قالوا عن الكتاب

‘‘ أ�ح ِّيي المؤ ِّلفَين على ت أ� ِ
ٍ
كتاب من ِطرا ٍز رفيع .في هذا
ليف
الكتاب ،يشدِّ ُد المؤ ِّلفان على ضرورة بد ِء جهو ِد الابتكار بينما
التسويق والتسعير في حسباننا قبل بنا ِء أ� ِّي شيء .و ُيب ِّي ُن
نضع
َ
ُ
ِ
تحتاج ل أ� ْن تحدِّ َد بعناي ٍة السوق المستهدَ فة
الشركات
الكتاب أ� َّن
ُ
ُ
والسعر الذي سيد َف ُعه العملاء المستهدَ فون لقاء الابتكار ،وك أ� َّن
متاح ال آ�ن’’.
الابتكا َر ٌ
فيليپ كوتلر

)(Philip Kotler

عراب التسويق الحديث ،مؤ ِّلف كتاب ‘‘التسويق ’’0‚4
َّ

‘‘لقد جرى تمييع ثقاف ِة الابتكار على مدى العقد الماضي من
مجرد كلم ٍة
كونها أ�دا ًة ملموس ًة لبناء المنتجات و ُّ
التوسع فيها� ،إلى َّ
تصب مباشر ًة في النتيجة النهائ َّية.
رنَّان ٍة جوفاء لتبرير أ� ِّي جهو ٍد لا ُّ
يبعث برسال ٍة
في المقابل ،ف� َّإن هذا
الكتاب هو جوهر ٌة نادرة حيث ُ
َ
رصين ٍة َّ
كتاب لا بدَّ من
وجذابة ،ويقدِّ ُم
نموذجا ثاق ًبا وقاب ًلا للتنفيذٌ .
ً
قراءته ِّ
وجني أ�موال
لكل َمن
ُ
يكافح ما بين �إبداع يتم َّي ُز بالفوضىِ ،
بنهج َّ
منظم’’.
ٍ
دانيش فرحان

)(Danish Farhan

التنفيذي لشركة ’’ ‘‘Xischeالقابضة
المؤسس والرئيس
ُّ
ِّ

‘‘ليس هذا الكتاب للقراءة فقط ،بل هو كتاب س ُيغ ِّير قناعاتك
يخص الابتكار واستراتيج َّيات بناء
وطريقة تفكيرك في ما
ُّ
المنتجات وتسعيرها .سي أ�خذك في رحلة لاكتشاف أ� َّن التسعير
وابتكار المنتجات خطو ٌة أ�ساس َّي ٌة يجب أ�ن تتواء َم مع حاجات
السوق المستهدفة .هذا الكتاب ٌ
ائع ِّ
لكل رياد ِّيي ال أ�عمال
دليل ر ٌ
والعاملين في مجال التسويق وبناء المنتجات’’.

حاتم الكاملي -السعود َّية

الرقمي،
ريادي أ�عمال ،مختص في التسويق
ّ
منصات التواصل
الاجتماعي’’
مؤ ِّلف كتاب ‘‘ 360درجة -التسويق على َّ
ّ

‘‘الابتكار هو طريق ُة تفكي ٍر ُّ
نحل بها مشكل ًة أ�و نو ِّلدُ منها حاج ًة،
ُ
ويرتبط الابتكار
نضيف به قيم ًة حقيق َّي ًة لنا وللذين من حولنا.
يضا ً
ارتباطا وثيقًا بالتنفيذ وتوليد القيمة .و ُيعدُّ هذا الكتاب �إضاف ًة
أ� ً
موضوع الابتكار
نوع َّي ًة وممتاز ًة �إلى المكتبة العرب َّية التي تفتقر �إلى
ِ
وعلاقته بال أ�موال’’.

أ� .د .ف َّواز سعد -السعود َّية

عضو هيئة التدريس ،جامعة أ� ّم القرى

‘‘تبقى مشكلة تسعير المنتج أ�و الخدمة �إحدى المشكلات
ال أ�ساس َّية التي على رياد ِّيي ال أ�عمال و أ�صحاب الشركات ح ُّلها.
تسعيرا خاط ًئا يعني �إ َّما ضياع فرص البيع و �إ َّما
فتسعير المنتج
ً
ضياع فرص الربح.

المهمة التي تجيب عن هذه
ُيعدُّ هذا الكتاب من الكتب
َّ
المشكلة بصور ٍة شمول َّية توفِّر ال أ�دو ِ
ات والاستراتيج َّيات المناسبة
لتساعد على ِّ
الكثير من
الكتاب
يتضم ُن
حل هذه المشكلة .كما
ُ
َّ
َ
قصص الشركات واستخدامها لتلك الاستراتيج َّيات في بحثها عن
ال أ�ساليب ال أ�مثل للاستفادة من ابتكاراتها’’.
د .أ�مجد الجنباز -سوريا

مؤسس في أ�لف ستارت أ�ب
مؤ ِّلف كتاب ‘‘ثاني لفَّة يمين’’ ،وشريك ِّ

‘‘لقد أ�عجبتني فكر ُة البدء بالتطوير من جان َبين -من وجهة نظر
العميل ومن �إمكان َّيات الشركة -ح َّتى تلتقيا عند نقطة في المنتصف
تمثِّل القيمة الحقيق َّية لما تبتكره .أ�دهشني هذا ،وهناك في الكتاب
مما س ُيدهشك’’.
الكثير َّ
مظفر الصارمي -عُ مان

مؤ ِّلف ومستشار العلامة التجار َّية

نجح في الثورة على ال أ�ساليب التقليد َّية في
‘‘كتاب ّ
ثوري! َ
عملي وف َّعال ل�إنجاح
تصميم القيمة المقدَّ مة وتسعيرها على نح ٍو
ٍّ
الشركات ذات المنتجات والخدمات المبتكرة ،و �إسعاد عملائها
في آ�ن واحد .لن أ�تر َّد َد في العودة �إلى قراءته والتو ُّقف عند
حتما مصد ًرا لتوجيه فريق العمل عند
المقتطفات التي ستكون ً
منتج مبتك ٍر جديد وتسعيره’’.
�إطلاق ٍ
محمد الخواجا -ال أ�ردن
مَّ .

التنفيذي لشركة
المدير
ُّ

’’‘‘Startappz

‘‘هذا الكتاب هو ٌ
عملي جدًّ ا للقرارات الصعبة التي يجب
دليل
ٌّ
كتاب لا بدَّ من قراءته ِّ
لكل
اتِّخاذُها في عمل َّية تطوير المن َتج.
ٌ
المسؤولين عن تطوير المن َتج’’.
مارك جيمس

)(Mark James

العالمي والمنتجات ،دي� .إتش .أ�ل �إكسپرس
نائب الرئيس للتسعير
ِّ
)(DHL Express

َهم أ� ِ
فشل الكثير من
‘‘يعطي هذا
سباب ِ
ُ
الكتاب أ�فكا ًرا ثاقب ًة لف ِ
ٍ
لشركات
قصص من واقع عالم ال أ�عمال
يستعرض
الابتكارات .كما
ُ
َ
كبرى فش َل ْت في تحويل ابتكاراتها �إلى أ�موال ،والدروس المستفادة
ٍ
لحالات
عظيما
يضا مصد ًرا
من هذه القصصُ .يعدُّ الكتاب أ� ً
ً
يمكن استخدا ُمها في النقاشات في مساقات رياد ِة ال أ�عمال التي
ُ
أ�قدِّ مها .أ�وصي بشدَّ ة بهذا الكتاب للمد ِّربين والرياد ِّيين والمبتكرين،
وكذلك للمديرين التنفيذ ِّيين’’.
م .عماد سيف -ال أ�ردن

جامعي ومد ِّر ٌب لريادة ال أ�عمال
محاضر
ٌ
ٌّ

تحويل االبتكار إلى أموال
المنتج
تصمم
كيف يمكن للشركات أن
َ
ِّ
اعتمادا على السعر
ً
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التقديم

خبيرا في الكهرباء والميكانيك،
� َّإن الابتكار هو عمل عائلتي؛ فقد كان جدِّ ي ً
توصل �إلى نوع جديد من أ�جهزة �إنذار الحريق .أ� َّما والدي فهو عالم فيزياء
ومبتكرا َّ
ً
عمل لي ًلا نها ًرا في مرفق البحث والتطوير في مختبرات بل )(Bell Laboratories
تضع صورتَه حال ًّيا
الكبرى في موراي ِهل ) ،(Murray Hillولاية نيو جيرسي ،وهي ُ
مضيت أ�وقاتًا طويل ًة في مختبرات بل،
على أ�حد أ�بوابها .وفي مرحلة الطفولة ،أ� ُ
كنت أ�تساءل عن السبب الذي جعل هؤلاء العلماءُ ،وهم من ال أ�ذكى
وكثيرا ما ُ
ً
يعملون في ذلك المكان الذي بدا كالزنزانة من مظهره ورائحته
في جيلهمَ ،
الفظيعة .لماذا لم يكونوا أ�ثرياء و أ�صحاب نفوذ؟ دون ّ
شك ،قد لا يكون هذا
المال وذلك النجاح هما ما يرمون �إليه ،أ�و قد تكمن الحقيقة في الحكمة التي
تقول :الماهر في ِّ
ساذج في الحياة.
الش ْط َرنج
ٌ
ٍ
منتجات
ول أ� َض ِع ال أ�مر بطريق ٍة أ�خرى :لماذا لا تصبح جميع الابتكارات
ناجح ًة؟ لماذا يفشل الكثيرون؟
الجواب في هذا الكتاب.
ِّ
فكر في الطريقة التي تُح ِّول بها معظم الشركات أ�فكارها �إلى منتجات
َّ
الموظفين،
وخدمات .فهم يبدؤون بتحليل مجموعة كاملة من التكاليف :عدد
و ُمدخلات الموا ّد ،وال آ�لات ،والمتط َّلبات التقن َّية ،ودعم البنية التحت َّية ،وما �إلى
المقدَّ رة ،وبهذا يحصلون على الربح
ذلك .ويطرحون هذه النفقات من ال�إيرادات ُ
المتو َّقع .على هذا ال أ�ساس ،تبني الشركة رهاناتها.
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تحويل االبتكار إلى أموال

دقيق
لكن مه ًلا :من أ�ين جاءت أ�رقام ال�إيرادات؟ لم يكن هناك
فحص ٌ
ٌ
للمدخلات التفصيل َّية .وعمو ًما ،لم ُيك ْن هناك أ�كثر من تخمين مدروس .وهذا في
تضع في حسبانك أ� َّن
كبير في الد َّقة .ويبدو ال أ�مر أ�كثر �إهما ًلا عندما ُ
الواقع ٌ
تباين ٌ
هم َّية في تحديد قابل َّية النجاح.
للعنصرين -ال�إيرادات والمصروفات -القد َر نفسه من ال أ� ِّ
َ
لكن ال أ�مر أ�سو أ� من هذا؛ فمع بعض الاستثناءات ،لا تفحص الشركات
َّ
ُهم المبتكر فقط .فهم لا
الم ِّيزات
المهمة التي تُعدُّ َّ
َّ
مهم ًة للعميل ،وتلك التي ت ُّ
اص عدَّ ة.
يعرفون ما �إذا كان العميل يريد ِّ
خاص َّية واحدة ،أ�و الاختيار من بين خو َّ
ولا يعرفون ما �إذا كان العميل سيدفع ،أ�م ينوي الدفع َّمرة واحدة ،أ�م يريد الاشتراك.
هذا ليس عاد ًلا للمبتكر! وينبغي أ�ن يعرف أ�عضاء فريق الابتكار ما �إذا كانوا
سيهدرون لياليهم الطويلة على مفهوم لن ُيحق َِّق أ� َّي نجاح .وينبغي أ�ن يعرفوا -كما
هي الحال في كثير من ال أ�حيان -متى يمكن أ�ن يؤ ِّدي تغيير الرؤية �إلى زيادة
جاذب َّيته زياد ًة كبيرةً .غير أ� َّن هذا يتط َّلب معرفة لا تملكها الشركات.

التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير،
من جهة المديرين التنفيذ ِّيين والفريق
ِّ
يستعرض هذا الكتاب خُ َّط ًة موثوقة لاستعادة زمام ال أ�مور .ويعتمد على العمل
الذي أ�نجزته شركة سايمون كوتشر وشركاه ) (Simon-Kucher & Partnersلمئات
سم بالبساطة .وكثير
الشركات ،بما في ذلك شركتي� .إنَّها خُ َّط ٌة مباشرة ،لك َّنها ت َّت ُ
تحر ْك سري ًعا
منها يعارض الحكمة التقليد َّية .فلا مجال للحكمة التي تقولَّ ‘‘ :
لكن هناك مجا ًلا واس ًعا للحكمة القائلة‘‘ :انتبه أ�ين
ح َّتى لو َح َّط َ
مت ال أ�شياء’’َّ ،
تضع قد َميك’’.
ُ
قد يكون هذا تح ُّي ًزا م ِّني ،لك ِّني أ�قر أ�ه بوصفه رسالة مح َّبة �إلى المبتكرين-
مح َّبة قاسية من حين �إلى آ�خر ،لك َّنها ُّ
تظل مح َّب ًة .أ�ولئك العلماء في مختبرات
المع َّلقة على ِّ
كل بابُ ،وع َّمال المر أ�ب الحالمون
بِل مع رسوم الكاريكاتير القديمة ُ
المجتهدون ،والرجال والنساء في فرق البحث والتطوير في ِّ
كل مكان ،جميعهم

التقديم
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يريدون أ�ن َ
تدب الروح في أ�فكارهم .ولا يريدون
يحظوا بالشيء نفسه .يريدون أ�ن َّ
ْتر َكها تموت ُمهان ًة على أ�حد ال أ�رفف.

من وجهة نظر زملائي المديرين التنفيذ ِّيين ،ف� َّإن هذا أ�ش َبه ببيان عا ّم .لا
خر يجعل مثل هذه الحالة الواضحة لضمان نجاح ال أ�فكار الجديدة
أ�عرف كتا ًبا آ� َ
يفسر بوضوح سبب �إضاعتنا مليارات الدولارات في زمننا هذا.
العظيمة ،أ�و ِّ
وبالنظر �إلى العنوان ،لا يدور ُّ
كل كتاب ‘‘تحويل الابتكار إ�لى أ�موال’’ (Monetizing
) Innovationحول المال ،بل يدور ،كما يقول المؤ ِّلفان ،حول الانتقال من
ُّ
التحكم في مستقبل منش أ�تك.
‘‘التم ِّني’’ �إلى ‘‘المعرفة’’ .فهو يدور حول
�إيدي هارتمان
المؤسس ورئيس قسم ال�إنتاج،
الشريك ِّ
ليغالزوم )(LegalZoom
كانون الثاني/يناير 2016م
)(Eddie Hartman
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هذا الكتاب ،ش أ�نه ش أ�ن مبادرات المنتجات الجديدة التي نصفها فيه ،هو نتاج
عمل قام به كثير من ال أ�شخاص ولعبوا فيه أ�دوا ًرا محور َّي ًة.
ولنبد أ� ب أ�ولئك الذين سمحوا لنا برواية قصصهم بالتفصيلُ .وهم بحسب
التنفيذي السابق
ترتيب الحروف ال�إنكليز َّية :رالف دروز ) ،(Ralf Drewsالمدير
ُّ
لشركة دريجر سيفتي ) ،(Dräger Safetyو أ�ندرو افريد ) (Andrew Freedوجوش
غولد ) (Josh Goldمن لينكد�إن ) ،(LinkedInوبل غورلي ) (Bill Gurleyمن شركة
بينشمارك كاپيتال ) ،(Benchmark Capitalوڤيشال جاياسوال )(Vishaal Jayaswal
من شركة كوكس أ�وتوماتيڤ ) ،(Cox Automotiveوكريستوف كارغروبر (Kargruber
) Christophمن شركة سڤاروڤسكي ) ،(Swarovskiودون ماكاسكيل (Don
سمغ َْمج ) ،(SmugMugودان سيروكر من أ�وپتمايزلي ).(Optimizely
) MacAskillمن َ
المؤسس ورئيس قسم ال�إنتاج في
أ�مضى معنا �إيدي هارتمان ،الشريك
ِّ
إداري في سايمون كوتشر
ليغالزوم ،ومات جونسون ) (Matt Johnsonالشريك ال� ُّ
وشركاه ،ساعات لا حصر لها في مراجعة ال أ�فكار ومناقشتها ،وقدَّ موا أ�فكا ًرا ثاقبة،
نشكر كاري بيرتش (Cary
إقناعا .كما نو ُّد أ�ن
حسنت من أ�فكارنا ،وجعلتها أ�كثر � ً
َّ
َ
) Burchمن وكالة ال أ�نباء طومسون رويترز ) ،(Thomson Reutersوتشيت كاپور
) (Chet Kapoorمن تنزينغ غلوبال ) ،(Tenzing Globalوجون كلاين )(John Cline
من ويسترن يونيون ) ،(Western Unionلمراجعة مس َّودات الكتاب وتقديم أ�فكار لا
تُقدَّ ر بثمن َطوال رحلتنا مع الكتاب.
لعب زملاؤنا في شركة سيمون كوتشر دو ًرا َق ِّي ًما في تحفيز تفكيرنا .حيث
ساعدت سارة ياماموتو ) (Sara Yamamotoفي صياغة ال أ�فكار ،ومراجعة مس َّودات
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الشخصي .وعمل هيرمان سايمون
المحرر
الفصول .لقد كانت ملا َذنا بصفتها
ِّ
ّ
مؤسسي شركتنا ومؤ ِّلف سلاسل كتب عدَّ ة -على
) -(Hermann Simonأ�حد ِّ
يضا .وساعد تشارلي صن (Charlie
مراجعة المحتوى ،وقدَّ م أ�فكا ًرا ثاقب ًة رائع ًة أ� ً
) Sunوجاستن رومان ) (Justin Romanعلى كتابة أ�مثل ٍة عدَّ ة ،ونشكرهم على
�إسهامهم وتفانيهم .و أ�شار عد ٌد من الشركاء والمديرين في شركتنا �إلى أ�مثلة
ستقر أ�ها في الصفحات المقبلة ،وفتحوا أ�بواب �إداراتهم التنفيذ َّية لنا ،وهم :فيليپ
بيرمان ) ،(Philipp Biermannوجونار كلاوزين ) ،(Gunnar Clausenوديرك شميث-
غالاس ) ،(Dirk Schmidt-Gallasوجوزي هولشوف )  ،(Josee Hulshofوكلاوس
هيلكه ) ،(Klaus Hillekeوديرك كارس ) ،(Dirk Karsو ِنك كيبلر )،(Nick Keppeler
ويورغ كروتن ) ،(Joerg Kruettenوسوزان لي ) ،(Susan Leeوراينر ميكيس (Rainer
) ،Meckesونينا شارڤنكا ) ،(Nina Scharwenkaوكريستيان شولر (Christian
) ،Schulerو �إيكهارد شتاديه ) ،(Ekkehard Stadieو أ�ندريه ڤيبر )،(André Weber
و أ�نطوان ڤايل ) .(Antoine Weillنشكركم على مساعدتنا على َو ْضع أ�ساس لل�أد َّلة
التي تستند �إليها الرؤى الموجودة في هذا الكتاب .علاوة على ذلك ،كان
الزملاء السابقون في شركة سايمون كوتشر ،أ�ندرو كونراد )،(Andrew Conrad
وفرانك لوبي ) ،(Frank Lubyو آ�نيا راسولوڤا ) ،(Anya Rasulovaوكيت وودورد (Kate
شكرا
) ،Woodwardأ�كبر من أ� َ
سهموا في المس َّودات ال أ� َّولية للكتاب .نشكركم ً
خيرا ،نو ُّد أ�ن نشكر پترا ديتز ) (Petra Dietzمن قسم
جزي ًلا على �إسهاماتكم .و أ� ً
افيكي لدينا للمساعدة في تصميم أ�شكال ورسوم بيان َّية عدَّ ة.
التصميم الجر ِّ
و أ�س َعدَ نا حقًّا العمل مع فريق من صفوة المراجعينَ ،و ُهم (بحسب ترتيب
الحروف بال�إنكليز َّية) :أ�ندرياس أ�لتمارك ) ،(Andreas Alteamrkوكاري بيرتش،
وروبرت دولان ) ،(Robert Dolanورالف دروز ،وبل غورلي ،وستيفان جاكوبي
) ،(Stefan Jacobyومارك جيمس ) ،(Mark Jamesوڤيشال جاياسوال ،وتشيت
كاپور ،وكريستوف كارغروبر ،وفيليپ كوتلر ) ،(Philip Kotlerونايجل لويس
) ،(Nigel Lewisوشيلا مارسيلو ) ،(Sheila Marceloوكيفن ميتشل (Kevin
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) ،Mitchellويينز مولر ) ،(Jens Müllerومارتا ناڤارو ) ،(Marta Navarroومايك
نونن ) (Mike Noonenوستيفان پول ) ،(Stefan Paulو آ�لان پيدرسن (Allan
) ،Pedersenودنكان روبرتسون ) ،(Duncan Robertsonوهيلاري شنايدر (Hilary
) ،Schneiderو أ�ديتيا سينغ ) ،(Aditya Singhودان سيروكر )،(Dan Siroker
وسپنسر سكيتس ) ،(Spenser Skatesوليلا سرينيڤاسان ) ،(Leela Srinivasanوغريغ
شكرا جزي ًلا على دعمكم!
ڤالدورف )  .(Greg Waldorfنشكركم ً
المحرر مع ناشر
نو ُّد أ�ن نشكر ريتشارد نارامور )،(Richard Narramore
ِّ
الطبعة ال�إنكليز َّية ،الذي ر أ�ى ما تملكه النصوص ال أ� َّول َّية من �إمكانات ،وساعد
على تحويلها �إلى الكتاب الذي بين يدَ يك ال آ�ن .وما كان لهذا الكتاب ليرى
مؤسسة بلوم غروپ المحدودة
النور لولا المساعد ُة الق ِّيمة التي تلقَّيناها من َّ
شكرا ل أ�عضاء فريق بلوم غروپ ،بوب بوداي (Bob
).(Bloom Group LLC
ً
) Budayوديڤيد روسنباوم ) (David Rosenbaumولوري ماكلولين (Laurie
نثري.
) ،McLaughlinعلى صياغة أ�فكارنا ب أ�سلوب ّ
يجب أ�ن نشكر أ�فراد أ�سر َت ْينا ِمرا ًرا على تشجيعهم المتواصل وتف ُّهمهم؛ حيث
مستمرين،
دعما وتشجي ًعا
قدَّ مت لنا زوجتانا ،هيما ) (Hemaو أ�ورليكه )ً ،(Ulrike
َّ
يضا أ�ن نشكر أ�ه َلنا و �إخوتنا
دائما .وختا ًما ،نو ُّد أ� ً
وكانت آ�ذانهما مص ِغي ًة لنا ً
و أ�خواتنا .ما كان لهذا الكتاب أ�ن يرى النور لولا دعمهم جمي ًعا.
المؤ ِّلفان
آ�ذار/مارس 2016م

األول
الجزء َّ

مشكلة تحويل االبتكار
إلى أموال

الفصل 1

هدر المبتكرون المليارات
كيف ُي ِ
ارتين
سي َ
َّ
قصة َّ

بقصة س َّيارتَين جديدتَين ،أ�ط َل َق ْتهما شركتان من شركات الس َّيارات
لنبد أ� َّ
ناجحا جدًّ ا ،في حين
المعروفة منذ عقود .كان �إطلاق �إحدى هاتَين الس َّيارتَين ً
نموذجا في ال�إخفاق.
كان �إطلاق ال أ�خرى
ً
قصتنا هي من �إنتاج شركة پورشيه ) (Porscheالتي تستحوذ
الس َّيارة ال أ�ولى في َّ
حصة صغيرة نسب ًّيا في السوق العالم َّية لصناعة الس َّيارات ،والتي تُقدَّ ر
على َّ
1
السير
بتريليونات الدولارات  ،وهي معروفة بس َّيارتها الرياض َّية  911التي تستطيع َّ
بسرعة تصل �إلى  200ميل (تقري ًبا  320كيلومتر) في الساعة.
وفي أ�وائل تسعين َّيات القرن العشرين ،واجهت شركة پورشيه أ�زم ًة مال َّي ًة طاحنة،
وكانت تسير بسرع ٍة هائلة نحو الهاوية -بسرع ٍة قد تتجاوز السرعة القصوى لس َّيارتها
الرياض َّية� ،إذ تق َّلصت مبيعاتها السنو َّية �إلى ُثلث ما كانت تحقِّقه في ثمانين َّيات
القرن العشرين .وكانت عمل َّيات التصنيع في الشركة عديمة الكفاءة ومعيبة .و ُث َّم
التنفيذي الجديد ،ڤندلين ڤيدكينغ ) ،(Wendelin Wiedekingالذي
الرئيس
جاء
ُّ
ُ
ٍ
جديد
جيل
كان في الحادية وال أ�ربعين من العمر حينها ،وكان ال أ�صغر بين ٍ
وقر َر اتِّباع ال أ�ساليب اليابان َّية
من مديري شركات تصنيع الس َّيارات في أ�لمانياَّ ،
في التصنيع ،وتحسين الجودة .على �إثر ذلك ،انخفضت التكاليف ،وارتفعت
المبيعاتَّ ،
وتمك َن ِت الشركة من تج ُّنب كارثة.
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التنفيذي الجديد پورشيه بعض الوقت .وكان يعلم أ� َّن الشركة
الرئيس
منح
ُّ
لقد َ
ُ
جذري -تحتاج �إلى شي ٍء مختلف وجديد .لقد كانت -حالها
تحتاج �إلى تغيير
ّ
حال معظم الشركات في نهاية المطاف -أ�مام أ�حد خيا َرين� :إ َّما الابتكار ،و �إ َّما
المجازفة بفقدان ِّ
كل شيء .لقد كانت تحتاج �إلى س َّيارة جديدة.
وفي النصف الثاني من تسعين َّيات القرن العشرين ،بد أ�ت الشركة ِّ
تخطط لس َّيارة
كل البعد عن الس َّيارة الرياض َّية التي كانت ِّ
كانت بعيدة َّ
تركز عليها بنجاح على مدى
السنوات الخمسين الفائتةَّ .قررت پورشيه صناعة س َّيارة رياض َّية متعدِّ دة ال أ�غراض-
ت َُعرف اختصا ًرا ب ِْاسم أ�س .يو .ڤي ) -(SUVوهي س َّيارة عائل َّية مرتبط ٌة ليس ب أ�علام
نهاية سباقات السرعة ،بل بال أ� َّم ِ
هات وال آ�با ِء في العائلات التقليد َّية المنهمكين بتربية
يتحسرون على شبابهم الضائع.
أ�بنائهم ويجلسون خلف عجلة القيادة َّ
و أ�طلقت پورشيه على س َّيارتها الجديدة اسم كا َين ).(Cayenne
س َّيارة رياض َّية متعدِّ دة ال أ�غراض من پورشيه؟ لم يكن ذلك منطق ًّيا .فقد كانت
پورشيه ت ُِّركز على السرعة والق َّوة والجر أ�ة والهندسة ،وليس على تعبئة س َّيارة العائلة
الصغار �إلى المباريات
بمشتريات البقالة ،واصطحاب �إميلي ومايك و أ�صدقائهما ِّ
في عطلة نهاية ال أ�سبوع .ماذا كانت تعرف پورشيه عن الس َّيارات الرياض َّية متعدِّ دة
ال أ�غراض؟ �إنَّها لم تصنع واحد ًة من قبل.
صممت المن َتج-
غير أ� َّن پورشيه َّ
تقصت المعلومات .وعلى وجه التحديدَّ ،
كا َين -وصنعته بنا ًء على السعر.
وعندما يسمع معظم الناس كلمة ‘‘السعر’’ ِّ
يفكرون في رقم ،وهذا ما ُي َعرف
باسم التسعير .عندما نستخدم مصطلح السعر ،ف إ�نَّنا نحاول الوصول �إلى أ�م ٍر أ�كثر
جوهر َّية .فنحن نريد أ�ن نفهم القيمة الملموسة التي يجلبها الابتكار �إلى العميل.
ما المبلغ الذي يريد العميل دف َعه مقابل هذه القيمة؟ ماذا سيكون الطلب؟ في
وقياسا للمبلغ الذي يريدون
َضوء ذلكُ ،يعدُّ السعر مؤشِّ ًرا �إلى القيمة للعملاءً ،
دف َعه مقابل هذه القيمة.
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لقد فهمت پورشيه هذا ك َّله عندما بد أ�ت في صنع كا َين .وكان كبا ُر
المسؤولين التنفيذ ِّيين في پورشيه يعرفون أ�نَّهم يمتلكون مفهو ًما جري ًئا ،ور َّبما
يضا أ� َّن الس َّيارة ستكون مخاطر ًة هائلة .لذلك طلبوا �إلى
ثور ًّيا .وكانوا يع َلمون أ� ً
فريق �إنتاجهم أ�ن يحدِّ َد بد َّقة ما يريده العميل في س َّيارة پورشيه الرياض َّية متعدِّ دة
هم من ذلك ،ما المبلغ الذين كانوا على استعداد لدفعه؟ كانت
ال أ�غراض ،وال أ� ُّ
الرسالة واضحة� :إذا لم يكن العميل على استعداد لدَ فْع سع ٍر يضمن النجاح،
ف� َّإن پورشيه ستتخ َّلى عن فكرة كا َين.
وقبل وقت طويل ،من وضع التصاميم ال أ� َّول َّية للس َّيارة بواسطة َ
مركز المجموعة
الهندس َّية في مدينة ڤايساخ ) ،(Weissachأ�جرى فريق ال�إنتاج مجموع ًة واسع ًة
محتملين ،وعملوا على قياس رغب ِة أ�ولئك العملاء
من الاستطلاعات مع عملاء
َ
في اقتناء س َّيارة پورشيه الرياض َّية متعدِّ دة ال أ�غراض ،وعلى تقييم ال أ�سعار؛ وذلك
ُبغي َة تحديد ٍ
متحمسين.
نطاق مقبول .وكانوا سعداء باكتشافهم أ� َّن العملاء كانوا
ِّ
و أ�ظهر التحليل أ� َّن العملاء كانوا على استعدا ٍد ل أ�ن يدفعوا لاقتناء هذه الس َّيارة
مبلغًا أ�كبر من الذي كانوا على استعداد لدفعه مقابل س َّيارات مماثلة من �إنتاج
ٍ
شركات أ�خرى .وبد أ� النجاح الساحق يلوح في ال أ�فق.
يعني هذا أ� َّن پورشيه يمكنها الاستثمار في ُصنع س َّيارتها الرياض َّية متعدِّ دة
ال أ�غراض.
لكن ،ما الذي يجد ُر بها صناعته بالتحديد؟ لم تكن پورشيه على استعداد
بص ْنع س َّيارة ذات تصميم منتفخ ،وخَ َض ْعت ُّ
كل م ِّيزة لمحاكمة ،كان
للمخاطرة ُ
قاضيها هو العميل.
الرياضي -ولم يكن ذلك
أ�راد العملاء المستهدَ فون مست ًوى عال ًيا من ال أ�داء
ّ
متعارفًا عليه في فئة هذه الس َّيارة -وكانوا على استعداد للدَّ فع مقابل ذلك .لقد
قريب من الس َّيارات الرياض َّية (رغم
قوي و أ�دا ٍء ٍ
محر ٍك ٍّ
أ�عربوا عن اهتمامهم بوجود ِّ
حجم الس َّيارة الرياض َّية متعدِّ دة ال أ�غراض) .ولم يكن ُ
اليدوي الشهير
ناقل الحرك ِة
ُّ
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خاص بالسباقات ،ضمن قائمة ال أ�منيات؛
من پورشيه ذو
ِّ
الست سرعات ،وهو ٌّ
لكن ر أ�ي العملاء أ�قنع مهندسي پورشيه ب�إدراج حوامل أ�كواب
فقد انطف أ� بريقهَّ .
كبيرة ،وهو أ�مر لم يكن م أ�لوفًا في پورشيه .وفي كلِّ خطوة ،كان ُ
يزيل فريق ال�إنتاج
م ِّيزات لم تكن ذات قيمة عند العملاء -ح َّتى لو كان المهندسون يح ُّبونها-
والاستعاضة عنها بم ِّيزات كان العملاء على استعدا ٍد بالفعل للدَّ فع مقابلها.
تكمن في التفكير في تحويل هذا الابتكار �إلى
وكانت الورقة الرابحة لپورشيه
ُ
أ�موال قبل ٍ
وقت طويل من انطلاق عمل َّية تطوير المن َتج ب أ�قصى سرعة ،ومن َث َّم
تصميم س َّيارة ب أ�كثر ال ِق َيم والم ِّيزات التي يريدُ ها العملاء ،بسع ٍر معقول .نتيجة
لذلك ،وقف الجميع خلف ٍ
هدف واحد :علمت پورشيه أ� َّن لديها حصانًا أ�س َو َد،
وكانت لديها الثقة بالاستثمار َوفقًا لذلك.
وبمرور الوقتَّ ،
مك َنت كا َين شركة پورشيه من تحقيق أ�على ال أ�رباح ِّ
لكل
س َّيارة في مجال الصناعة -صناعة الس َّيارات ب أ�سرها .وبعد عشر سنوات من
تبيع  100أ�لف س َّيارة
نجاحها الساحق في السوق عام 2003م ،كانت پورشيه ُ
كا َين سنو ًّيا ،أ�ي نحو خمسة أ�ضعاف ما كانت تبيعه في عام �إطلاقها .واليوم
إجمالي أ�رباح الشركة ،في حين أ� َّن س َّيارة
يقرب من نصف �
تمثِّل كا َين ما ُ
ِّ
2
 911المذهلة تُد ُّر ثلث ال أ�رباح .وال أ�كثر من ذلك أ� َّن كا َين َّ
مكنت پورشيه
من سداد قد ٍر كبي ٍر من الديون ،ومن زيادة احتياطاتها النقد َّية.
نجاحا هائ ًلا ِّ
نجح ْت پورشيه؟
لكن لماذا َ
لقد م َّث َل ْت كا َين ً
بكل المقاييسْ .
لم يكن ذلك بسبب البراعة الهندس َّية للشركة ،مع أ� َّن كا َين تعمل بصور ٍة رائعة
جدًّ ا .ولم يكن هذا تط ُّو ًرا تكنولوج ًّيا استثنائ ًّيا َّ
مكن پورشيه من تصنيع س َّيارة
بكفاء ٍة أ�كبر ،أ�و َ
جعل ِ
نجح ْت پورشيه بف َْضل
قلوب العملاء
ُ
تخفق أ�سرع .فقد َ
تصميم المن َتج بنا ًء على السعر .وهذا ما تفع ُله الشركات الذك َّية.
قصتنا .هذه الس َّيارة من �إنتاج شركة فيات
وال آ�ن ،ننتقل �إلى الس َّيارة الثانية في َّ
كرايسلر ) ،(Fiat Chryslerوهي شركة كانت تحق ُِّق س َّتة أ�ضعاف عائدات پورشيه.
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وفي عام 2009م ،بد أ�ت شركة صناعة الس َّيارات العملاقة العمل على َج ْل ِب من َتج
ٍ
دارت
جديد �إلى العالم :ستعمل على �إعادة تصميم الس َّيارة الكلاسيك َّية دودج ْ
ذاع صي ُتها في سبعين َّيات القرن العشرين.
) (Dodge Dartالتي َ
مهمة نحو أ�حد
وكانت س َّيارة دودج
ْ
دارت الجديدة نقطة انطلاق َّ
متوسطة الحجم
القطاعات
المهمة في السوق لشركة فيات كرايسلر :الس َّيارات ِّ
َّ
دارت بشدَّ ة لمنح الشركة
) .(Compact Carsوكانت فيات كرايسلر تحتاج �إلى ْ
القدرة على المنافسة في هذه الفئة ،وهو قطاع ناض َل ْت فيه على مدى سنوات.
متوسطة الحجم واحد ًة من ِّ
ست س َّيارات تُباع في أ�ميركا.
كل ِّ
وتمث ُِّل الس َّيارات ِّ
التنفيذي لشركة فيات
و أ�وضح سيرجيو مارشيوني ) -(Sergio Marchionneالمدير
ُّ
كرايسلر -في مقابلة أ�جر َي ْت معه في برنامج ‘‘ستُّون دقيقة’’ ) (60 Minutesفي
شركات صناعة الس َّيارات
تنجح
آ�ذار/مارس 2012م ،أ� َّن من المفترض أ�ن
ُ
َ
متوسطة الحجم .وقال � َّإن أ� َّي َة شرك ِة س َّيارات عجزت
جميعها في سوق الس َّيارات ِّ
3
عن النجاح في هذه الفئة ‘‘محكو ٌم عليها بالفشل’’.
دارت؛ فقد أ�خبر
هم َّية ْ
ولم ُيك ِثر مارشيوني الكلام داخل الشركة عن أ� ِّ
َّ
للعمال في زيار ٍة عام 2012م لمصنع
الموظفين ب أ� ِّ
هم َّية هذه الس َّيارة .وقال َّ
بيلفيدير ) (Belvidereفي ولاية �إلينوي‘‘ :مستقبلنا ُمع َّلق بمدى �إتقاننا لما نفعله
ودع َم كلماته بالمال ،بتخصيص مئات ملايين الدولارات لتحويل طراز
هنا’’َّ .
كبيرا ( أ�لفا روميو جوليتا ]� )[Alfa Romeo Giuliettaإلى
فيات الذي حقَّق ً
نجاحا ً
دارت.
دودج ْ
وقال مارشيوني‘‘ :من بين جميع الس َّيارات التي قد أ�خطئ بش أ�نها ،لا أ� ِ
خطئ
هم َّية نفسها لمستقبل
بش أ�ن هذه الس َّيارة’’ .كان لكلتا الس َّيارتَين في َّ
قصتنا ال أ� ِّ
دارت مختلفًا تما ًما
لكن كان النهج الذي اتَّب َع ْته فيات كرايسلر لتطوير ْ
شرك َتيهماْ .
عن النهج الذي اتبعته پورشيه في تطوير كا َينَ .
فبدل البدء ب�إلقاء نظر ٍة فاحص ٍة
على العميل ،أ�لق َْت فيات كرايسلر نظر ًة فاحص ًة على المن َتج.
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وعندما جرى توثيقها في �إعلانٍ
تلفزيوني مدَّ ته  90ثانية لتسويق الس َّيارة،4
ٍّ
كانت عمل َّية تطوير من َتج فيات كرايسلر تتمثَّل في تصميمه وبنائه و �إعادة التفكير
الهندسي ،بر أ�يه
الفريق
شعر
ُ
فيه َّثم تصميمه وبنائه و �إعادة التفكير فيه -ح َّتى َ
ّ
الذي يست أ�ثر به ،ب أ� َّن الس َّيار َة مستعدَّ ٌة للانطلاق .وفي الواقع ،أ�وضح ال�إعلان
ِّ
بكل فخ ٍر أ� َّن الشركة ‘‘تُقصي المسؤولين المال ِّيين’’ من عمل َّية التطوير .فالمال
لن يس ِّبب مشكل ًة .والشركة ِ
نموذجا أ� َّول ًّيا تلو ال آ�خر ،ح َّتى تحصل على
ستنشئ
ً
دارت .وس ُتبنى هذه
المن َتج الصحيح .ولن يتدخَّ َل الفريق
التنفيذي �إ َّلا في تصميم ْ
ُّ
الس َّيارة ح َّتى َ
تصل �إلى الكمال الذي أ�شار �إليه ال�إعلان.
وهذا ‘‘الكمال’’ هو ما حدَّ دته فيات كرايسلر ،وليس ما حدَّ ده العميل.
وعرض ْتها دودج على العملاء لمحاولة َبيعها.
السعرَ ،
وبعدها ُف ِر َض ِّ

كان أ�داؤها في السوق كارث ًّيا .وفي عام 2012م ،العام الذي أ�طلقت فيه،
إجمالي ما تو َّق َعه مح ِّللو السوق،
دارت نحو  25أ�لف س َّيارة ،5أ�ي ربع �
بِي َعت من ْ
ِّ
وتس َّب َب هذا الرقم في أ� ْن تُص ِّنف شركة ماركت ووتش ) (MarketWatchلمراقبة
دارت ثاني أ�فشل من َتج
ال أ�سواق المال َّية في بورصة داو جونز ) (Dow Jonesس َّيارة ْ
في العام .وحصدَ َ
ُّ
المختل على آ�يفون من شركة أ�پل.
المركز ال أ� َّول برنامج الخرائط
دارت وصيفة ‘‘خرائط أ�پل’’.
هذا صحيح :كانت ْ
متوسطة الحجم
منذ ذلك الحين ،فشلت ْ
دارت في �إبعاد مشتري الس َّيارات ِّ
ي هذا القطاع ،تويوتا كورولا ) (Toyota Corollaوهوندا سيڤيك (Honda
عن رائدَ ْ
) ،Civicأ�و ح َّتى شڤروليه كروز ) (Chevrolet Cruzوفورد فوكِس ).(Ford Focus
وبحلول نهاية عام 2014م ،كانت المبيعات ُمخ ِّيبة لل�آمال ح َّتى � َّإن الشركة
ُ
اضط َّر ْت �إلى �إصدا ِر قرار ِ
تسريح مؤ َّقتة في مصنعها في بيلفيدير .ولسخرية
ات
ٍ
العمال أ�نفسهم الذين سمعوا مارشيوني يقول قبل عا َمين
القدر ،ف� َّإن هؤلاء كانوا َّ
دارت كانت الس َّيارة الوحيدة التي لا يمكن أ�ن تُخطئ الشركة بش أ�نها .وفي
� َّإن ْ
دارت ُس ْب َع مجموع مبيعات را ِئدَ ي قطاع
ال أ�شهر التسعة ال أ�ولى ،كانت مبيعات ْ
6
متوسطة الحجم.
الس َّيارات ِّ
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دارت ،لك َّنها َف َعلت .السبب
كان لا
يمكن أ�ن تُخطئ فيات كرايسلر بش أ�ن ْ
ُ
في نجاح پورشيه بس َّيارتها كا َين ،والسبب في ترنُّح فيات كرايسلر بس َّياراتها
دارت ،هي ال أ�سباب نفسها التي أ� َّدت �إلى نجاح ابتكارات المن َتجات أ�و فشلها
ْ
ٍ
صناعات عدَّ ة على مدار الثلاثين عا ًما ال أ�خيرة:
في الكثير من الشركات من

وضع ْت پورشيه حاجات العملاء وما ُيقدِّ رونه واستعدادهم للدَّ فع والتسعير على ر أ�س
َ
أ�ولو َّياتها عندما ط َّورت س َّيارة كا َين؛ في حين كان ذلك آ�خ َر اهتمامات فيات كرايسلر.

القصة حول الس َّيارات أ�كثر منها حول طريق َتي التفكير
لا تدور هذه َّ
المختلف َتين ال َّل َتين بد أ�تا عند �إطلاقهما ،ولماذا أ� َّد ْت �إحدى الطريق َتين �إلى
ساعدَ في َو ْضع شركتها على مسا ِر نم ٍّو ُم َتسار ٍِع ،في حين أ� َّد ِت
َجاح َ
ن ٍ
العمال.
ال أ�خرى �إلى ٍ
فشل تس َّب َب في تسريح َّ
مت پورشيه س َّيارتها الجديدة بنا ًء على السعر -ما يقدِّ ره العميل وما يريدُ
صم ْ
َّ
شراءه ،في حين لم تفعل فيات كرايسلر ذلك.
ساسي لهذا الكتاب :كيف يمكن أ�ن
توضح هذه َّ
ُ
القصة الموضوع ال أ� َّ
تجلب شي ًئا جديدً ا �إلى العالم على أ�قصى استفادة من
تحصل الشركات التي
ُ
علم تحويل الابتكار �إلى أ�موال ،وزيادة فرص نجاح عروضها الجديدة ،وتحقيق
دائما ما
بالمبهِرة .والصعوبات التي تواجه الابتكار الناجح ً
نتائج يمكن وصفها ُ
تكون كثيرة .لكن ،كما ستقر أ� ،ستتع َّلم كيف يمكن أ�ن يزيدَ التركيز على تحويل
مالي كبير.
الابتكار �إلى أ�موال من فرصك في تحقيق ٍ
نجاح ٍّ
ّ
الحظ ،ف� َّإن المزيد من المن َتجات الجديدة في ِّ
كل صناعة تسير
ولسوء
دارت ،وهناك عد ٌد ٌ
قليل جدًّ ا من ال أ�شخاص
في الطريق نفسه الذي َس َل َك ْته ْ
يستمتعون بنجاح كا َين .ونحن نرى ذلك َطوال الوقت .غير أ� َّن ِّ
لكل شرك ٍة فرص َة
ويكمن ُّ
الحل في
دارت.
تحقيق نجاحات كا َين ،والحدَّ من مخاطر �إخفاقات ْ
ُ
ٍ
طرح فيها أ� ُّي من َت ٍج جديد قبل ٍ
وقت طويل من ُصنع
تحديد دقيقٍ للسوق التي س ُي َ
وض رحل ٍة
المن َتج ،والتحقُّق من استعداد السوق للدَّ فع مقابل هذا المن َتج قبل خَ ِ
طويل ٍة لتحويل الابتكار �إلى من َتج.
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غالبية المنتَ جات الجديدة
السبب وراء َف َش ِل
َّ

في ِّ
نفسهم في موقف پورشيه .و ُيقاس النجاح
كل عام ،يجدُ المزيدُ والمزيدُ م َّنا أ� َ
بجلب من َت ٍ
جات جديدة �إلى السوق ،وتوسيع نطاق أ�عمالنا .كما أ� َّن وتيرة التغيير
تتسارع في جميع أ�نحاء العالم .ولكثيرين م َّنا ،لم َي ُع ِد الابتكار مس أ�ل َة تحديد
أ�ولو َّيات أ�و استثمار ،بل مس أ�لة بقاء.
ومع ذلك ،ف� َّإن معدَّ ل َفشَ ِل الابتكارات مرتفع على نح ٍو صادم .وهناك
ُ
تفشل في تحقيق �إيراداتها وما
تقري ًبا  3من أ�صل  4من َتجات أ�و خدمات جديدة
الكثير منها ويحترق تما ًما ،وبعضها ت ِّ
َّ
ُحطم
ويتحط ُم
حدَّ دته من أ�هداف ربح.
ُ
شركاتها وتحرقها معها.
لكن ليس من المفترض أ�ن تكون الحال هكذا.
هذا ما يدور حوله هذا الكتاب .وعلى مدار  30عا ًما ،ساعدنا الشركات
على َو ْضع استراتيج َّيات لنجاح الابتكار -بما في ذلك �إطلاق پورشيه كا َين التي
ذكرناها .وفي أ�ثناء ذلك ،اكتشَ فْنا أ� َ
نماط الفشل التي تقضي على الكثير من
هم من ذلك ،عملنا على صياغة �إطار عمل وتحقَّقنا منه عمل ًّيا،
الابتكارات .وال أ� ُّ
حيث ساعد الشركات المبتكرة ،من الشركات الناشئة �إلى علامات )(Brands
عالم َّية ،على تحقيق أ�هدافها أ�و ما هو أ�بعد منها.
ساسي وراء ِّ
تفشل المن َتجات الجديدة ل أ� ٍ
كل
سباب عدَّ ةَّ .
لكن السبب ال أ� َّ
يتعر ُض لها الابتكار -ما ُيطلق عليه رجل ال أ�عمال الملياردير �إيلون
الشرور التي َّ
َمسك ) (Elon Muskمجموعة ‘‘المبادئ ال أ�ولى’’ -هو الفشل في َو ْضع استعداد
وتؤجل معظم
العميل للدَّ فع مقابل من َت ٍج جديد في ُصلب تصميم المن َتجِّ .
الشركات القرارات المتع ِّلقة بالتسويق والتسعير ح َّتى آ�خر لحظة ،عندما تكون قد
ط َّورت من َتجاتها الجديدة بالفعل .فهي تخوض رحل ًة طويل ًة ومكلف ًة لتطوير المن َتج
تجني َ
لكن دون معرفة ما �إذا كانوا سينجحون في
المال من ابتكاراتهاْ ،
متمن َّي ًة أ�ن َ
ذلك أ�ص ًلا.
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مجرد رقم؛ فهو �إشارة �إلى ما يريده العميل ،و �إلى أ� ِّي مدى
السعر أ�كثر من َّ
هم في تحديد ما �إذا كان المن َتج سيد ُّر ما ًلا أ�م لا،
يريده� .إنَّه العامل الوحيد ال أ� ُّ
ولك َّنه ما يزال فكر ًة مت أ�خِّ رة ،وهو أ� ٌمر تجري مراعاته في آ�خر لحظة بعد الانتهاء
كثيرا ما ت َّتصل بنا وتقول:
من تطوير المن َتج .وهي فكرة مت أ�خِّ رة ح َّتى � َّإن الشركات ً
‘‘لقد صنعنا من َت ًجا ،ونحتاج ال آ�ن �إلى مساعدتكم في تسعيره’’.
ولتلخيص ال أ�مر ،تط ِّو ُر هذه الشركات المن َت ِ
تصمم،
جات على النحو ال آ�تيِّ :
َّثم تصنعَّ ،ثم تُس ِّوقَّ ،ثم تُس ِّعر .ما سوف نُع ِّلمك �إ َّياه في هذا الكتاب هو
َق ْلب هذه العمل َّية ر أ� ًسا على عقب :التسويق والتسعيرَّ ،ثم التصميمَّ ،ثم التصنيع،
ٍ
صمم المن َتج بنا ًء على السعر.
وبكلمات أ�خرىِّ ،
ُعد بالذاكرة �إلى آ�خر دراسة جدوى ُط ِلب �إليك أ�و �إلى زملائك كتابتها لمن َت ٍج
توصلت �إلى أ�سعارك؟ هل قارن َْت من َتجك بمن َت ٍ
جات أ�خرى في
جديد .كيف َّ
كنت
عما هم مستعدُّ ون حقًّا لدفعه لقا َءه؟ هل َ
السوق ،أ�م س أ� َ
لت العملاء بالفعل َّ
سعرك بنسبة  %20مث ًلا؟ ومن هذا ،ما مدى
تع َل ُم مقدَّ ًما ما سيحدث �إذا َ
زدت َ
الكم َّية؟
الت أ�ثير المحتمل في الطلب ،ومن َّثم في ِّ

كنت مثل آ�لاف الشركات التي عملنا معها على ِّمر السنين ،فر َّبما لم
�إذا َ
تفعل ذلكُّ .
مت �إلى ال�إدارة العليا دراس َة َجدوى
فكل شركة منها تدَّ عي أ�نَّها قدَّ ْ
ُم َ
حكمة ،تضمن نجاح من َتجها الجديد .لكن في  %5تقري ًبا فقط من دراسات
ٍ
معلومات حول المبلغ الذي سيدفعه العملاء
الجدوى تلك ،يمكنك العثور على
مقابل المن َتج .ويعني هذا أ� َّن تقديرات �إيراداتها هي -في أ�حسن ال أ�حوال -ليس
سوى تخمينات .وعندما ِّ
تفكر في ذلك ،تجدُ أ�نَّه أ� ٌمر ُمح ِّير .وتمنحهم دراسة
الجدوى درج ًة من الثقة لا يستحقُّونها .وهي تقو ُدهم �إلى درب الفشل.
نجح مبتكري المن َتجات الذين نعرفهم بتحديد ما ُيقدِّ ره العميل وما هو
يبد أ� أ� ُ
يصممون المن َتجات بنا ًء على هذه المعلومات ،وي َّتبعون
على استعداد لدفعهَّ ،ثم ِّ
استراتيج َّي ًة واضح ًة لتحويل ابتكاراتهم �إلى أ�موال .هذا ما فع َل ْته لينكد�إن )(LinkedIn

28

تحويل االبتكار إلى أموال

قبل �إطلاقها خدمة ’’ ( ‘‘Talent Solutionsأ�ي حلول العثور على المواهب) لمسؤولي
المنصة و أ�رباحها .وهذا ما
التوظيف ،التي لها نصيب ال أ�سد ال آ�ن من �إيرادات
َّ
دارت .هذا ما
فعلته پورشيه مع كا َين ،وما فشلت فيات كرايسلر في فعله مع ْ
فع َل ْته شركة أ�دوية عالم َّية ُكبرى مع منتجاتها الجديدة منذ مطلع ال أ�لف َّية ،وهو
ما ساعدها أ�ن تنمو نم ًّوا هائ ًلا على مدى السنوات العشرين الماضية .هذا ما
عروض
عم َل ْته شركة سڤاروڤسكي ) (Swarovskiلصناعة الكريستال في تطوير
ٍ
تضع كريستالات في منتجاتها ،لتحقيق
جديدة للمستهلكين ،وللشركات التي ُ
مالي كبير .وهذا ما فعلته شركة دريجر ) ،(Drägerوهي �إحدى الشركات
ٍ
نجاح ٍّ
ٍ
عمال
منتج
جديد ناجح يحمي َّ
الصانعة لمعدَّ ات التنقيب عن الغاز ،في صنع ٍ
المناجم وغيرهم من العاملين تحت ال أ�رض من تسريبات الغاز -منتجٍ كانت مبيعاته
برمجيات بوصفها خدمة
المتوقع .هذا أ�يضًا ما فعلته شركة َّ
أ�على بنسبة  %250من َّ
ست سنوات تُدعى أ�وپتمايزلي ) ،(Optimizelyفي �إنشاء برنامج
) (SaaSعمرها ُّ
لمساعدة الشركات على تحسين قدرات مواقعها ال�إلكترون َّية ،لبيع عروضها ،وهو
برنامج استخدمه آ�لاف العملاء .وهذا ما فعلته أ�وبر ) (Uberعندما أ�حدثت ثورة في
عالم وسائل النقل العا ّم ،وهي تراقب قيمتها تتجاوز  60مليار دولار في نهاية عام
بتفاصيل أ�كثر حول الكيف َّية التي
2015م .سوف نخبرك في الفصل الثالث عشر
ٍ
استفادت بها لينكد�إن وپورشيه وسڤاروڤسكي ودريجر و أ�وپتمايزلي و أ�وبر وشركة أ�دوية
ِ
مبتكرة من تصميم المنتجات وتطويرها بنا ًء على السعر.
هذا هو النموذج الذي يستخدمه مبتكرو المن َتجات َمن َيس َتشرفون
بهرا -الشركات التي سنح ِّلل مبادئها المتع ِّلقة
المستقبل ،ويحقِّقون
ً
نجاحا ُم ً
بتحويل الابتكار �إلى أ�موال في هذا الكتاب.
وقت مضى
أي
ٍ
هما أكثر من ِّ
صار االبتكار الناجح ُم ًّ
َ

منتج ما أ� ٌمر صعب ،وغال ًبا ما يكون ال أ�مر كذلك .وفي
� َّإن النجاح في ابتكار ٍ
ِّ
كل عام ،تُجري شركة سايمون كوتشر وشركاه ) (Simon-Kucher & Partnersأ�كبر
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دراسة استقصائ َّية في العالم بش أ�ن حالة التسعير .واستط َل َع تقريرنا لعام 2014م
ر أ�ي المديرين التنفيذ ِّيين في  1615شركة في الولايات الم َّتحدة واليابان و أ�لمانيا
ساسي للدراسة الاستقصائ َّية منص ًّبا على قياس
و 37دولة أ�خرى .وكان التركيز ال أ� ُّ
مدى نجاح الشركات في تحويل ابتكاراتها �إلى أ�موال في الصناعات وعلى
افيُ .وس ِّجلت النتائج المخ ِّيبة لل�آمال في تقرير لمج َّلة هارڤرد بزنس
الصعيد َ
الجغر ّ
ريڤيو ) ،(Harvard Business Reviewوهي :فشلت  %72من المنتجات الجديدة
التي ُط ِر َحت في السنوات الخمس الماضية �إ َّما في تحقيق �إيراداتها وما حدَّ دته
من أ�هداف ربح ،و �إ َّما فشلت ك ِّل ًّيا .وتنطبق هذه ال أ�رقام تما ًما على الشركات
7
الناشئة والشركات ُ
الكبرى في ِّ
كل صناعة أ�ج ِر َيت عليها الدراسة الاستقصائ َّية.
فرصك في �إعداد
وذكر ْت در ٌ
اسات عدَّ ة أ�خرى أ�جريت في العقد الماضي أ� َّن َ
َ
ابتكا ٍر ناجح ليست سانحة ح َّتى ب َقدْ ِر احتمال َّي ِة فوزك في أ�ن تحزر وجه العملة
ِ
المعدن َّية عند قذفها .مث ًلا:
•تفشل  %65من المنتجات الجديدةَ ،وفقًا لجمعية تطوير المنتجات و �إدارتْها.
وك َّل َف معدَّ ل الفشل هذا الشركات ال أ�ميرك َّية  260مليار دولار في عام
8
2010مَ ،و ْفقًا للباحثين في جامعة تكساس ،أ�وستن.
•تفشل  %75من الشركات الناشئة -المم َّولة بر أ�س مالٍ
استثماريَ ،وفقًا لدراسة
ّ
أ�جرتها ك ِّل َّية هارڤرد لل�أعمال ) (Harvard Business Schoolعلى  2000شركة
ما بين عا َمي 2004م و2010م.9
لمفاهيم جديد ٍة
وتُظه ُِر ال أ�رقام وجو َد خط أٍ� جسيم في طريقة تقديم الشركات
َ
غم أ� َّن ال أ� َمر مؤلم ،فيجب أ�ن نضع في حسباننا
�إلى السوق .لا أ�حد ُم َّ
حصن .و ُر َ
أ� َّن الاحتمالات ك َّلها ضدُّ نا.

مما هو عليه ال آ�ن .وفي الدراسة
لم يكن النجاح في الابتكار أ�كثر أ� ِّ
هم َّي ًة َّ
ذكر ْت  %83من الشركات أ�نَّها تواجِ ُه
جرتْها شركة سايمون كوتشر وشركاهَ ،
التي أ� َ
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ً
ْض التسعير .وت ِّ
معظم الشركات لابتكار
ُخط ُط
ضغوطا متزايد ًة في ما يتع َّل ُق بخَ ف ِ
ُ
خر ٍج لها من هذا الم أ�زق :بمنتجات وخدمات جديدة ومسار ِ
ات نم ٍّو جديدة.
َم َ
تحديًا صع ًبا ل أ�ربعة أ�سباب أ�ساس َّية:
لكن يواجِهُ المبتكرون ِّ
ْ
التقليدي أ�كثر تكلف ًة من قبل .وترتفع التكاليف
 1 .1أ�صبح البحث والتطوير
ُّ
سري ًعا ،دون معادلتها بزيادة في ال أ�سعار.
بات الابتكار الذي يغ ِّير وجه الصناعات ) (Disruptive Innovationيصدُ ُر
َ 2 .2
شركات أ�صغر ف أ�صغر ،مع متط َّل ِ
ٍ
بات ر أ� ِس مالٍ أ� َّقل ف أ� ّقل ،ما
ال آ�ن من
ِ
مخاط َر أ�كبر.
تحم ُل
يعني أ�نَّها قد تكون ‘‘ أ� ُ
رشق’’ من شركتك ،ويمك ُنها ُّ
الغربي ،وما ُيثب ُِت ذلك هو
كرا على العالم
3 .3لم َي ُع ِد ابتكار المنتجات ِح ً
ّ
العالمي على
انخفاض حصص الولايات الم َّتحدة و أ�ورو َّپا في ال�إنفاق
ِّ
حصة الصين ودول آ�سيو َّية أ�خرى .في الواقع ،من
البحث والتطوير ،وتزايد َّ
المتو َّقع أ�ن تتف َّو َق الصين على الولايات الم َّتحدة في ال�إنفاق على البحث
10
والتطوير ،بحلول عام 2020م.
4 .4معدَّ ل الابتكار يتسارع .ومن العلامات ال أ�ساس َّية على ذلك :قف َز ْت
طلبات الحصول على براءة الاختراعات عالم ًّيا َّمرتَين ونصفًا من عام
قياسي لعد ِد براءة
رقم
1995م �إلى 2013م .وفي عام 2014مُ ،س ِّجل ٌ
ٌّ
11
الدولي.
الاختراعات التي ُس ِّجلت على الصعيد
ّ
المن َتجات الجديدة عالم ًّيا
ولكن مع معدَّ ل فشل ُ
هذه ال�إحصائ َّيات مذهلةْ .
ٍ
مشكلات
كنت تواجه
تعلم أ�نَّك �إذا َ
تشعر بالراحة عندما ُ
بنسبة  ،%72يمكن أ�ن َ
في �إطلاق ابتكار ٍ
ات ما بنجاح ،ف أ�نت لست وحدك.
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ُ
أشكال فقط لإلخفاق في تحويل االبتكار
أربعة
السارة :هناك
إليك األنباء
َّ
ٍ

إلى أموال

هذا الكتاب نتاج الدروس التي استفادتها شركة سايمون كوتشر وشركاه على مدار
ال أ�عوام الثلاثين ال أ�خيرة ،في طريقها ل أ� ْن تصبح أ�كبر شركة في العالم للاستشارات
في مجال التسعير وتحويل الابتكارات �إلى أ�موال؛ �إذ يعمل لدى الشركة ما يزيد
على َّ 900
العالمي ،نفَّذنا أ�كثر
موظف في  32مكت ًبا حول العالم .على الصعيد
ّ
ٍ
لشركات كبرى متعدِّ دة الجنس َّيات وشركات متوسطة،
من  10آ�لاف مشروع
علاو ًة على شركات ناشئة في مختلف الصناعات .ور أ�ينا ما ُيجدي وما لا
ُيجدي ،وما ينجح وما لا ينجح في ابتكار المنتجات.
لقد وجدنا أ� ً
متكررة إلل�خفاق في تحويل المنتجات الجديدة �إلى أ�موال.
نماطا ِّ
تظن أ� َّن هناك أ�نو ًاعا عدَّ ة من الخلل قد تتس َّب ُب في �إخفاق المنتجات
ورغم أ�نَّك ُّ
في السوق ،فقد وجدنا -في الواقع -أ� َّن ال�إخفاق في تحويل المنتجات �إلى أ�موال
ربع فئات فقط:
ينقسم أ� َ
1 .1عد ٌد كبير من الم ِّيزاتَّ � :إن �إدماج الكثير والكثير من الم ِّيزات في من َتج
واحد -أ�حيانًا يكون بعضها غير مرغوب فيه -يج َع ُلنا أ�ما َم من َت ٍج لا يجدُ
سعره مبا َلغًا فيه.
صدً ى لدى العملاء ،وغال ًبا ما يكون ُ
منخفض جدًّ ا ،ما ُ
يحول دون تحقيقه
سعره
ٌ
2 .2الابتكار المتواضع :هو ابتكا ٌر ُ
المنتج المناسب في السوق
حيث العائد ،مع أ�نَّه
كامل �إمكاناته من ُ
ُ
المناسبة.
ٍ
مبيعات كبيرة ،لك َّنه لا
منتج لديه �إمكان َّي ُة تحقيق
3 .3الجوهرة المخف َّيةٌ :
يقع خارج النطاق
طرح في السوق بالصورة الصحيحة؛ عاد ًة ل أ�نَّه ُ
ُي َ
ساسي للعمل.
ال أ� ِّ
الحي :ابتكا ٌر لا يريده الزبائن ،و ُرغم ذلك ُطرح في السوق� ،إ َّما
4 .4الم ِّيت ّ
ل أ�نَّه يمثِّل استجاب ًة غير مناسبة لحاج ٍة حقيق َّية ،و �إ َّما ل أ�نَّه استجاب ٌة لحاج ٍة
غير موجودة أ�ص ًلا.
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علمت أ� َّن هناك أ�ربع َة أ�شكالٍ فقط
يمكنك أ�ن تشعر ببعض الراحة بعد أ�ن
َ
إلل�خفاق في تحويل المنتجات الجديدة �إلى أ�موال .وتخ َّيل لو أ�نَّك ُم َ
ضط ٌّر �إلى دراسة
ات عدَّ ة ،وفي ِّ
ال أ�مر َّمر ٍ
كل َّمر ٍة تخرج بعشرات الاحتمالات أ�و ح َّتى المئات.
لقواعد مختلفة
فقا
كنت
يمكنك تجنُّ ُب اإلخفاق ،فقط إذا
تلعب َو ً
َ
َ
ُ

أ�تاحت لنا التج ِربة التي َم َر ْرنا بها ليس فقط تشخيص حالات ال�إخفاق في تحويل
يضا -أ�و ال أ�فضل من ذلك ،تج ُّنبها ك ِّل ًّيا.
الابتكارات �إلى أ�موال ،بل علاجها أ� ً
وفي هذا الكتاب ،لخَّ صنا هذه ال أ�سرار في القواعد التسع الجديدة ال آ�تية لنجاح
الابتكار ،وتتعارض هذه القواعد مع ما تع َّلمه معظم المديرين التنفيذ ِّيين بش أ�ن
تطوير المنتجات:
1 .1تحدَّ ث �إلى العملاء بش أ�ن ‘‘استعدادهم للدَّ فع’’ في ٍ
وقت باكر من عمل َّية
تطوير المنتج .و �إذا لم ْ
باكرا ،فلن تستطيع ترتيب م ِّيزات
تفعل ذلك ً
المنتج قيد التطوير َو َفق ال أ�ولو َّية ،ولن َ
تصنع شي ًئا
كنت
تعرف ما �إذا َ
ُ
طرح في السوق.
سيدفع العملاء مقابل اقتنائه� ،إلى أ�ن ُي َ
تفرض ح ًّلا ُيناسب الجميع .وسوا ًء أ�عجبك ذلك أ�م لم ُيعجِ بك،
2 .2لا ْ
ف� َّإن عملاءك يختلفون بعضهم عن بعض ،لذلك فتقسيم العملاء ضمن
لكن التقسيم بنا ًء على الخصائص
قطاعات هو أ� ٌمر بالغ ال أ� ِّ
هم َّيةَّ .
َّ
السكان َّية -الطريقة ال أ�ساس َّية التي تُص ِّنف بها الشركات عملاءهاُ -يعدُّ
تقسيما مض ِّل ًلا .ويجد ُر بك تقسيم القطاعات بنا ًء على الاختلافات في
ً
استعداد عملائك للدَّ فع مقابل منتجك الجديد.
3 .3تكوين المنتج وتجميعه ِع ْل ٌم أ�كثر من كونه ف ًّنا .تحتاج �إلى ُصنعه بعناية،
هم َّية.
ومواءمته مع أ�كثر قطاعاتك أ� ِّ
4 .4اخ َت ْر نماذج التسعير وال�إيرادات الصحيحة؛ ل أ� َّن الطريقة التي تتقاضى بها
هم من مقدار المال الذي ستتقاضاه.
المال غال ًبا ما تكون أ� َّ
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5 .5ط ِّور استراتيج َّيتك للتسعيرَ .ض ْع خُ َّط ًة تتم َّت ُع بنظرات استشراف َّية ،ما يتيح
تحقيق أ�كبر قد ٍر من ال أ�رباح على المدَ َيين القصير والطويل.
لك
َ
اعمل على صياغة دراسة جدوى باستخدام البيانات المتع ِّلقة باستعداد
َ 6 .6
نشئ رو َ
العملاء للدَّ فع ،و أ� ِ
الكم َّية والتكلفة.
ابط ما بين السعر والقيمة و ِّ
ودون ذلك ،ستخبرك دراسة الجدوى بما تريد سماعه فحسب ،والذي
قد يكون بعيدً ا َّ
كل ال ُبعد عن حقائق السوق.
بوضوح و �إقناع ،و �إ َّلا فلن تحصل على عملاء
 7 .7أ�ع ِل ْن عن قيمتك المقدَّ مة
ٍ
يدفعون القيمة بالكامل.
انب غير المنطق َّية لعملائك؛ ل أ�نَّه سواء كنت تبيع ل أ�عمال
َ 8 .8
افه ِم الجو َ
تجار َّية أ�م لمستهلكين ،ف� َّإن عملاءك في النهاية هم أ�شخاص .وينبغي أ�ن
تضع في حسبانك ما يجول في خواطرهم ،بما في ذلك عواطفهم ،عند
َ
اتِّخاذهم قرارات الشراء.
َّ
وتحكم بشدَّ ة في التخفيضات .و �إذا كان
تماسك تسعيرك.
9 .9حا ِف ْظ على ُ
ِ
تستخد ِم التخفيضات
الطلب على ُمن َتجك الجديد أ� َّقل من التو ُّقعات ،فلا
�إ َّلا �إذا كانت الملاذ ال أ�خير ،وبعد استنفاد ِّ
كل التدابير ال أ�خرى.
الحقيقي لن يكون كذلك َق ّط.
نحن لا ندَّ عي أ� َّن هذا سهل؛ فالتغيير
ُّ
س ُتع ِّل ُمك بعض الفصول تكتيكات من ش أ�نها وحدها زيادة احتمالات نجاحك
تكمن في كيف َّية تعزيز ِّ
كل قاعدة للقاعدة
�إ َّلا أ� َّن ق َّو َة منهجنا ذي القواعد التسع
ُ
التوصل �إلى القدرة
التي قبلها .هذا �إطار عمل متكامل ،ما يعني أ�نَّه لا يمكن ُّ
كرست
الحقيق َّية لمنهجنا ،والعنصر
الحقيقي في تغيير مسار اللعبة� ،إ َّلا �إذا َّ
ِّ
نفسك له ،قل ًبا وقال ًبا .ول�إتاحة الفرصة بصور ٍة أ�كبر للتغيير ،أ�نش أ�نا الموقع
َ
إلكتروني (باللغة ال�إنكليز َّية)  www.monetizinginnovation.comوالذي يوفِّر
ال�
َّ
موا َّد و أ�دو ٍ
ات تشخيص َّي ًة �إضاف َّية.
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بغض النظر عن ُه ِو َّيتك ،أ�و مكانك ،أ�و المنتج الذي تصنعه ،أ�و الخدمة التي
ِّ
المخاطر التي تُحيط بالمنتجات والخدمات الجديدة أ�كبر بكثي ٍر من
تقدِّ مها ،ف� َّإن
َ
أ� ِّي ٍ
وقت مضى .وفي الصفحات ال آ�تية ،سنقدِّ ُم �إليك ال أ�فكار التي تحتاج �إليها
لتحسين احتمالات نجاح المنتج الجديد �إلى حدٍّ كبير -التقنيات التي ستساعد
منتجك الجديد على تج ُّنب أ�ن يصبح أ�حد ال أ�نواع ال أ�ربعة إلل�خفاق في تحويل
الابتكارات �إلى أ�موالَ ،
وبدل ذلك أ�ن يصنع لنفسه فئ ًة خامسة :النجاح الباهر.

