبل:

العمالء  احتياجات  تلبي  والتي  السوق  إليها  حيتاج  التي  املنتجات  يف  فكر 

ففي  النجاح:  إىل  يؤدي  الذي  احلقيقي  اإلبداع  هو  وهذا  املستقبل،  يف  املحتملني 

الوقت الذي ُتركز فيه الرشكات عادة عىل العمالء احلاليني؛ جيب عليك حتى حتقق 

املستقبل  والرتكيز عىل عمالء  املحيط  يف  املفتوحة  املياه  إىل  الوصول  حقيقي  نمو 

وحتقيق نمو يتخطى املتطلبات احلالية للعمالء.

فإن أغلب الرشكات الكبرية والعاملية - ذات اسرتاتيجية املحيط األمحر - تسعى 

الُسوقية وُتكافح لإلبقاء عىل عمالئها احلاليني وزيادهتم، ويؤدي  لزيادة حصتها 
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هذا يف أغلب األحيان إىل تقسيم السوق إىل رشائح أكثر تفصياًل، وكلام زادت حدة 

املنافسة بني تلك الرشكات زاد متوسط شدة تقديم العروض التسويقية.

حميطها  حجم  زيادة  الرشكات  أرادت  إذا  األزرق  املحيط  اسرتاتيجية  يف  أما 

األزرق أن تأخذ مساًرا معاكًسا، فبداًل من الرتكيز عىل العمالء عليها أن تنظر إىل 

القواسم املشرتكة القوية بينهم.
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املبدأ الرابع: حتقيق النجاح من االسرتاتيجيات املتبعة:

أهدافك وتوظيف  ما يساعدك عىل حتقيق  املحيط األزرق  أن يف  ويعني ذلك 

اخلربات للوصول إىل متطلبات العمالء يف كل مرحلة.

املبدأ اخلامس: ختطي احلواجز داخل املؤسسة:

جوانب  بني  داخلًيا  نجاًحا  حتقق  أن  أواًل  جيب  خارجًيا  نجاًحا  حُتقق  حتى 

مؤسستك بحل اخلالفات بني األقسام الداخلية للمؤسسة لتفادي أي مشكالت من 

املمكن ظهورها بعد اخلروج إىل مياه املحيطات الزرقاء نتيجة إعادة توزيع األدوار بام 

يتناسب مع التوسعات اجلديدة، ولتجاوز هذه الفرتة االنتقالية يف تاريخ املؤسسة.

املبدأ السادس: بذل اجلهد واالجتهاد من أجل الدخول يف املحيط األزرق:

االرتباطات،  بتحديد  العمل  فريق  أعضاء  مجيع  من  إضايف  جهد  بذل  جيب   

والتفسريات، والتوقعات، وعندها فقط ستنجح يف حتقيق املنشود.

املحيط  نظرية  هي  االسرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف  اإلطالق  عىل  نظرية  أهم 

  ”blue ocean  strategy”األزرق ، وهناك كتاب خُمصص لتلك النظرية اسمه



53
اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

التجارية عن  العالمات  من  كثري  نشأت  مكتبات، ويرشح كيف  موجود يف عدة 

كتاب  يف  وواٍف  تفصييل  بشكل  عرضها  تم  أنه  كام  االسرتاتيجية،  تلك  طريق 

"اإلبداع يف املرشوعات التجارية”.

ملحوظة:

مشكلة اسرتاتيجية املحيط األزرق أنك إذا مل تطور منتجك فستفشل 

وسيتعلم منافسيك الدرس 
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تلخيص لنظرية املحيط األزرق واألمحر:
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• مثال : مرشوع فندق فورمال1	

واهلدوء  والنظافة  ة  األرسِّ بجودة  االهتامم  عىل   1 فورمال  فنادق  اعتمدت 

فنادق  بني  ما  وجعلتها  التكلفة  يف  وحتكمت  للمريدين  جديدة  جتربة  وجعلتها 

الغرف  حجم  وتقليل  االستقبال  بإلغاء  وقامت  والنجمتني،  الواحدة  النجمة 

وإلغاء صاالت االنتظار واعتمدت عىل األسلوب التقليدي يف التصميم وقامت 

ونافست  تكاليفها  غطت  الفنادق  تلك  أن  إىل  ذلك  أدى  الطعام،  وجبات  بإلغاء 

فنادق اخلمس واألربع نجوم.
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وهي  األزرق  املحيط  نظرية  هي   1 فورمال  فنادق  عليها  أعتمد  التي  النظرية 

فنظرية  البعض،  بعضها  تأكل  وحوش  وكله  دم  كله  الذي  األمحر  املحيط  عكس 

املحيط األزرق تعتمد عىل أنك تنطلق إىل مكان مل يذهب إليه أحد من قبلك، فتقوم 

بإبتكار أفكار وتطوير أمور جديدة تنافس هبا يف السوق ويف نفس الوقت تبتعد عن 

املحيط األمحر والذي فيه املنافسة رشسة ودموية.
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لديَّ  يكون  عندما  معادلتني،  هناك  يكون  ما  دائاًم  اقتصادي  مرشوع  أي  يف 

توقع قليل معنى هذا أن التكلفة قليلة، وإذا كان التوقع عايل معنى هذا أيًضا أن 

عالية. التكلفة 

ا: اإلبداع يف استغالل سياسات التسعري يف الشركات ثانياً
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تكلفة  لدينا  يكون  أن  أواًل:  وهي  احتامالت،  أربعة  هناك  أن  نعرف  أن  جيب 

قليلة وتوقع عايل، ثانًيا: أن يكون هناك تكلفة قليلة وتوقع قليل، ثالًثا: تكلفة عالية 

وتوقع قليل، رابًعا: تكلفة عالية وتوقع عايل.

ومثاًل عىل ذلك رشكة (Nespresso) التي تبيع القهوة، ألن هذه الرشكة من 

بسعر  الرشكة  تلك  تبيع  فهل  عالية،  توقعات  هلا  نتوقع  ونحن  العاملية،  املاركات 

رخيص؟ اإلجابة هي: ال، بل سعرها عايل أيًضا، إذن تكلفة عالية وسعر عايل ويف 

نفس الوقت لدينا توقعات عالية كمستهلكني.

جودة عالية وسعر عاىل
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رشكات  سنجد  أيًضا  القليلة  والتوقعات  القليلة  التكلفة  ذات  املنطقة  يف  أما 

ومنتجات  رخصية،  ومنتجات  أشياء  تبيع  التي  الرشكات  تلك  جًدا،  متعددة 

جودهتا قليلة وتكلفتها عادية جًدا وُتباع بأسعار رخصية، والشخص الذي يشرتهيا 

أيًضا يتوقع منها جودة قليلة.

طريان  رشكة  لذلك  ومثاًل 

قالت  والتي  ويست(  )ساوث 

للناس، نحن نوفر لكم خدمات 

يوجد  فال  أقل،  بجودة  الطريان 

للمقاعد،  ترقيم  وال  أكل 

مبيعات  تبيع  الرشكة  فصارت 

باعت  ألهنا  ملاذا؟  خيالية، 

بجودة أقل وأضافت ابتكاًرا يف 

منتجها، ويف خدماهتا املقدمة.

جودة منخفضة وسعر منخفض
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 املعادلة تقول أن هناك أشياء تكلفتها عالية ولكن جودهتا قليلة، وإذا ُوِجد هذا 

عىل أرض الواقع فإنه غالًبا سيؤدى إىل الفشل.

منطقة  هي  وهذه  جًدا،  عالية  وتوقعات  جًدا  قليلة  تكاليف  هناك  أيًضا 

فاألشخاص  الة،  الفعَّ الربح  منطقة  هي  املنطقة  هذه  واإلبداعات،  االبتكارات 

واملؤسسات التي تعمل يف هذه املنطقة جتني أرباًحا خيالية.

جودة منخفضة وسعر عاىل

جودة عالية وسعر منخفض
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مثال عىل ذلك رشكة (amazon.com)، تقوم هذه الرشكة بإدخال أرباًحا 

يوجد  أنه ال  االبتكارات؟  تلك  فام هي  تقوم هبا،  التي  االبتكارات  بسبب  فلكية 

لدهيا خمازن ملنتجاهتا، وبالتايل ال تتحمل أي تكاليف ملوظفني خمازن، أو تكاليف 

للتواصل مع اجلمهور.

الرشكة  تتحمل  ال  بذلك   

تتحملها  التي  الكثري من األعباء 

الرشكات األخرى، وكل ما لدى 

التكنولوجيا،  هو  الرشكة  هذه 

ولذلك  اجلديدة،  واألفكار 

أصبحت هذه الرشكة من كربى 

الرشكات يف العامل كله.

مبيعاهتا  حصيلة  وبلغت   

أرقام خيالية، ألهنا دخلت منطقة 

االبتكارات واإلبداعات. 
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ففي هذه املنطقة كلام أصبح املنتج ذو جودة عالية وسعر منخفض وتوقعات 

عالية، ستجني أرباح فلكية، فالناس يتهافتون عىل هذه النوعية من املنتجات.

ودائاًم ما يفكر أصحاب الرشكات يف أفكار إبداعية، ابتكارية، ويعملون دائاًم 

عىل تقليل التكاليف، ويظل السعر نفسه موجود يف السوق دون نقصان، هذا هو 

اإلبداع واالبتكار الذي يبحثون عنه.
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هل لإلبداع واالبتكار معوقات وعوائق؟ بالطبع نعم، فهناك معوقات تعوق 

اإلبداع سواء يف املجتمعات بصفة عامة أو يف املؤسسات.

واالبتكار  اإلبداع  ُتعيق  قد  واملؤسسات،  املجتمعات  معوقات يف  فهناك ستة 

اإلقتصادية،  العوامل  أيًضا  وهناك  تعيقك،  قد  التي  السياسية  العوامل  فمنها 

تكون  فربام  التكنولوجيا،  تعيقك  قد  أيًضا  وأحياًنا  االجتامعية،  العوامل  وكذلك 

عائًقا  متثل  أن  املمكن  من  القانونية  األمور  وأيًضا  الكايف،  بالقدر  متطورة  ليست 

تعوق  أن  املحتمل  من  املختلفة  األمور  هذه  كل  كذلك،  البيئة  والعوامل  لك، 

اإلبداع، وسوف نتناول العوامل الستة بإجياز فيام يىل:

ا: معوقات اإلبداع ثالثاً
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• نقص املوارد الالزمة للتطبيق.	

• وجود قوى احتكارية يف السوق.	

• وجود سياسات غري مرنة تعوق اإلبداع.	

• إجراءات إدارية غري مرنة.	

• مناخ سيايس مضطرب بشكل عام.	

بعض العوامل القتصادية

بعض العوامل السياسية
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• تقديس التقاليد ونبذ التفكري اإلبداعى.	

• مقاومة التغيري وكل ما هو جديد.	

• اخلوف من االنتقاد.	

• عدم توافر التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ الفكرة.	

• التكنولوجيا متوفرة لكنها باهظة التكاليف.	

• التكنولوجيا ليست متطورة بالقدر الكايف.	

• وجود ترشيعات جامدة تُعوق تنفيذ األفكار اجلديدة.	

• إجراءات تتطلب الكثري من الوقت.	

بعض العوامل الجتماعية

بعض العوامل التكنولوجيا

بعض العوامل القانونية
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• املوقع اجلغرايف ال يسمح بتنفيذ الفكرة أو نجاحها.	

• مناخ غري مستقر.	

بعض العوامل البيئية



محمد الجفيري 
اإلبداع واالبتكار في المشاريع التجارية 



الفصل الثالث
"تقنية اوديسي 3.14"



69
اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

واالستشارات  البحث  من  سنوات  عرش  نتاج  منهج  أو  تقنية  عن  عبارة  هي 

والتدريب والتعليم.

فهي تقنية تساعد رجال األعامل والرشكات عىل تطوير األعامل اخلاصة هبم، 

تعتمد  فهي  إبداعية،  بطرق  املشكالت  وحل  النجاح  حتقيق  عىل  تساعدك  كام 

بشكل مكثف عىل اإلبداع، فتقنية "أودييس 3.14” تقنية معتمدة لدى العديد من 

الرشكات الكربى وأثبتت فاعليتها بني رجال األعامل، الطالب، روؤساء جملس 

نموذج  تبتكر  أن  استطاعت  رشكة   100 من  أكثر  فهناك  والرشكات،  اإلدارات 

األعامل اخلاص هبا أو تطوير نموذجها اخلاص عرب هذه التقنية؛ وهى تتكون من 

مفهومني رئيسيني مها مفهوم تصميم القيمة ومفهوم القيمة املضافة.

متهيد

أوديسي؟ تقنية  هى  • ما 
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 ويتكون كل مفهوم منهام من سبعة عنارص أو خطوات، وهي خطوات أساسية 

ومهمة جًدا حتى نصل عربها إىل معادلة النجاح، فبذلك هي تتكون من 14 خطوة 

إذا قمنا بإتباعهم حتاًم سنصل إىل اإلبداع والنجاح بإذن اهلل. 
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: القيمة املضافة أولاً

خللق  مبتكرة  طرق  إجياد  حول  املضافة  القيمة  نظرية  تدور  األعامل،  عامل  يف 

العمالء  إرضاء  الرشكات هو  الرئييس لكل  اهلدف  أن  للمستهلك، حيث  القيمة 

وزيادة والئهم جتاه املنتجات واخلدمات التي يقدموهنا، فكل رشكة حُتاول أن ُتقدم 

اجلديد واملبتكر، وأن تتخطى توقعات املستهلكني، وأن ُتضيف قيمة حقيقية هلم.

مفهوم  يتكون  أودييس  لتقنية  طبقا 

هي:  عنارص  سبعة  من  املضافة  القيمة 

اجلهد،  تقليل  العميل،  تكلفة  تقليل 

إضافة  مستهدفة،  الغري  الفئة  إىل  النظر 

عن  البحث  للمنتج/اخلدمة،  يشء 

التغيريات،  مالحظة  جديدة،  رشائح 

ومالحظة متغيريات السوق واألرباح.
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العميل تكلفة  تقليل  األول:  • العنصر 

أو  املنتج  تكلفة  تقليل  كيفية  ا يف  مليًّ فكر  أُّ أن  اإلبداع عيلَّ  بعملية  أقوم  عندما 

ُأقدم للعميل منتج أو خدمة ذات جودة عالية  ُأقدمها للعميل، وأن  التي  اخلدمة 

أهم  أحد  هي  التكاليف  خفض  خالل  من  فاملنافسة  املنافسني،  من  أقل  وبسعر 

أسلحة النجاح التي تستخدمها الرشكات، السيام الناشئة منها.

أو  العميل  ُيقرر  فعندما  للعميل،  املقدمة  القيمة  عنارص  أهم  من  هو  السعر   

املستهلك رشاء سلعة فإنه سيجد الكثري من اخليارات املتاحة، لذا فإن عامل السعر 

حيث  من  السلع  مجيع  تقاربت  إذا  السيام  الختياره  املحِددة  العوامل  أكثر  يكون 

اجلودة.

لذا نجد العديد من الرشكات ُتركز عىل هذه النقطة، حتاول أن جتد طرًقا جديدة 

خلفض التكلفة اإلمجالية للمنتج، سواء عن طريق خفض تكلفة اإلنتاج أو تكلفة 

التسويق أو التوزيع، ومن ثم ينعكس ذلك عىل السعر النهائي للمنتج أو اخلدمة 

املقدمة. 
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مثاًل  املياه  زجاجة  كانت  فإذا  املياه،  زجاجات  تبيع  رشكة  املثال،  سبيل  فعىل 

هلا تكاليف حمددة ولتكن ريال واحد، فمثاًل إذا قمت بتصغري الغطاء قلياًل فهذا 

سيعمل عىل توفري بعض البالستيك وبالتايل سُيقلل من التكاليف اإلمجالية، يأيت 

ذلك مع ثبات سعر الزجاجة كام هو، سيؤدي هذا إىل زيادة األرباح لديك.

 أمثلة من الواقع:

إصالح الكرايس كإعالن للرشكة:  -1

هناك رشكة وجدت أن هناك كرايس يف 

الشوارع ُمهملة وال أحد هيتم هبا وتتعرض 

أننا  الرشكة  قالت  والتكسري،  للتلف 

ر عىل احلكومة  سنأخذ هذه الكرايس وُنوفِّ

قيمة رشاء  أو  التلفيات  قيمة إصالح هذه 

كـرشكة  نحن  وسنعمل  جديدة،  كرايس 

وضع  مقابل  يف  ولكن  صيانتها،  عىل 

إعالنات رشكتي عىل هذه الكرايس.
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صيانة  مقابل  يف  جماين  بشكل  لنفسها  إعالنات  بعمل  الرشكة  قامت  ولذلك 

الكرايس املوجوده يف الطرق، وبذلك قد طبقت هذه الرشكة النقطة األوىل وهي 

تقليل تكلفة العميل.

رشكة skype  "اجعله جماين":  -2

تعترب رشكة  skype )والتي أصبحت 

أفضل  من  مايكروسوفت(  لرشكة  تابعة 

التكنولوجيا،  جمال  يف  العامل  يف  الرشكات 

فقد قامت هذه الرشكة بجعل االتصاالت 

جمانية، فكرة جديدة أن تكون االتصاالت 

مقابل  يدفع  بأن  ُمطالب  أحد  فال  جمانية، 

بتحصيل  وبدأوا  جيرهيا،  التي  املكاملات 

بني  التي  املكاملات  خالل  من  األرباح 

وأصبحت  العادية،  واهلواتف   skype 

جتني األربح من خالل هذه الطريقة.
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ماذا عن رشكة Essilor's ؟  -3

ُتعترب رشكة (Essilor›s) من أفضل رشكات النظارات يف العامل، وقد تكون 

العامل كله، هذه الرشكة تقوم  النظارات يف  ترتيبها األول يف صناعة  هي الرشكة 

إىل  التكلفة  تقليل  مهمة جًدا وهي  مسألة  اعتبارها  النظارات وتضع يف  بتصنيع 

الطريقة  نفس  إىل  البسيط، جلأت  العادي  بالسعر  بيعها  استمرار  أبعد حد، ومع 

تقريًبا  تعادل  لنظارهتا  األملونيوم  صناعة  فتكلفة  التكلفة،  تقليل  عىل  العمل  من 

املبدعة  بأفكارها  تتميز  لكنها  الواحدة،  الكانز  لعلبة  األملونيوم  صناعة  تكلفة 

الفائقة. واجلودة 



اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

76

رشكة طريان ساوث ويث األمريكية:   -4

عملت رشكة طريان ساوث ويث األمريكية 

ألغت رشكة  ممتازة جًدا، حيث  آلية  ابتكار  عىل 

الطريان توزيع وجبات الطعام عىل متن الطائرة، 

والتجهيز  واملالعق  األطباق،  تكاليف  فوفَّرت 

وغريها من اخلدمات، جُمرد قرار بسيط بأهنم ال 

هائة  أرباًحا  فأدخلوا  الطعام،  وجبات  يقدمون 

بسبب هذا القرار البسيط جًدا.

إطارات ميشلن:  -5

إطارات ميشلن وإبداعها يف تصنيع إطارات 

طريقة  بإبتكار  الرشكة  قامت  فقد  السيارات، 

عدم  وهي  اإلطارات،  رشاء  لعملية  جديدة 

عىل  األسعار  ختتلف  ولكن  البيع  سعر  توحيد 

حسب املسافات التي ستسري هبا السيارة.
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أجهزة تدفئة للمنازل تعمل كسريفرات عىل شبكة اإلنرتنت:  -6

طرق  يف  ُتفكر  كانت  اإلنرتنت  شبكة  عىل  البيانات  ختزين  رشكات  إحدى 

منخفضة التكاليف إلنشاء سريفرات عاملية، ونتيجة تفكري إبداعى رائع توصلت 

الرشكة إىل فكرة عبقرية، فقد قررت الرشكة توزيع أجهزة تدفئة يف املنازل جماًنا، 

قد  الرشكة  تكون  وهبذا  بيانات،  فيه  خُتزن  مكان  عن  عبارة  هذه  التدفئة  وأجهزة 

قامت بإنشاء سريفرات عاملية جمانية لدى الناس، بدون أن تدفع تكلفة السريفرات، 

فأصبحت جمانية يف بيوت الناس مقابل أهنم يستخدمون املدفئة املوجودة لدهيم.

إذن فكلام استطعت تقليل تكاليف املنتج يف مرحلة انتاجه، كلام قلت التكلفة 

املنتج،  ذلك  رشاء  إىل  وسيلجأ  العميل  عىل 

ولكن برشط أال يؤثر ذلك عىل جودة املنتج، 

ألن التأثري عىل تلك اجلودة سيؤثر عىل والء 

العمالء للمنتج حتى لو كان مبدًعا، فعمل 

عىل تقليل التكلفة وتثبيت معيار جودة عالية  

للمنتج وستالحظ زيادة  أرباحك.
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اجلهد تقليل  الثاني:  • العنصر 

ما املقصود بتقليل اجلهد؟ املصطلح األصيل لتقليل اجلهد يف عامل األعامل هو 

تقلل  وأن  العميل،  عىل  األمور  تسهيل  ومعناه  املالئمة،  أو   (Convenience)

اجلهد الذي يبذله العميل أو املستهلك، فتجعل املنتج أو اخلدمة أكثر مالئمة له، 

وأكثر سهولة يف االستخدام.

من  ُتباع يف علب  املعلبة  الغذائية  واملنتجات  األطعمة  كانت  املايض  فمثاًل يف 

أمر شاًقا عىل  ذلك  كان  وقد  السكني،  باستخدام  ُتفتح  أن  البد  والتي  األملونيوم 

التقليدية أصبح األمر  العلب  البيوت، وعندما تم عمل مفاتيح لفتح هذه  ربات 

أكثر سهولة للمستهلك، وهذا هو املقصود بكل بساطه.  

أمثلة من الواقع

:Qatar Sale 1-  مرشوع

 إذا أردنا أن نتحدث عن تقليل اجلهد يمكننا أن نقول أننا لدينا يف قطر مثااًل 

والذي   (qatar sale) مرشوع هو  قطر  يف  املشاريع  وأنجح  أفضل  فمن  رائًعا، 

أفتخر به شخصًيا، وبالشباب الذي يعمل يف هذا املرشوع.
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كانت فكرة الشباب الرئيسية يف هذه املرشوع هي تقليل اجلهد لدى العميل، 

ما  كل  سيارتك  تبيع  أن  تريد  كنت  إذا  كاآليت:  التسويقية  محلتهم  حمور  كان  فقد 

سيارتك،  وسنعرض  كنت،  حيثام  إليك  وسنصل  معنا،  تتواصل  أن  هو  عليك 

ونضع مواصفاهتا، بحيث يستطيع أي عميل بكل سهولة أن جيدها، فأي عميل 

يبحث عن مواصفات معينة لسيارة يريدها سيجدها من خاللنا، مهام كانت تلك 

املواصفات، أو املوديل، أو التكلفة، أو امليزانية.

ر هذا املرشوع عىل العمالء كثري من العناء، فكل ما عليهم فعله  هبذه الطريقة وفَّ

هو االتصال بفريق املرشوع، والذي سيقوم بتكفل األمر من األلف إىل الياء.
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graze.com جتربة رشكة  -2

اإلنرتنت،  شبكة  عىل  اخلفيفة  الوجبات  تقدم  رشكة   (graze.com) موقع

الرئيسية عىل توفري عناء رشاء الطعام وطبخه، فبداًل من أن  حيث تعتمد فكرهتا 

تتعب نفسك يف إعداد الطعام أو رشاءه تقوم الرشكة بجلب األكل إليك يومًيا، 

أنت ما عليك سوى أن ختتار نوع األكل الذي تريده، ونحن نقوم بتوصيله إليك 

حيثام كنت، هذا ابتكار وإبداع أيًضا.
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مستهدفة الغري  الفئة  إىل  النظر  الثالث:  • العنصر 

إذا  املستهدفة،  غري  الفئة  إىل  النظر  وهو  الثالث  العنرص  عن  اآلن  سنتحدث 

تركز  ألن  حاجة  يف  تكون  قد  ُمستهدف،  مجهور  ولديك  ما  منتج  تبيع  أن  أردت 

فئتك  إىل  أن تصل  تكمن يف  فالعبقرية   ، املستهدفة  الفئة  تلك  أخرى غري  فئة  إىل 

املستهدفة من خالل فئة أخرى ليست مستهدفة بذاهتا.

وهذا ال يعنى أال تركز عىل الفئة املستهدفة الرئيسية ولكن  يمكنك الوصول إىل 

تلك الفئة من خالل الرتكيز عىل فئة أخرى ليست ُمستهدفة بذاهتا، ولكنها تكون 

ذات تأثري كبري عىل الفئة املستهدفة.

أمثلة من الواقع

ماذا تبيع ماكدونالدز؟  -1

سلسلة              تبيع  ماذا  أنفسنا،  سألنا  لو 

تبيع  أهنا  يعلم  اجلميع  "؟  ماكدونالدز   "

الربجر، وتستهدف بذلك فئة كبار السن، 
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تتعلق باألطفال وتعمل  والشباب، لكن عندما نرى إعالناهتا يف السوق، مجيعها 

عىل جذب األطفال، وهي بذلك تستهدف رشحية األطفال فيضغطون عىل أهلهم 

ليشرتوا هلم "برجر" وبذلك حُيقق هلم مكاسب طائلة.

2- اإلبداع يف األوبرا:

هناك ُمغني مشهور كان يغني يف غرف األوبرا، وكان البد عىل من حيرض أغاين 

األوبرا هذه أن يرتدي " بدلة " رسمية، وتكون يف غرفة كبرية، واهلدوء ال بد أن َيُعمَّ 

املكان، فكان معظم الناس ال يفضلون الذهاب إىل األوبرا، وأصبحت التذاكر ال ُتباع.

بثياهبا  حترض  الناس  فكان   ، الشارع  يف  أوبرا  أكرب  عمل  املشهور  املغني  هذا 

وُتصور  وترقص،  وتقف  العادية، 

أيًضا، وهبذه الطريقة أصبح رقم واحد 

يف أمريكا، هذا املغني نجح نجاًحا كبرًيا 

جًدا بسبب هذا االبتكار واإلبداع.
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منتجات فنادق الدبليو:  -3

أن  املعروف  فمن  الدبليو"،   " فنادق  منتجات  قصة  أيًضا  نتناول  أن  يمكننا 

الثالجات  أكل كثري يف  فتقوم بوضع  أرباحها،  تزيد من  أن  تريد  ما  دائاًم  الفنادق 

املوجوده بغرفة كل عميل بالفندق، هذه الثالجات تظل مغلقة حتى يقوم العميل 

بفتحها إذا أحب، ولكن هذه الرشكة قامت بوضع هذا األكل واملنتجات خارج 

الفكرة  وبتلك  أيًضا،  مالبس  وربام  لألطفال،  وأشياء  األكل،  كبعض  الثالجة، 

اإلبداعية ربحت هذه الرشكة كثرًيا جًدا بسبب زيادة املبيعات.

أيًضا قاموا بتحويل بعض املنتجات 

منتجات  إىل  للكبار  منتجات  من 

اجلبن،  بعض  وضع  مثل  لألطفال، 

ووضعه  متنوعه  أشكال   إىل  وحتويله 

يبيعوه  أن  يمكن  حتى  خمتلفة  علب  يف 

لألطفال، وهبذه الطريقة أدخلوا أرباًحا 

كبرية بسبب التفكري يف رشحية أخرى.
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الرابعة هي إضافة يشء للمنتج أو اخلدمة، واملقصود هو إضافة يشء  النقطة 

مل يكن معهود ملنتج يعرفه الناس جيًدا، وعىل سبيل املثال، يف ذات مرة كنت أقوم 

بمحارضة دورة عن القيادة واإلبداع، وجاء إىلِّ أحد املتدربني وعرض عىل فكرة                                          

لنقل  هليكوبرت  طائرات  وجود  فكرة  أقرتح  أن  أريد  أنا  يل:  فقال  "اهلليكوبرت"، 

الناس من منطقة إىل أخرى، بسبب االزدحام الشديد املوجود بـ قطر.

 فقلت له: إهنا لفكرة مجيلة، ولكن دعنا نسأل الناس هل يمكن لك أن تنتقل 

من جهة إىل أخرى عن طريق اهلليكوبرت؟ فقالوا ال، ال نريد هذه الفكرة.

 وبمجرد أن غرينا اإلدراك حول الفكرة وأضفنا إليها اإلبداع، لنفس املنتج، 

ولنفس الرشكة، وبنفس التكاليف، ونفس اإلدارة، وقلنا، بداًل من أن تتنقلوا فقط 

من مكان إىل مكان، ما رأيكم يف أن تلقوا نظرة سياحية عىل البلد، أو أن تستقلوا 

اهلليكوبرت فقط ملسألة السياحة، وجدنا أن هناك إقبااًل شديًدا عىل هذه الفكرة.

باملبادئ" "التسويق  للمنتج  شيء  إضافة  الرابع:  • العنصر 
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مثال آخر، زجاجات املياه، أستطيع أن أبيعها عىل أهنا جمرد مياه تسد العطش، 

أهنا  عىل  أيًضا  أستخدمها  ربام  ولكن  فقط،  عطًشا  كنت  إذا  للرشب  وتستخدم 

جتعلك منتعًشا مثاًل، بأن أضع هلا نكهة فراولة، أو نكهة ليمون أو غريها.

أمثلة من الواقع:

محلة كلنا نشوفك:  -1

سوف نتكلم مثاًل عن محلة موجودة بـقطر اسمها "كلنا نشوفك"، وهي محلة من 

أنجح احلمالت عىل اإلطالق، يقولون ال تقم بعمل يشء ُيزعج الناس، شعارهم 

قم باملباديء، قم باألفكار.

سبيل  عىل  احلملة  فهذه   

فسعت  بالنظافة،  هتتم  املثال 

االلتزام  عىل  اجلمهور  حلث 

النظافة  املحافظة عىل  بقواعد 

واألماكن  الشوارع  ومجال 

العامة يف دولة قطر.
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2- نادى املرح

لون الذهاب  هناك شخص ما لديه نادي ريايض "جيم" والناس عادًة ال ُيفضِّ

الشخص  ذلك  فعل  فامذا  وقتهم؛  ُيضييع  هذا  أن  يعتقدون  هذا،  "جيم"  الـ  إىل 

عن  نتكلم  نحن  للتمرين،  فقط  ليس  املكان  هذا  أن  قال  العقبة؟  تلك  ليتفادى 

الرياضة، تعالوا نصنع مكان للمرح، هناك ُأنس، مشاركة، وفن، وإبداع، وهبذه 

العديد  جذب  يف  بدأ  الفكرة 

من الناس.

فام فعله صاحب هذا النادي 

الريايض أنه أضاف يشء جديد 

أضاف  يقدمها،  التي  للخدمة 

إىل التجربة التي يقدمها للناس، 

هذا  يرتادون  الناس  يعد  فلم 

فقط،  التامرين  ملامرسة  النادي 

ولكن للمرح أيًضا. 
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3- التسويق باإلحياءات:

الكريامت  كرشكة  باإلحياءات،  التسويق  جمال  يف  تعمل  أيًضا  رشكة  هناك 

املشهورة "بدي شوب"، دائاًم ما ُتعلن عن أهنا الرشكة األفضل يف العامل يف صناعة 

الكريم، وأننا سوف نعطيك " فيتامينات كذا ". 

واحلقيقة أن مجيع الكريامت يف العامل ُتعطي نفس املفعول، ولكنهم عملوا عىل 

التسويق باإلحياء، فأحياًنا املنتج نفسه ال ُيباع إال باإلحياء.

رشكة سموثي:  -4

عديدة  منتجات  تبيع  كانت  الرشكة  هذه   ،(SMOOTHIE) رشكة   هناك 

للناس ومرشوبات خُمتلفة ولكن مل يكن عليها إقبااًل كبرًيا، ومل تأخذ حقها كرشكة 

كبرية، ولكن بفكرة صغرية استطاعت أن تبيع وحتقق أرباًحا طائلة، فقالوا أن هذا 

املرشوب لذج نوًعا ما، ومنعش، فقط قاموا هبذه الفكرة التسويقية البسيطة.

كبعض الكلامت اإلحيائية التي تستخدم يف البيع، مثاًل كلنا نحبك، كلامت احلب، 

كلامت املغفرة، االستمتاع، السعادة، األمل، التسلية، والفخر وغريها من الكلامت.
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هذا  عىل  سأجيب  املستهلكني؟  من  املستهدفة  الرشحية  مصطلح  معنى  ما 

الناس أم  ُتنتجه لكل  ُمنتًجا ما فهى  ُتنتج رشكة  السؤال بسؤال آخر: هل عندما 

من  جيد  نصيب  عىل  االستحواذ  أردت  لو  أنه  يقول  التسويق  علم  معينة؟  لفئة 

التسويقية  محالتك  فرُتكز  املستهلكني،  من  معينة  فئة  عىل  تُركز  أن  جيب  السوق 

والرتوجيية عىل هذه الفئة.

بالطبع هذا ال يعنى أن متنع بقية الناس من رشاء هذا املنتج، ولكن عند التسويق 

له جيب أن يكون يف ذهنك فئة معينة تستهدفها، فمثاًل بالنسبة لرشكة ُتنتج احللوى، 

أن معظم احلمالت اإلعالنية والرتوجيية  فتجد  املستهدفة هي األطفال،  الرشحية 

هلذه الرشكة تكون ُموجهة لألطفال.

الرتكيز عىل رشحية معينة من املستهلكني أمر بدهيي، ولكن إن أردت االنتشار 

الرشكة  أرادت  إذا  والسيَّام  املستهلكني،  من  جديدة  رشائح  عن  تبحث  أن  البد 

زيادة حصتها السوقية.

اخلامس: البحث عن شرائح جديدة
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وهذا األمر يتطلب ابتكاًرا، فحتى تصنع رشائح جديدة من املستهلكني، جيب 

أن تعطي دافع هلؤالء املستهلكني لرشاء هذا املنتج. 

ما  كل  فرنسا،  يف  املطاعم  أفضل  من  وكان  مطعم،  لديه  شخص  هناك  كان 

فعله هذا الشخص أنه حول املطعم من 5 نجوم، لديه شهادات عاملية إىل مطعم 

عادي، وكانت تكاليف املطعم الـ)5( نجوم عالية عىل مستوى النظافة والتشغيل 

والصيانة، وكان البد من املحافظة أيًضا عىل األشياء املوجودة، فغريَّ كل يشء إىل 

أن أصبح مطعاًم عادًيا جًدا، وكان هذا سبًبا يف نجاح املطعم بشكل كبري، وأدخل 

هذا املطعم للشخص أرباًحا فلكية، وكل ما فعله هذا الشخص أنه غري الرشحية 

املستهدفة من املستهلكني، وهبذا استطاع أن جيذب الناس إىل املطعم مرة أخرى.

أمثلة من الواقع:

1- سريك بدون حيوانات:

" شهرية جًدا يف  "سريك  كان هناك 

لدى  التقليدي  السريك  وكان  العامل، 

الناس البد وأن حيتوي عىل حيوانات، 
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قامت هذه الرشكة بإلغاء فكرة وجود احليوانات يف السريك، جعلت السريك فقط، 

يف  ُتقدم  التي  الفقرات  من  وغريها  ونريان  هبلوانية،  وألعاب   " "جومباز  ألعاب 

ت الرشحية، ونجحت نجاًحا كبرًيا. السريك، ولكن دون فقرة احليوانات، فَغريَّ

جتربة حمطات البرتول يف املغرب:  -2

دائاًم  رشحيتها  البرتول،  حمطات 

رشحية  فجلبوا  بالبرتول،  متعلقة 

جديدة، قالوا إننا نبحث عن رشكات 

جديدة أو رشحية جديدة، فامذا فعلوا؟

املحطات،  يف  مالهي  وضعوا   

ظلَّ  ومطاعم،  املحطات،  يف  طعام 

باملحطات  اجللوس  لون  ُيفضِّ الناس 

هذا  نجح  وقد  طويلة،  فرتات 

النموذج وصار ُيطبق يف كل مكان يف 

العامل تقريًبا.
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3- سلسلة فنادق " فورمال 1 ":

اسرتاتيجية  فكرة  بعمل  قامت  كبرية؟  نجاحات  الرشكة  هذه  حققت  كيف 

فبحثوا عن فكرة  فنادق كبرية حققت نجاًحا كبرًيا،  أن هناك  ومهمة جًدا، رأت 

جديدة وابتكاًرا جديًدا حتى وجدوا رشحية جديدة ليستهدفوها.

أول  فقالوا  بعيدة؟  ينتقل يف مسافات  الذي  الشخص  الذي حيتاجه  ما  قالوا، 

يشء يكون يف حاجة إىل رسير وغرفة نظيفة، هذه هي أهم األشياء الرئيسية التي 

يكون يف أشد احلاجة هلا، فيأيت ليسرتيح قلياًل وُيكمل سفره، ولذلك قامت الرشكة 

األساسية،  األشياء  هذه  عىل  بالرتكيز 

وما  كاألكل  أخرى،  كامليات  أي  دون 

شابه، فقط الرتكيز عىل النظافة واهلدوء 

ونظيف،  مالئم  برسير  مناسبة  وغرفة 

من خالل هذه الفكرة اإلبداعية ربحوا 

هذه  الفنادق  سلسلة  فلكية،  أرباًحا 

ربحت كثرًيا بالفعل.
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العنرص السادس هو مالحظة التغريات التي حتدث يف املجتمع، ابدأ يف مالحظة 

ومتابعة اهتاممات األشخاص، إذا كان اهتاممات الناس بالطاقة ابتكر أجهزة تعمل 

عىل الطاقة، إذا كان الناس يفضلون قيادة الدراجات جيب القيام بعمل منتجات 

للدراجات وهكذا.

أمثلة من الواقع

:Btwin 1- جتربة رشكة

أفضل  من  (Btwin) هي  رشكة 

رشكات الدراجات يف العامل، قامت هذه 

والحظت  التغريات،  بمالحظة  الرشكة 

عندما  الذكور  من  الشباب  كل  أن 

يبحثون عن  ما  دائاًم  الدراجات  يشرتون 

تلك التي هبا "اجلري"  ليتحكموا يف رسعة 

الدراجة.

اجملتمع يف  حتدث  اليت  ات  التغريرُ مالحظة  السادس:  • العنصر 
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السوق  يدرسون  فظلوا  انحناءة،  الدراجة  يكون يف  أن  فيفضلون  البنات  أما   

حتى توصلوا للدراجة التي يمكن من خالهلا إرضاء الطرفني، الذكور واإلناث، 

فصارت مبيعات هذه الدراجة هي رقم واحد يف العامل بال استثناء.

:)Patagonia( جتربة رشكة  -2

عىل  البيئة  مشكالت  أخذت  التي  الرشكات  أكرب  من  هى  "بتاجونيا"  رشكة 

عاتقها، فبدأت كرشكة تقوم بإنتاج األدوات واألجهزة الرياضية الصديقة للبيئة، 

ا من األجهزة  كأدوات وأجهزة التسلق والتامرين اليدوية، فهذه الرشكة ال تنتج أيًّ

وذلك  بمواتري،  تعمل  التي 

للمسامهة يف احلفاظ عىل البيئة.

 فقد أخذت هذه الرشكة عىل 

عاتقها منذ البداية مهمة احلفاظ 

البيئة وذلك ألهنا الحظت  عىل 

أن  واستشعرت  البيئي  التدهور 

التغيري واجب. 
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السوق  متغريات  مالحظة  هو  املضافة،  القيمة  يف  واألخري  السابع  العنرص 

واألرباح، وتغيريات السوق هذه قد تشمل توجه جديد للمستهلك أو تغرُي الذوق 

العام، أو ظهور موضة جديدة.

 تقول الدراسة أن أكثر يشء ُمربح يف العامل هي رشكات التجميل، فرشكات 

من  كان  فإذن  فلكية،  أرباًحا  حُتقق  التي  هي  التجميل  ومستحرضات  التجميل 

املمكن أن أوجه منتجايت نحو التجميل.

السوق،  يف  حتدث  التي  املتغريات  وأرى  أتابع  أن  أستطيع  الطريقة  وهبذه 

واألشياء اجلديدة وأفعل مثلها أو أن أسري يف رحاهبا حتى أحقق أرباًحا عالية.

أمثلة من الواقع :

ازدياد الطلب عىل السويش:  -1

السويش وجبة يابانية، مل تكن معروفة عىل مستوى العامل إىل زمن قريب، لكنها 

بدأت يف االنتشار رويًدا رويًدا، وقد الحظ ذلك بعض رجال األعامل األذكياء، 

والتوجه" املوضة  "متابعة  واألرباح  السوق  متغريات  مالحظة  السابع:  • العنصر 
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وبيعه،  بالسويش  خاصة  سلسلة  بفتح  أحدهم  فقام  الفرصة،  باستغالل  وقاموا 

فالقت هذه املطاعم رواًجا كبرًيا جًدا، وهبذا حقق أرباًحا طائلة.

لقد استشعر ذلك املطعم الفرصة، استشعر التغري يف الذوق العام وميله نحو 

األكالت الصحية والسيام السويش، فبادر وقدم هذه الوجبة، وحقق بسبب ذلك 

أرباًحا طائلة.
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ا: تصميم القيمة ثانياً

بالطبع هناك فرق بني إضافة القيمة وتصميم القيمة، فعملية تصميم القيمة هي 

عملية حتدث يف صلب عملية اإلنتاج، حيث يتم التفكري بشكل أساسيى يف طرق 

لتصميم قيمة املنتج أو اخلدمة، ربام يكون ذلك عن طريق إضافة أو تعديل أو حتى 

التكنولوجيا  إدخال  التشغيل، وربام يكون عن طريق  حذف خطوات يف سلسلة 

وغريها من اخلطوات. وفيام ييل سنتحدث عن كاًل منها بالتفصيل.
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إضافة  التكنولوجيا،  إدخال  هي:  عنارص  سبعة  من  القيمة  تصميم  ن  ويَتَكوَّ

وتعديل اخلطوات يف سلسلة التشغيل، إزالة خطوة من سلسلة التشغيل، احتواء 

للمستقبل،  االبتكار  املنافسني،  مع  التحالف  للمرشوع،  االسرتاتيجية  املصادر 

وإجياد مصادر جديدة.

الطفرة التكنولوجية التي نعيشها هذه األيام صنعت آالف من املنتجات اجلديدة 

التي مل تكن لتخطر عىل بالنا يوًما، فالتكنوجيا احلديثة حُمرك للصناعة وسالح قوي 

لزيادة اإلنتاجية يف مجيع املجاالت.

فينبغي عىل أصحاب األعامل األذكياء عدم الرتدد يف استخدام التكنولوجيا، 

فكرجل أعامل إذا رأيت أن هناك ابتكاًرا جديًدا وعملت عىل إدخاله يف منتجي، 

سوف أصل بالتأكيد إىل جهاز ُمبتكر، ويمكن كذلك إضافة وتعديل اخلطوات يف 

سلسلة التشغيل.

تبيع  رشكة  هناك  أن  نفرتض  الذهن:  إىل  األمر  لتقريب  املثال  هذا  وإليكم 

سيارات تعمل عىل نقل األموال، فمثاًل، إذا أنا قمت بإضافة التكنولوجيا إليها، 

التكنولوجيا إدخال  األول:  •العنصر 
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ستصبح أكثر أماًنا، ملاذا؟ ألنني عندما أضع األموال بالسيارة سأطمئن وأتأكد أن 

هذه األموال حقيقية، فبهذا االبتكار أصبحوا من خالله يعرفون ويتأكدون أيًضا 

أن األموال حقيقة وليست مزورة.

أمثلة من الواقع  :

التكنولوجيا  توفر  من  سنني  قبل  مطروحة  كانت   IPOD جهاز  فكرة   -1

الالزمة:

أبل  رشكة  ُتنتجه  التي  املوسيقى  إىل  واالستامع  ختزين  جهاز  مجيًعا  نعرف 

اسم  عليه  ُيطلق  والذي  العمالقة 

البعض  (iPod)، ولكن ما قد ال يعرفه 

أن فكرة اجلهاز كانت موجودة قبل فرتة 

طويله من إنتاجه، وكان العائق هو عدم 

الفكرة  الالزمة جلعل  التكنولوجيا  توافر 

التكنولوجيا  أصبحت  وحني  حقيقة، 

متوفرة قامت رشكة )أبل( بإنتاج اجلهاز 
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رائعة، ولكن  فكرة  قد تكون هناك  فأحياًنا  مبيعات ضخمة،  والذي حقق  فوًرا، 

لتنفيذها مل  الالزمة  ُمعقدة والتقنية  الواقع لكوهنا فكرة  تنفيذها عىل أرض  يتعذر 

يتم تطويرها بعد.

رشكة سيسكو Cisco: الرشكة املسئولة عن طفرة اإلنرتنت:  -2

ال يوجد رشكة مسئولة عن تأجيج ثورة اإلنرتنت بقدر رشكة سيسكو، الرشكة 

التي تم تأسيسها يف عام 1984 وكان هدفها تسهيل الربط الشبكي بني احلواسب 

عامني  وبعد  فاعلية،  أكثر  وجعلها 

متكنت الرشكة من عرض أول مسار 

متعدد الربتوكوالت يف السوق، وهو 

   (Hardware) جهاز  عن  عبارة 

تشغيل  برنامج  إىل  بإلضافة 

فيام  أصبح  ذكي   (Software) 

   (Standard) معياًرا  برناجًما  بعد 

ألنظمة الربط الشبكي.
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الشبكة  تطوير  إىل  سيسكو  أنتجتها  التي  الشبكى  الربط  أجهزة  سامهت  وقد 

العنكبوتية وذلك ألهنا استطاعت ترتيب وحتويل البيانات بشكل مبارش عرب شبكة 

اإلنرتنت، وبذلك استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة كبرية وأن حتقق أرباح طائلة.

فام  الذي فعلته رشكة سيسكو؟ الحظت الرشكة إمكانية كبرية يف اإلنرتنت،  فوفرت 

سيسكو التقنية املطلوبة للربط الشبكي فسامهت يف جعل اإلنرتنت شبكة عمالقة.  

الالزمة  التشغيل  عنارص  كل  املصطلح  هبذا  يقصد  التشغيل؟  سلسلة  هي  ما 

التشغييل،  والنشاط  اإلنتاجية،  واملوارد  دين،  كاملورِّ السلعة  أو  املنتج  إلنتاج 

عني واحتياجات السوق واحتياجات العمالء، وغريها.   واملوزِّ

دين، وهناك نشاط أيًضا، وهناك احتياجات العميل،  فكل الرشكات لدهيا مورِّ

دين، لتكوين منتج ما مثاًل،  حيث تقوم الرشكات برشاء ُمعدات وخامات من املورِّ

حيتاجه  ما  تعرف  وأن  البد  رشكة  فكل  والنشاط  التشغيل  عن  التحدث  عند  لذا 

العميل بالضبط، وذلك بغرض إرضاء العمالء.

التشغيل  سلسلة  يف  اخلطوات  وتعديل  إضافة  الثانى:  • العنصر 
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 سلسة التشغيل تتكون من عنارص عدة كام ذكرنا، ولكن هذه العنارص ليست 

ثابتة ويمكن تعديلها لتتناسب مع سياسة الرشكة وأهدافها، فعىل سبيل املثال كانت 

هناك رشكة اتصاالت عاملية، وكانت أول رشكة بدأت يف بيع بطاقات التليفونات 

التوزيع وذلك من  أماكن عامة خمتلفة، فأضافت بذلك خطوة لعمليتها وهي  يف 

أجل التسهيل عىل العميل، فنجحت الرشكة نجاحات كبرية.

وهناك أيًضا رشكة سياحة عاملية، ماذا فعلت هذه الرشكة؟ بكل بساطة قالت 

إننا سنقوم بتقديم بجانب الفنادق، التنقالت، السيارات، سنقوم بتوفري السيارات 

التي تنتقل يف كل أنحاء العامل، كل هذه األشياء اإلبداعية نجحت أيًضا.
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أمثلة من الواقع:

جتربة سوق دوت كوم يف العامل العريب:  -1

اســـتــــطــــــاعـــــت شــــركـــــــة                            

يف  املتخصصة   (Souq.com)

العامل  يف  اإللكرتونية  التجارة  جمال 

الـــعـــربى، أن حتـــذوا حــــذو الشــركة 

املجـــال هـــذا  يف  الـــرائــدة  العــاملية 

(Amazon.com)، وأن ُتقدم جتربة التسوق الشامل من املنزل للعامل العريب.

ما فعله موقع سوق دوت كوم هو أنه غريَّ سلسلة التشغيل التقليدية، فاملوقع 

املوزعني عىل توصيل  باالتفاق مع  يقوم  املنتجات وختزينها، وإنام  يقوم برشاء  ال 

طلبات الرشاء إىل املستهلك مبارشة، فعندما يدخل أحد العمالء عىل موقع سوق 

دوت كوم ويقوم بعمل طلب رشاء لسلعة حمددة، يقوم املوقع بنقل بيانات الطلب 

إىل التاجر أو املوزع والذي يقوم بدوره بتوصيل السلعة إىل العميل.
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التشغيل، فمن  إلغاء خطوة من سلسلة  القيمة هو  الثالث يف تصميم  العنرص 

ضمن األشياء إلغاء خطوة من سلسلة التشغيل، فعىل سبيل املثال، هناك حقيبة، 

يرتدهيا األطفال ويذهبون هبا إىل املدرسة، أنا أقول بداًل من أن تلقيها يف املهمالت 

بعد أن تتلف معك، أعطها يل، وأنا سوف أقوم بإعادة تدويرها وأعيدها للمصنع 

مرة أخرى، وبذلك سوف اخترص لك خطوة الذهاب إىل صندوق املهمالت.

أمثلة من الواقع:

املطاعم بحاجة إىل الكثري من اخلبز:  -1

الكثري من املطاعم تعتمد عىل رشاء كميات اخلبز التي حتتاجها للتشغيل بشكل 

يومي من خمابز معينة تتوىل عملية التوريد اليومي هلا، ولكن أحياًنا تتأخر املخابز 

عن توصيل اخلبز يف الوقت املناسب مما قد ُيسبب أزمة تشغيلية للمطاعم، ومن 

هنا بدأت املطاعم تسلك مسلك جديد، بدأت تستخدم خمابز خاصة هبا، وهبذا مل 

تعد حتتاج رشاء اخلبز من اخلارج، وبذلك أصبح اإلنتاج أكثر توافًرا، ومل يعد هناك 

داعي للقلق بشأن عجز اخلبز.

العنصر الثالث: إلغاء خطوة من سلسلة التشغيل
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مبادرة رشكة Nike إلعادة تدوير األحذية املستهلكة:  -2

العاملية يف جمال صناعة  إهنا إحدى أكرب الرشكات  نايك،  مجيعنا يعرف رشكة 

املنتجات الرياضة وخاصة األحذية الرياضية.

تسمى   مبادرة  تتبنى  نايك 

مبادرة  أو   ،(Nike Reuse)

الرشكة  تقوم  حيث  التدوير،  إعادة 

التربع  عىل  عمالئها  بتشجيع 

باألحذية القديمة واملستهلكة حيث 

مادة  لصناعة  تدويرها  إعادة  يتم 

والتي   (Nike Grind) تسمى 

تستخدم بعد ذلك لصناعة األسطح 

التنس،  مالعب  مثل  الرياضية 

من  وغريها  البيسبول،  ومالعب 

املالعب الرياضية.
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للمرشوع  االسرتاتيجية  املصادر  احتواء  هو  القيمة  تصميم  يف  الرابع  العنرص 

بمعنى الرتكيز عىل املوارد واألشياء التي متتلكها الرشكة بالفعل، فتحاول الرشكة 

عىل  ُمكثف  بشكل  تعتمد  ال  بحيث  ذايت  بكل  التشغيل  مستلزمات  معظم  توفري 

أطراف خارجية، فمثاًل لو أن هناك مصنع يقوم بتصنيع منتجات بالستيكية، فبداًل 

يدين لتوريد خام البالستيك، يمكن هلذا املصنع رشاء رشكة  من االعتامد عىل مورِّ

بالستيك، أو التعامل معها يف رشاكة اسرتاتيجية.

لديك  كانت  إذا  للمرشوع،  االسرتاتيجية  املصادر  باحتواء  املقصود  هو  هذا 

للعمل  االضطرار  وعدم  ملرشوعك  االسرتاتيجية  املصادر  امتالك  عىل  القدرة 

دين والدائنني وخالفه، سيكون هذا أفضل بالتأكيد،  مع أطراف خارجية كاملورِّ

أفضل  بالطبع هذا  اإلدارية،  واملنشئات  املخازن  امتالك  تستطيع  إن كنت  فمثاًل 

من تأجريها.

للمشروع السرتاتيجية  املصادر  احتواء  الرابع:  • العنصر 
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أمثلة من الواقع:

ماذا تفعل أمازون:  -1

رشكة " أمازون.كوم "، هي من أنجح الرشكات يف العامل للبيع عىل اإلنرتنت، 

وهي متخصصة يف البيع اإللكرتوين، ماذا تفعل؟ هل تعتقد أهنا تدفع مقاباًل لتأجري 

خمازن مثاًل؟ تلك املخازن باهظة التكاليف فاإلجيار التي ستدفعه يف مقابل تأجريها 

املاليني،  وهذا ما ال حيدث بالتأكيد.

 رشكة أمازون مل تقم بتأجري خمازن عىل 

رشكات  مع  تتعاقد  فقط  هي  اإلطالق، 

الشحن  ورشكات  والشحن،  اإلرسال 

فرشكة  بالتخزين،  تقوم  التي  هي  هذه 

يف  أبًدا  وقتها  ُتضيع  ال  كوم"  "أمازون. 

تتعاقد مع الرشكات  التأجري، فهي  عملية 

هذه أو تشرتي املخازن التي تريدها، لكنها 

ال تؤجرها بتلك املبالغ الطائلة.
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عناية الشعر املتنقلة:  -2

عىل سبيل املثال هناك رشكة تعمل عىل العناية بالشعر وتزيينه، توصلت هذه 

الرشكة إىل فكرة ُمبتكرة، قالوا إذا كنت أنت تذهب إىل أماكن عامة، فام املانع أن 

حتلق شعرك وهتذبه يف مكان عام؟ فكانوا يذهبون إىل األماكن العامة بسيارات فان  

(Van( خاصة جمهزة كصالونات العناية بالشعر.

 بذلك استطاعت هذه الرشكة احتواء املصدر األسايس، فكان من الصعب أن 

يأيت هو إيل املصدر، لكن أنا الذي ذهبت إليه يف مكانه.
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املنافسني مع  التحالف  اخلامس:  • العنصر 

قد يدفعك السوق يف وقٍت من األوقات إيل عقد عالقات وحتالفات اسرتاتيجية 

مع املنافسني، كام ختتلف أسباب وأهداف تلك التحالفات عىل حسب احلاجة التي 

تستدعي لذلك، فربام يكون من أجل حتقيق ربح أكثر، أو اهلروب من خسارة ما قد 

تصيب مرشوعك بسبب املنافسة الرشسة، أو قد تكون هذه التحالفات من أجل 

السيطرة عىل السوق بشكل كامل. 

وقد تظهر هذه التحالفات يف صورة تكتالت واضحة من جمموعة من الرشكات 

الكبرية وقد يكون هذا التحالف غري ُمعلن. 

أمثلة من الواقع:

  Ooredooرشكة حتالف   -1

:Vodafone  مع

رشكتي  بني  ما  اسرتاتيجية  هناك 

قاما  فكالمها  وفودافون  أوريدو 
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بالتنسيق بينهام حتى يسيطرا عىل السوق، فقامت أوريدوا بتخفيض سعر الدقائق 

ولكنها تقدم خدمات اإلنرتنت بسعر عايل جًدا، أما رشكة فودافون تقدم الدقائق 

الرشكتني  كال  فقامت  منخفض،  سعرها  اإلنرتنت  خدمات  ولكن  عايل  بسعر 

بالتنسيق فيام بينهام للسيطرة عىل السوق.

:Motorola مع Siemens حتالف رشكة  -2

األوقات  من  وقٍت  يف   Motorola رشكة  رشكة Siemens مع  حتالفت 

ن  مُتَكِّ اقتصادية  بكميات  وإنتاجه  السيلكون  رقائق  أنواع  من  نوع  لتطوير  ذلك 

من ختفيض تكاليف اإلنتاج عىل امُلصنع، فأحياًنا يتطلب االستثامر قدًرا كبرًيا من 

هذا  يف  الفشل  عن  يرتتب  وقد  املوارد 

تعرضها  أو  الرشكة  إفالس  االستثامر 

ألزمة مالية خطرية، وبالتايل يف حاالت 

الدولية  حتى  الرشكات  تتقاسم  كتلك 

بعضها  مع  االستثامر  تكاليف  منها 

البعض وتقوم بتوزيع املخاطرة بينها.
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للمستقبل البتكار  السادس:  • العنصر 

النقطة السادسة فتكمن يف االبتكار للمستقبل، أي أن أعمل عىل التفكري  أما 

يف مستقبل املنتج الذي أقدمه، أي منتج لدي إن استطعت أن ُأضيف له يشء يف 

املستقبل فهذا أيًضا سوف يكون شيًئا ناجًحا جًدا، وشيًئا إبداعًيا.

أمثلة من الواقع:

:)future eo( بطاقات  -1

بطاقات  بعمل  قامت  رشكة  هناك   

أن  بمجرد  أنك  حيث   (future eo)

من   %2 لك  يذهب  منتج  أي  تشرتي 

قيمة األموال التي تدفعها وتشرتي هبا 

ر لك هذه األموال  هذه املنتجات، وُتَوفَّ

أصبحت  أن  إىل  للمستقبل،  كادخار 

جًدا،  كبري  بشكل  ُتباع  املنتجات  هذه 

بسبب هذه الفكرة اإلبداعية.
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جديدة مصادر  إجياد  السابع:  • العنصر 

الرشكة  لتنمية  للتمويل،  جديدة  مصادر  إجياد  يف  فيتمثل  السابع  العنرص  أما 

وتوسعة نشاطها، فمثاًل هناك رشكات تعمل عىل جلب مصادر جديدة للتمويل 

من خالل أن تسمح لك بعرض مرشوعك وفكرتك وبالتايل املستثمرين يشرتوهنا 

ب  جُترِّ بذلك  فأنت  للمنتج،  احلقيقي  البيع  حيصل  أن  قبل  من  ويدعمونك  منك 

السوق، وبالطبع هذا إبداع، فقد متكنت هذه الرشكات من إجياد مصادر جديدة 

من خالل فكرة مبدعة ال ُتكلف الرشكة شيًئا.

أمثلة من الواقع:

:Kiva. Org كيفا دوت أورج -

ُتساعد  عاملية،  رشكة  هي   (KIVA) رشكة 

أي شخص يريد أن يبدأ يف مرشوعه بأن حيصل 

عىل رأس املال الالزم، وابتكرت فكرة جديدة، 

أن تأخذ من كل شخص 25 دوالر، وبعد جتميع  

تلك احلصة من كل شخص ويصبح مبلًغا كبرًيا، 
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ليعملوا  املال،  يبحثون عن رأس  الذين  إىل األشخاص  املبلغ  الرشكة هذا  تعطي 

احلصول  تسهيل   (KIVA) رشكة  استطاعت  وبذلك  بيعه.  أو  املنتج  إنتاج  عىل 

أمام معظم  العثرة  ُيعترب حجر  الذي  أكثر األشياء صعوبة و  املال وهو  عىل رأس 

املشاريع الصغرية.

إذن ماذا عليك أن تفعل؟

باتباع أي خطوة من هذه  إذا قمت  الطريقة، أصبح لديك 14 خطوة،  فبهذه 

اخلطوات الـ 14 ووجدهتا مناسبة ملنتجك ومرشوعك، سوف حتصل عىل ابتكار 

وإبداع جديد، اآلن كل ما عليك أن تأيت باملنتج أو املشكلة التي لديك أو الفكرة 

التي تريد تطويرها، وتقول:

1-  هل أستطيع أن أعمل عىل تقليل تكلفة العميل؟ 

هل أستطيع أن أقلل اجلهد؟  -2

هل أستطيع أن أرى فئة غري الفئة املستهدفة؟   -3

هل أستطيع أن ُأضيف يشء للمنتج أو للخدمة؟  -4
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هل أستطيع أن أبحث عن رشائح جديدة؟   -5

هل أستطيع أن أقوم بمالحظة املتغريات السلوكية؟   -6

هل أستطيع أن أنتبه ملا حيدث يف السوق كمتغريات وأرى إىل أين تتجه   -7

األرباح السوقية؟ 

هل أستطيع أن أوجه منتجي نحو األرباح السوقية أم ال؟   -8

ما هي املواد التكنولوجية التي من املمكن أن أدخلها يف منتجي؟   -9

10- ما هي اإلضافة يف سلسلة التشغيل؟

ل عىل تلك السلسلة؟  11- هل أستطيع أن أضيف أو ُأعدِّ

12-  هل أستطيع أن أحتالف مع غريي من املنافسني يف نفس املجال؟

13- هل أستطيع أن أجته أيًضا للمستقبل؟ 

14- هل أستطيع أن أبحث عن مصادر جديدة ملنتجي؟ 
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وهبذه الطريقة أكون قد صممت القيمة األساسية، وكذلك القيمة املضافة، ويف 

النهاية أصل إىل معادلة حتقيق النجاح بإذن اهلل.



محمد الجفيري 
اإلبداع واالبتكار في المشاريع التجارية 



الفصل الرابع
بعض نماذج اإلبداع من

 واقع الشركات
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يف هذا الفصل نقدم بعض أمثلة اإلبداع من واقع الرشكات التجارية، والتي 

أفكار، وسنتحدث عن رشكة  للقارىء من  أن أوصله  أريد  ملا  مناسبة  أهنا  رأيت 

التجارة اإللكرتونية العمالقة أمازون وكيف وصلت إىل نجاحها الساحق، وملاذا 

أبل  النجاح، ونتحدث أيضا عن رشكة  ال تستطيع الرشكات األخرى نسخ هذا 

وابتكاراهتا التي أحدثت ثورة يف عامل اإللكرتونيات.

كام  الرائدة،  وجتربتها  ويست  ساوث  الطريان  رشكة  عن  أيًضا  وسنتحدث 

سنذكر أيًضا جتربة رشكة كاستل، ورشكة مايكروسوفت وبعض النامذج األخرى.

متهيد
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تقليد  أو  نسخ  تستطيع  ال  الناس  أن  إال  الرشكة  هلذه  الكبري  النجاح  رغم 

نجاحها، فام الرس إذن؟ ذلك ألن فكرهتم حتتوي عىل أشياء كثرية ومعقدة، ففي 

يبيعون  كانوا  األمر  بداية 

فقط كتب وألعاب وأفالم 

يبيعون  وكانوا  وغريها، 

لرشكات  رشكات  من 

مؤسسات  ومن  أخرى، 

وكانوا  أخرى،  ملؤسسات 

يف  كثرية  أفرع  يف  عون  ُيوزِّ

العامل.

هل ميكن نسخ فكرة أمازون.كوم؟

"Amazon.com" شركة  -1
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الدول،  أملانيا واليابان وغريها من  بريطانيا،  أمريكا،  باألنتشار يف  تقوم  وكان 

وصارت للرشكة أفرع ومكانة كبرية يف السوق، ولكن ماذا فعلت رشكة أمازون.

للتشغيل  واسرتاتيجية  سياسة  انتهجت  الرهيب؟  االنتشار  هذا  تنترش  حتى  كوم 

جديدة، حيث قامت بتقليل التكاليف، فال يوجد هلا خمازن، وال يوجد هلا موظفني 

مبيعات، واعتمدت الرشكة عىل التكنولوجيا، فال يوجد كهرباء وال مياه كذلك.

كبرية،  أرباًحا  جتني  جعلها  ما  وهذا  حُتسب،  ال  تكاد  جًدا  قليلة  فالتكاليف 

اإلنرتنت  استخدام  عىل  فأكدت  التشغيل،  رشوط  عىل  أيًضا  الرشكة  وعملت 

العميل.  منزل  إىل  املنتج  توصيل  فكرة  واعتمدت كذلك عىل  والتكنولوجيا، 

عىل  عملت  ألهنا  ملاذا؟  الرشكات،  مع  قوية  عالقات  لدهيا  وأصبحت 

ومنها  مباديء،  لدهيا  كان  العمل  طريقة  ويف  كبرية،  بكميات  منهم  الرشاء 

باستخدام  البحث  وسهولة  الرسعة،  هو  نذكره  أن  يمكن  مبدأ  أول  أن 

تقليد  أو  نسخ  تستطيع  ال  الرشكات  أصبحت  وهلذا  احلديثة،  التكنولوجيا 

نجاح رشكة أمازون، وإن كان ليس هناك يشء مستحيل أمام عقلية اإلبداع.
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فإذا أردنا أن نتحدث عن اإلبداع لبد أن نتحدث عن شركة أبل :

من منا مل يسمع عن رشكة أبل وهواتفها الذكية وحواسبها؟ بالطبع كلنا سمعنا 

عنها وعن وابتكاراهتا ونجاحها املدوي، فرشكة أبل قدمت العديد من املنتجات 

املبتكرة والتي مثلت ثورة يف عامل التكنولوجيا، والتي مل تستطع أًيا من الرشكات 

دوا هذه املنتجات بعد أن قامت رشكة أبل  األخرى الوصول إليها، ولكنهم فقد قلَّ

بابتكارها وتقديمها للناس.

منها  نذكر  املاضيني،  العقدين  الثورية خالل  املنتجات  العديد من  أبل قدمت 

 ،(IPad) أيباد  اللوحى  واحلاسب   (IPhone) أيفون  الثوري  الذكي  اهلاتف 

فهذه األجهزة كانت فجرت ثورة يف عامل اإللكرتونيات حني صدورها، فقبل أن 

تقوم أبل بتقديم األيفون كانت رشكة نوكيا هي الرشكة الرائدة يف صناعة اهلواتف 

العرض  وشاشة  األزرار  عىل  تعتمد  احلني  ذلك  يف  اهلواتف  وكانت  املحمولة، 

"Apple" شركة   -2



121
اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

الصغرية، فجائت أبل وغريت املفهوم وابتكرت هاتف بال أزرار وذو شاشة تعمل 

املبتكرة األخرى، فكان  بالكثري من اخلصائص  اهلاتف  باللمس,باإلضافة إىل متتع 

بمثابة ثورة يف عامل اهلواتف املحمولة.

:iMac الـ   .1

عن  عبارة  ماك  واألي 

تنتجها  احلواسيب  من  عائلة 

نظام  عىل  وتعمل  أبل  رشكة 

العائلة  هذه  وتتميز  ماكنتوش 

قوام  كل  بأن  احلواسيب  من 

احلاسوب تأيت يف قطعة واحدة، 

املعالج  وحدة  أن  نجد  حيث 

والشاشة وقارئ األقراص يأيت 

كل ذلك يف قطعة واحدة.

آبل شركة  منتجات  أشهر  عن  • نبذة 
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أول جهاز أي ماك أنتجته رشكة أبل كان جهاز أي ماك ثري جي وهو الذي 

أعاد للرشكة بريقها يف عامل احلواسيب، وبعد ذلك أصدرت الرشكة سلسلة من 

ولعل آخر إصدار من هذه السلسلة هو  "أي ماك فور جي”،  هذه احلواسيب كـ 

جهاز (imac power air) وهو حممول نحيف وأنيق يعمل بنظام ماكنتوش، 

فهذه السلسلة من احلواسيب دفعت رشكة أبل دفعة إىل األمام يف مسرية الشهرة 

والعاملية.

:iPod الـ  جهاز   .2

موسيقى  ل  ُمشغِّ هو   )iPod( الــ 

عن  عليه  املوسيقية  امللفات  نسخ  يتم 

مع  متوافق  وهو  الكمبيوتر  جهاز  طريق 

هذا  أبل  أطلقت  وقد  تشغيل،  نظام  أي 

هذا  وأحدث  2001م،  عام  يف  اجلهاز 

اجلهاز ثورة يف جمال ُمشغالت املوسيقى 

الشخصية، ويف الوقت الذي أطلقت فيه 
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أبل هذا اجلهاز كانت األجهزة املشاهبة له كبرية احلجم وال متتلك واجهة رسومية 

ُتسهل استخدام اجلهاز، وكان سعره وقت إصداره 400 دوالر فكان غايل الثمن 

حينها ولكن كان الوحيد يف السوق يف ذلك الوقت، لذلك حظى بشعبية واسعة.

 iPodو  (iPod nano) كـ  املشغل  هذا  من  طرازات  عدة  أبل  وأنتجت 

الرشكة  أنتجته  إصدار  آخر  هو  األخري  وهذا   (iPod touch(و  )classic)

ويوجد عدة أجيال منه.

ونجد أن هذا اجلهاز أضاف ألبل دفعة جديدة إىل األمام وأتاح للرشكة اكتساح 

سوق املشغالت املوسيقية وأضاف هلا رصيد أكرب من الشهرة.

:iPhone الـ   .3

متعدد  ذكي  هاتف  هو 

االستعامل يمكن استعامله ككامريا 

ومتصفح  موسيقي  وُمشغل 

إنرتنت وجهاز لأللعاب باإلضافة 

إىل العديد من االستخدامات التي 
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ُتتيحها لك الربامج، وقد أطلقت أبل هذا اجلهاز يف عام 2007م و كان أحدث 

صيحة يف عامل اهلواتف اجلوالة.

وقد اكتسح هذا اهلاتف سوق اهلواتف الذكية وأصبح من أكثر األجهزة شعبية 

وتنافسه أشهر الرشكات العاملية وما زال ُينافس برشاسة إىل وقتنا هذا، وقد أطلقت 

الرشكة عدة إصدارات من هذا اجلهاز كان آخرها آي فون 7، ويمكن القول أن 

هذا اجلهاز دفع أبل دفعة قوية وجعلها ترتبع عىل عرش زعامة اهلواتف الذكية.

:iPad الـ   .4

يعمل  لوحي  كمبيوتر  جهاز  هو 

وقد  وظائف  بعدة  ويقوم  باللمس 

أطلقته رشكة أبل يف عام 2010م، ونال 

شعبية واسعة، وفتح للعامل سوق جديًدا 

جهاز  وهو  ومبدعة  مبتكرة  تقنية  وقدم 

جعله  مما  الكمبيوتر،  بخواص  لوحي 

من أكثر األجهزة مبيًعا يف العامل. 



125
اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

وهو  بيته  من  ديل  مايكل  اختذ 

كي  مكاًنا  سنًة  عرشة  الثالث  ابن 

وبحنكته  الربيد،  طوابع  يتبادل 

وذكائه استطاع أن حيقق أرباًحا جيدة 

بلغ  وحينام  دوالر،  األلفي  تقارب 

نفسه  عمر اخلامسة عرش عاًما حتدى 

فقام بتفكيك جهاز الكمبيوتر اجلديد 

صغرية،  قطع  إىل  أبل  نوع  من  لديه 

وحينام  أخرى،  مرة  تركيبه  أعاد  ثم 

بلغ لسن 16 عام قام باحرتاف مهنة 

الكمبيوتر- -عمالق   "DELL" شركة   -3

املستحيل يعرف  ل  ديل:  • مايكل 
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جديدة وهي بيع اشرتاكات اجلرائد واعتمد مايكل يف ذلك عىل عدد من القوائم 

للمتزوجني حديًثا، فاستطاع أن حيقق ربح فاق الـ 18 ألف دوالر، واستطاع بذلك 

أن يشرتي سيارة من نوع يب إم دبليو.

التحق مايكل سول ديل بجامعة تكساس يف مدينة أوستن األمريكية يف عام 

أجهزة  بيع  تدعى يب سيز وهي رشكة متخصصة يف  1984، حيث أسس رشكة 

أول  تقديم  مايكل  رشكة  واستطاعت  إم،  يب  آي  أجهزة  مع  املتوافقة  الكمبيوتر 

جهاز كمبيوتر شخيص حيمل اسم "تريبو يب يس”، وقد كانت اسرتاتيجية تسويق 

اجلهاز اجلديد مبنية عىل طريقة البيع املبارش للعمالء دون وجود وسيط يف ذلك، 

وأيًضا أتاحت خدمة جتميع األجهزة حسب رغبة العميل من خالل االختيار من 

ضمن جمموعة من اخليارات.

تلك النجاحات املتواصلة دفعت مايكل إىل ترك دراسته ليتفرغ لعمله بدوام 

كامل، حيث أن رشكته استطاعت حتقيق أرباًحا جتاوزت املليون دوالر، ويف عام 

1987م تم افتتاح أول فرع للرشكة يف العاصمة الربيطانية لندن، وبعد ذلك غري 

مايكل اسم الرشكة إىل "رشكة حواسيب ديل".
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مؤسسة  إىل  اسمها  تغيري  عىل  الرشكة  يف  املسامهون  وافق  2003م  عام  ويف 

أخرى غري  منتجات  بيع  الرشكة يف جمال  لتسهيل دخول  إنكوربريشن"  "دل  دل 

غري  جديد  جمال  يف  الدخول  ديل  رشكة  بدأت  2004م  عام  ويف  احلواسيب، 

احلواسيب، وهو عامل الوسائط املتعددة 

من خالل إنتاجها الكامريات الرقمية 

ومشغالت الصوتيات وكذلك أجهزة 

التلفاز بشاشات مسطحة، وقام مايكل 

ديل بعدها بالتنحي عن منصب املدير 

التنفيذي للرشكة ليكتفي فقط بعضوية 

رولنز  لكيفني  ُمفسًحا  اإلدارة،  جملس 

ملتابعة وقيادة الرشكة، وقد ُعدَّ مايكل 

ديل يف عام 2005م رابع أغنى رجل 

يف الواليات املتحدة األمريكية.

ديل: لشركة  جديد  • عهد 
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بعد خسارات متتالية تلقتها الرشكة ، عاد مايكل ديل مرة أخرى لرئاسة الرشكة 

السنوية جتاوزت 40  املالية  أما الرشكة فكانت عوائدها  وذلك يف عام 2007م، 

مليار دوالر سنوًيا، والقوى العاملة هبا تفوق الـ 40 ألف موظف، وهلا فروع كثري 

أمريكة  ُمباعة يف  العامل، ومن بني كل ثالثة حواسيب  أكثر من 170 مدينة يف  يف 

دوالر  مليون   30 يقارب  ما  يومًيا  وحتقق  ديل،  ماركة  بينهم  من  واحًدا  يكون 

مبيعات، كل ذلك حققته الرشكة يف 17 عام من التأسيس.

اآلن: ديل  • شركة 
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هي عبارة عن رشكة مياه، بدأت يف فرنسا، مل تكن هناك منتجات مياه كثرية، 

فلم يكن هناك سوى منتج " إيفيان " وكانت تكلفته كبرية جًدا، وكانت املطاعم 

دائاًم ما خترس ألن الناس مل تكن تطلب مياه بسبب أسعارها املرتفعة.

إىل أن جاءت رشكة (castale) وابتكرت شيًئا جديًدا، وهو جهاز اسمته جهاز 

" الصنبور  (castale)، لكن ما طبيعة هذا اجلهاز؟ هو عبارة عن جهاز يأخذ مياه 

العادية "، ويقوم بعملية الفلرتة والتنظيف وتعبئة املياه يف عبوات نظيفة  بطريقة حمرتفة.

وبذلك، أصبح لدينا ثالث أنواع من املياه، نوع طعمه رائع جًدا هو من إنتاج 

رشكة إيفيان، هذا الطعم جيد، الناس حتب هذا الطعم وتفضله، ولكن كان السعر 

ألن  الناس  ُتعجب  مل  إذن  فاملواصفات  جيًدا،  ليس  للناس  بالنسبة  فكان  غالًيا، 

الناس مل تشرتي، كام أن األمور اللوجستية أصبحت صعبة، أين أنقل؟ أين أضع 

املياه، أصبح األمر صعب، فمن هنا كان الربح أيًضا عالًيا، هذه هي سلسلة إيفيان.

:"Castale" شركة   -4



اإلبداع واالبتكار
 في المشاريع 

التجارية 

130

أما عن املياه التي كانت خترج من الصنبور، فكان الطعم يسء، ولكن يف املقابل 

األمور  يف  أيًضا  مشكلة  توجد  ال  املواصفات،  يف  مشكلة  توجد  ال  جماين،  السعر 

اللوجيستية، فالربح كان صفر، فلم يكن هناك ربح من املياه ألهنا مياه صنبور.

لن  الطعم  أن  قالوا  جديد،  قامت بيشء   )castale( جاءت رشكة  عندما  أما 

يكون بنفس جودة طعم رشكة "إيفيان” لكنه ليس سيًئا، وسيكون السعر مناسب 

واألمور  عالية،  ونظافة  عالية،  مواصفات  فلدينا  جماين،  ليس  ولكن  وقليل، 

اللوجيستية مناسبة، فام الذي حدث؟ حققت الرشكة نجاًحا هائاًل.
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فكرة مبتكرة ساعدت الكثري من املشروعات الصغرية:

رشكة  بتأسيس  جروس"  "بيل  يدعى  أمريكى  شخص  قام  1996م  عام  يف 

عىل شبكة اإلنرتنت تسمى معمل األفكار (Idea Lab)، وكانت الفكرة هتدف 

إىل إنشاء منصة تساعد الشباب عىل حتويل أفكارهم املبدعة إىل رشكات ناجحة، 

والشباب  الناشئة  الرشكات  من  الكثري  هناك  أن  يرى  جروس(  )بيل  كان  فقد 

األشياء  من  الكثري  ينقصهم  لكن  العظيمة،  األفكار  من  العديد  ويملك  الطموح 

كي يستطيعوا املنافسة.

الناشئة  ما يسمى بحاضنة للرشكات  إنشاء  تعتمد عىل  الرئيسية  كانت فكرته 

أمام  العقبات  بتمويل وتوجيه وإزالة  تقوم   (Incubator) عىل شبكة اإلنرتنت 

الرشكات الناشئة.

:"Idea lab" األفكار  معمل   -5
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اآلن معمل األفكار أصبح مسئواًل عن خروج العديد والعديد من الرشكات 

التي تعمل عىل شبكة اإلنرتنت إىل النور، ومنها ما حقق نجاًحا كبرًيا.
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"SOUTHWEST" للطريان: شركة   -6

هي عبارة عن رشكة طريان أمريكية، اتبعت هذه الرشكة سياسة خطرية جًدا يف 

التشغيل، وأدى هذا إىل أهنا ربحت أرباًحا فلكية، فامذا الذي فعلته الرشكة إذن؟ 

أكدت عىل أهنا سوف تقوم بتخفيض التكاليف، بقرار بسيط جًدا اختذته، وهو أال 

يوجد طعام يف الطيارة.

كل ما عليك أن جتلس يف مقعدك، يف أي مكان جتده فارًغا، كام أكدت أيًضا أنه 

ال يوجد وسيط يبيع لك التذكرة.

أن  تستطيع  خالله  من  والذي  تذكرتك  عىل  مكتوب  رقم  جتد  ال  مثاًل  أنت   

بنفسك،  لك،  مقعد  عن  تبحث  بأن  ُمطالب  أنت  بالعكس  مقعدك،  عىل  تتعرف 

وهبذه الطريقة أصبحت ملتزًما باملجيء يف موعد ُمبكر دون تأخر حتى جتد مقعًدا 

فارًغا.
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مجيع  تكون  أن  التشغيل  رشوط  ضمن  من  أن  أيًضا  الرشكة  هذه  وضعت 

الطيارات من نفس املوديل، طراز.737، وأن تكون كل رشكات الطريان حملية، 

ال  ألهنم  وذلك  رسيًعا،  التنظيف  يكون  أن  أيًضا  العمل  طريقة  مواصفات  ومن 

ل عليهم عملية التنظيف والتي ُتعترب رضورة  يقدمون أطعمة أصاًل وهذا ما سهَّ

أيًضا، وتوفر هلم الوقت.
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اشرتطت  هذا  وألجل  السفر،  أثناء  ُمتعة  هناك  يكون  أن  سياسة  اتبعوا  أيًضا 

مبدًعا  يكون  وأن  موهبة،  صاحب  يكون  أن  للعمل  هبا  يلتحق  من  عىل  الرشكة 

النساء  أو مهرج، يعمل عىل إضحاك  مثاًل،  ولديه مهارة غريبة، العب كرة سلة 

ورسم البسمة عىل شفاههم، ومن مميزاهتم أيًضا فكرة الدقة يف املواعيد، وأخرًيا 

كانت تكاليف الصيانة رخصية وقليلة.

الرشكة  واستطاعت  عايل  طلب  لدهيم  أصبح  اإلبداعات  هذه  كل  وبسبب 

حتقيق أرباح طائلة. 
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أن جتد  الصعب  العامل، ومن  الرشكات يف  وأكرب  أهم  مايكروسوفت هي من 
منزل خيلو من يشء من إنتاج مايكروسوفت، وإذا حتدثنا عن إبداع ميكروسوفت 

فكان يف حتديث الويندوز.

                                        :"  98 95؛  "ويندوز   -1

 استطاعت ميكروسوفت تغري مفهوم الويندوز من خالل تغري البيئة الرسومية 
الويندوز  يف  إكسبلورر  إنرتنت  دمج  مره  وألول  املهام،  ورشيط  ابدأ  زر  وظهور 
برنامج  لتثبيت  خيار  وكذلك   (usb) وأجهزة   ،(dvd)  تشغيل دعمت  وأيًضا 

 (Microsoft Plus)الذي يتضمن جمموعة من صور اخللفيات اخلاصة.

                                            :"XP "ويندوز   -2

 والذي يعد بمثابة ثورة مليكروسوفت والقى نجاًحا كبرًيا، إذ كان حيتوى عىل 
مميزات وإمكانيات كبريه ُتسهل العمل ملستخدميها وأكرب ميزة كانت حتديث املنتج 

ملكافحة قرصنة الربامج.

:"Microsoft" شركة   -7
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3- "ويندوز 7 ":                                               

أهم  كان  و  اجلديد  املهام  رشيط  عىل  ركز  حيث  خمتلًفا،  أيًضا  وكان    

اليد. خط  عىل  وتعرفه  الومهية،  الصلبة  لألقراص  دعمه  هو  املميزات 
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4- "ويندوز 8":

رشيط  من  ابدأ  زر  الرشكه  أزالت  مرة  ألول  ولكن  سبق  ملا  استمراًرا  وكان   

يسار  أسفل  عىل  بالضغط  فتحها  يمكن  جديدة  بدء  بشاشة  استبداله  وتم  املهام، 

الشاشة، وركز عىل دعم أجهزة اللمس.

5- "ويندوز10":

آخر إصدارات مايكروسوفت، املميز يف هذا اإلصدار أنه جاهز لتشغيل مجيع 

األجهزة منها احلواسيب اللوحيه واهلواتف الذكيه وهواتف التابلت.
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 "Snapchat" تطبيق    -8

وقبل أن نتطرق إىل قصة ميالد وتاريخ ظهور الـــ "سناب شات” ومن يقف 

وراء هذا االبتكار .. ما هو تطبيق "Snapchat" ؟

تطبيق "Snapchat  "هو:

ابتكره إيفان  مصورة  هو تطبيق رسائل 

فيه  وشاركه  خاص  شبيغل بشكل 

ذلك طلبة جامعة  بعد  ثم   موريف،  روبرت 

التطبيق،  هذا  طريق  وعن  ستانفورد ، 

التقاط الصور،  للمستخدمني  يمكن 

نص  وإضافة  وتسجيل الفيديو، 

ورسومات، وإرساهلا إىل قائمة األشخاص 

التطبيق  هذا  به  متيز  وما  املستخدم.  لدى 
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حُيدد  "لقطات"  أهنا  عىل  ومقاطع الفيديو املرسلة  الصور  هذه  أن  هو  غريه  عن 

املستخدمني مهلة زمنية لعرضها ترتاوح بني ثانية واحدة إىل 10 ثواين، وبعد ذلك 

أيًضا. تلقائًيا من جهاز املستلم وحتذف من اخلوادم اخلاصة بسناب شات  ختتفي 

حلظي  بشكل  والصور  الفيديو  مقاطع  طريق  عن  الناس  بني  املراسلة  يتيح  فهو 

أرباًحا ضخمة  أن حقق  بعد  العامل  انتشاًرا واسًعا يف  ومؤقت، ولقد حاز مؤخًرا 

فهو مالئم ألغلب أنظمة اهلواتف اخللوية، باإلضافة إىل عملية إدخال التحسينات 

عىل التطبيق بشكل مستمر ساهم يف جعله تطبيًقا عاملًيا.

إيفان شبيغل ورحلة ميالد الـــ "سناب شات” :

يعترب إيفان شبيغل هو أقرب األمثلة احلية للرجل املبدع والرشكة املبدعة يف آن 

بجامعة ستانفورد  الداخيل  والتصميم  اجلميلة  للفنون  أن كان طالًبا  فبعد  واحد، 

حتول إىل أحد أصغر رجال األعامل الشباب يف العامل الذين تتجاوز ثروهتم املليار 

دوالر؛ لكن كيف هذا ؟!

 ،"Snapchat" حصل إيفان شبيغل عىل ثروته تلك من خالل إنشاء تطبيق 

شهادة  كتب  فقد  التكنولوجية،  التطبيقات  إعداد  يف  واسع  سجل  صاحب  فهو 
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ميالده يف هذا املجال منذ أن كان طالًبا يف كلية الفنون، ففي كل يوم يميض عليه 

ازداد  بدورها  والتي  احلديثة،  التكنولوجية  التطبيقات  نحو  شغفه  فيه  يزيد  كان 

نشاطها يوًما بعد يوم نتيجة لظهور اهلواتف الذكية واحلواسيب املحمولة، والتي 

باتت يف متناول يد اجلميع بسبب منافسة تلك الرشكات بعضها البعض.
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التكنولوجية،  الثورة  يف  بصمته  يضع  أن  يف  الفرصة  شبيغل  إيفان  يفوت  مل 

ُيتيح  تكنولوجًيا  اجلامعة مرشوًعا  َثمَّ زمالئه يف  موريف ومن  فاقرتح عىل روبرت 

إنشاء تطبيق فريد من نوعه يسمح للناس بالتحدث فيام بينهم بطريقة مبتكرة عن 

باقي التطبيقات املوجودة، فهو قد ُيشبه التطبيقات األخرى من حيث املبدأ لكنه 

هذه  عىل  شبيغل  إيفان  أصدقاء  وافق  وبالفعل  الطريقة،  حيث  من  عنها  خيتلف 

بالفعل خالل شهر  اكتمل  املرشوع حتى  تنفيذ هذا  العمل عىل  بدأ  الفكرة، وقد 

ه يف البداية "بيسابو".  متوز عام 2011، والذي ساماّ

لد "سناب شات": ومن رحم تطبيق جامعي ورُ

ما حدث بعد ذلك هو أن تطبيق إيفان شبيغل اجلديد القى انتشاًرا بني طالب 

اجلامعات بشكل كبري جًدا، وعندها قرر أن يتخىل عن دراسته اجلامعية من أجل 

التفرغ لتطوير التطبيق، وبالفعل تم ذلك إىل أن خرج بتطبيق سناب شات  يف هناية 

2012م.

ويف بداية انتشار التطبيق واجه مشاكل تنقية تتعلق بازدياد حجم قاعدة بيانات 

املستخدمني وبالتايل ازدياد عدد املراسالت، مما أثر عىل كفاءته وحد من قدراته، 
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الرشكات  بعض  من  التطبيق  متويل  طريق  عن  ذلك  بعد  املشاكل  تلك  وُحلت 

املهتمة بالعمل هبذا املجال.

التنفيذي للرشكة حالًيا، وُيتداول أنه تم  يشغل إيفان شبيغل منصب الرئيس 

عرض صفقات كبرية عىل شبيغل من رشكتي فيسبوك وغوغل لكنه رفضها ُمشرًيا 

الرشكة  تطور  وأن  الصفقة  هذه  قيمة  من  بكثري  أكرب  قيمة  له  أصبح  التطبيق  أن 

مستمر.

 : Snapchat"" قفزات الــ

مل تكتفي رشكة "سناب شات" بجعله تطبيق للشات والتقاط الصور والرتفيه 

بل ظلت تعمل عليه من آن إىل آخر وأضافت له بعض اخلصائص:

:Snapcash -1

خدمة  بإطالق  قامت  2014م،  عام  رشكة "Square" يف  مع  فبالرشاكة 

الــ" Snapcash" ، وهو ما يتيح للمستخدم التعامل ببطاقة الرصاف اآليل 

للدفع أو إرسال األموال لألصدقاء عن طريق إدخال املستخدم ملعلومات 
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بطاقة الرصاف اآليل ومن ثم الذهاب للدردشة وكتابة عالمة الدوالر $ مع 

املبلغ الذي يرغب به، ويتم الضغط عىل الزر األخرض إلمتام العملية، كام 

متتعت هذه اخلدمة بكافة االحتياطات للحفاظ عىل حسابات املستخدمني 

  "Snapcash"الــ خدمة  وتتوافر  هبم،  اخلاصة  املعلومات  أمان  وضامن 

لكل مستخدمي سناب شات يف الواليات املتحدة، ولكن جيب أن تتجاوز 

أعامرهم 18 عام.

:"Lenses"2- الـــ

باستمرار  الضغط  يمكنك  الكامريا  طريق  عن  أمامية  صور  التقاط  فعند 

والتي   ،"Lenses"الـــ ُتسمى  جديدة  خاصية  لتفعيل  الوجهه  شكل  عىل 

تقوم بالتعرف عىل الوجوه عرب برنامج آخر داخلها، كام تسمح أيًضا تلك 

اخلاصية بتغيري تعبريات الوجه، وإضافة تأثريات متنوعة عىل الوجه.
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خاتمة الكتاب
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الكتاب بحمد اهلل سبحانه وتعاىل وفضله، بعدما أوردنا فيه ما  انتهينا من  قد 

وهبه اهلل لنا من معرفة، وقد كانت رحلة جاهدة لالرتقاء بدرجات العقل ومعراج 

فيه  بذلنا  أننا  ُعذرنا  الكامل ولكن  فيه  ندعي  قليل وال  فام هذا إال جهد  األفكار، 

قصارى جهدنا، فإن أصبنا فذاك ُمرادنا وإن أخطئنا فلنا رشف املحاولة والتعلم.

وال يمكن لنا أن نزيد عىل ما قاله عامد األصفهاين : " رأيت أنه ال يكتب إنساًنا 

كتاًبا يف يومه إال قال يف غده لو غري هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن 

م هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أمجل وهذا من أعظم العرب، وهو دليل  ولو قدَّ

عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش ".

وعالقته  اإلبداع  مفهوم  وتوضيح  عرض  يف  وفقنا  قد  يكون  أن  اهلل  ونسأل 

باملشاريع االقتصادية، فمن معاين اإلبداع أنه يعني القدرة عىل تكوين وإنشاء يشء 

ما جديد، أو عملية دمج اآلراء القديمة أو اجلديدة يف صورة أخرى جديدة، أو 

اخلامتة
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كذلك  استعامل اخليال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تعمل عىل إشباع احلاجيات 

بطريقة جديدة أو عمل يشء جديد ملموس أو غري ملموس بطريقة أو بأخرى، 

ونتمنى أن نكون قد أوضحنا ما فيه لبث أو غموض وأن يسفيد الناس من هذا 

اجلهد البسيط.

َنا  وأخريا ال يمكن يل إال أن أقول ما قاله اهلل عز وجل يف كتابه الكريم :﴿ َربَّ

اِر ﴾، فاللهم إنا نسأُلك العفو  ْنَيا َحَسَنًة َويِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ آتَِنا يِف الدُّ

والعافية واملعافاة الدائمة يف الدنيا واآلخرة، واللهم إنا نسألك من خري ما سألك 

منه نبيُّك حممٌد -صىل اهلل عليه وسلم-، ونعوُذ بك من رشِّ ما استعاذك منه نبيُّك 

حممٌد -صىل اهلل عليه وسلم، و ) اللهم إنا نعوُذ بك من اهلمِّ واحلزن، ونعوُذ بك من 

الَعْجِز والَكَسِل، ونعوُذ بك من البخِل واجُلْبِن، ونعوُذ بك من غَلَبِة الديِن وقْهِر 

الرجاِل ( وسبحان ربك ربِّ العزِة عام يصفون، وسالٌم عىل املرسلني، واحلمُد هللِ 

ربِّ العاملني. 
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هو باحث وكاتب قطرى اجلنسية حصل 
على الدرجات العلمية اآلتية:

•  دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت – كلية 

 ICT األولى(  الدفعة  )خريجين  األطلنطي  شمال 

.2004   CNA-Qatar

الجامعة  من  االستراتيجي  التخطيط  في  الماجستير  درجة  على  حصل    •

الفرنسية HEC، وهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة األعمال في العالم.

. Northampton وُيحضر الدكتوراة في جامعة  •

شغل كالاً من املناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.

•  مقدم  برنامج الخبير في ) تليفزيون قطر(.

•  يعمل حالًيا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.
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أهم أعماله :

)تحليل  منها:  والتكنولوجيا  القيادة  مجال  في  كتاب   25 من  ألكثر  • مؤلف 

 – االستراتيجي  – التخطيط  – القيادة  باإلرشاد  – القيادة  القيادية  الشخصيات 

صمم موقعك على اإلنترنت بدون برمجة(.

القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات. • ترجمة العديد من كتبه في مجالي 

على  عربية  مجانية  تدريب  شبكة  أكبر   - أونالين  وقف  مشروع  مؤسس   •

اإلنترنت.
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رسالته :

يحمل األستاذ محمد الجفيرى رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل 

جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة، ومؤهل لقيادة العالم العربي 

الشباب  بقدرات  اإليمان  تمام  يؤمن  فهو  العظمى،  األمم  بمصاف  لاللتحاق 

ودعم  وتحفيز  وتأهيل  تدريب  في  طاقته  كل  يبذل  فهو  لذا  والعربي،  القطري 

القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم  الشباب 

في رسم مستقبل أكثر إشراًقا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية. 



 نبذة عن مجموعة 
صناع اإلبداع
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الشباب  مهارات  ترعى  التي  المظلة  لتكون  تأسست  اإلبداع  صناع  مجموعة 

وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها

1-      دار صناع اإلبداع للنشر والتوزيع.

2-      شركة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.

3-      شبكة صناع اإلبداع للتدريب على االنترنت.

4-      مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.

العربى  الشباب  وامكانيات  لقدرات  العنان  إطالق  هو  الرئيسى  الهدف 

وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجاالت.

هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله

مؤسس مجموعة صناع اإلبداع

                محمد الجفيري   
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للحصول على شهادة إتمام دورة قم 
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الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة 
الكتاب أو مشاهدة الدورة التدريبية
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للتواصل: 
 Whatsapp: 0097455221828

 email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi

 twitter: maljefairi
Snaphat: Nethelper

"من منا ال يخطئ. ساعدوني في تصحيح 
أي خطأ أو لبس في اجتهاد

فإن احسنت فمن اهلل وإن أسأت 
واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان

تم بحمد اهلل"



مترو القادة



- دائًما ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة، 
وربما  المتفرجين  دور  األحيان في  ونبقى نحن في معظم 
عدم  في  المشكلة  هل  منها؟!  الخلفية  الصفوف  في  كنا 

وجود قادة أو علماء، أم ماذا؟!

العلمية  النظريات  إلى  نرجع  كهذا  سؤال  على  ولإلجابة 
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:

1. العلم

2. األخالق

3. العمل 

- إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا؟! الشروط الثالثة العلم 
والعمل موجودة بنسٍب ومستوياٍت متفاوتة بين  واألخالق 
المجتمعات، وكذلك بالمجتمع الواحد بين األفراد وبعضهم 
الوحيدة  األسباب  هي  هذه  ليست  أيًضا  ولكن  البعض، 
لتأخرنا عن الركب، فلربما كان الجانب المالي هو أول تلك 
ينقصها  المعادلة  هذه  فإن  دقة  أكثر  وبمعنى  األسباب، 

الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

نبذة عن مترو القادة



من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة، لُتعالج أسباب   -
تأخر النهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة، فتحاول 
إيجاد حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون 
العالم في شتى المجاالت، فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد 
ُتخالط مثل هذه البرامج، فهو لم يعتمد على الخطابة، بل َعَمد 
واأللعاب  والتحدي  العملية  األنشطة  من  بالعديد  خلطه  إلى 
في بعض األحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي باإلضافة 
كافة  ُيراعي  متكاماًل  جاء  البرنامج  فهذا  الربحي.  الجانب  إلى 

الجوانب.

• إذن ما هو مترو القادة؟

المشارك  سيمر  وخاللها  سنوات،  خمس  مدته  برنامج  هو 
من  منها  خط  كل  يتكون  رئيسة،  خطوط  بأربعة  بالبرنامج 
عدة مراحل، ويمر بها المشارك ليطور من مهارات ذاته ونفسه 
ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها، باإلضافة إلى أنه سيطور 
كيف  وسيتعلم  اآلخرين  مع  التعامل  في  مهاراته  من  كذلك 
يكون خبيًرا في تخصصه المناسب له، وسيعرف كيفية الوصول 
في  قدراته  وتفعيل  وإمكانياته،  الشخصية  بقدراته  للعالمية 
مستقباًل  معه  سيتفاعل  الذي  المجتمع  مع  التعامل  كيفية 

لتحقيق إنجازاته سواًء على مستواه الشخصي أو على مستوى 
المجتمع أو حتى على مستوى العالم أجمع، وهذا هو ما ُنسميه 

بالوصول للعالمية.



ويتكون من أربع محطات أساسية هي:

1. خط اإلرشاد: هو من أهم الخطوط الرئيسية، فهو يبدأ 
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير، كما يبدأ بمعرفة 
التعامل  وكيفية  الشخصية  األنماط  على  والتعرف  الذات 
معها، مرفًقا بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط من 

أنماط الشخصية بالتفصيل.

2. خط العلماء: هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم 
الصعيد االجتماعي  العلمي وأيًضا على  المستوى  ناجح على 
والتسويق له عالمًيا، فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني 

حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.

3. خط القيادة: هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ 
مهاراته  وتطوير  ذاته  قيادة  كيفية  على  المتدرب  بتعليم 

حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.

4. خط ريادة األعمال: هو الذي يتعلم فيها المتدرب بشكل 
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء، وكيف يكون مشروع خاص 

به وسبل تطويره.



البرنامج العملي ملشروع )مترو القادة(

Earn
)كسب المال من 
مشروعك الخاص(

Learning
)تعلم بالعمل(

Play
)لعب وتحدي(

يعنى بكسب 
المشارك للمال 

من خالل مشروعه 
الخاص به وذلك 
بتحويل أعماله 
وانجازاته الى 
مشاريع تربحه 

وتكسبه المال من 
خاللها 

كمثال : اذا كان 
للمشارك كتاب 
عمله وانجزه 

ونشره فانه فيما 
بعد ومن اجل 
ان يكسب من 

هذا الكتاب مااًل 
فانه يحوله لقصة 
مصورة او فيديو 

مرئي او دورة 
تدريبية او اي عمل 
يكسب من وراءه 

مال.

التي  الطريقة 
على  تعتمد 

 -  %  70 نظرية 
%10 - % 20
1- التعلم 

بالممارسة  
الحياتية يعلم 

الناس بنسبة %70.
2- التعلم من 

تجارب الناس مع 
بعضهم وتجارب 
الغير يعلم الناس 

بنسبة %20.
3- التعلم من 

المناهج الدراسية 
المكتوبة والكتب 

والمحاضرات 
والدورات تعلم 

الناس بنسبة %10.

يعنى باكتساب 
الناس للمهارات 

الالزمة للتعامل مع 
االخرين من خالل 
اللعب والتحدي 

فيما بينهم 
وكذلك يكتشف 
المشارك ذاته 

ومهاراته من خالل 
مشاركة االخرين 



ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة 

خالل  من  واإلنتاج  للتطوير  عملًيا  ُتمارس  عملية  مناهج  إلى 
وللمساعدة  مجتمعاتهم،  وألجل  ألجلهم  أنفسهم  األشخاص 

في تطوير وتقدم وازدهار األمة ونهضتها كما يجب.

- الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:

المشروع هو برنامج عملي، وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار 
والصغار، والكبار يمكنهم خالل مدة خمس سنوات من اإلنجاز 
ثمار  وسيرون  قدرات،  من  به  يتميزون  فيما  واالبداع  واإلنتاج 
وسيرون  لهم  المتاحة  المجاالت  كافة  في  أعمالهم  ونتائج 
جميع  في  إنجازاتهم  ومع  معهم  المجتمع  ومشاركة  تفاعل 

النواحي وتشجيعهم للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.

وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط 

األربعة الرئيسية ومراحلها:

يتناول هذا الكتاب محطة اإلبداع  التي هي جزء من الخط 
األخضر شمال من مترو القادة )نحن اآلن في محطة )اإلبداع(










