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أنواع 
االبتكار 
العشرة
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قام الري كيلي في كتابة الشهير  
”أنواع االبتكار العشرة“  

بتحديد ١٠ أنواع رئيسية تجمع أكثر  
الشركات العالمية ابتكارًا
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تفرعت هذه األنواع  
من ٣ أقسام رئيسية و هي 

Experiences   التجاربOfferings العروضConfiguration   التنظيم

يتميز هذا القسم من 
االبتكار على التركيز 
باألنظمة الداخلية و 
طريقة عمل المنظمة يتميز هذا القسم من 

االبتكار على التركيز 
بالمنتجات و الخدمات 

 و جودتها 
يتميز هذا القسم من 
االبتكار على التركيز 

بتجربة العميل و 
منظومة الشركاء 
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Configuration   التنظيم

نموذج الربح 
Profit Model

الشراكات 
Network 

الهيكلة 
Structure 

اإلجراءات 
Process 

1234

االبتكار في نموذج 
العمل و طريقة الربح

االبتكار في صناعة 
القيمة عبر الشراكات

االبتكار في إدارة 
الموارد و المواهب

االبتكار في طريقة 
العمل و التنفيذ 

تميزت شركة جيليت بنموذج عمل 
مربح عبر بيع أدوات الحالقة بسعر 
زهيد و الكسب من سعر الشفرات 

العالي 

مثال ناجح

قامت تارجت بتصميم نماذج 
شراكات مبتكرة مع أكبر 

المصممين و عرض منتجاتهم 
حصريًا داخل متاجرها المنتشرة 

في أكثر من ١٢٠٠ مدينة 

مثال ناجح

من أكثر شركات الطيران ربحية و 
شهرة داخل الواليات المتحدة و 
تميزت بشكل كبير في تمكين 

موظفيها و تصميم آلية تشغيل 
ذات كفاءة عالية

مثال ناجح

عرفت تويوتا بابتكارها لمنهجيات 
تصنيع السيارات بسرعة و كفاءة 
عالية و تقليل الهدر مما ساعد 

في تقليل التكلفة النهائية 

مثال ناجح
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الكفاءة 
Product  

Performance  

األنظمة 
Product  
Systems    

12

االبتكار في تميز و 
جودة المنتجات 

االبتكار في ربط عدة 
منتجات و خدمات ببعضها

تعتبر دايسون من الشركات المصنعة 
ألفضل المكانس الكهربائية و أغالها ثمنًا 

و ذلك لكفاءتها العالية و سهولة 
استخدامها السلكيًا 

مثال ناجح

قامت مايكروسوفت بإعادة طريقة عرضها 
لمنتجاتها الشهيرة عبر تقديم باقات جديدة 

مثل office360 و تسهيل الوصول لها 
عوضًا عن شراء كل منتج على حده

مثال ناجح

Offerings العروض



@
tf
ag

ee
ra

Experiences   التجارب

1234

االبتكار في تقديم 
خدمات معززة للعروض 
و المنتجات الرئيسية

االبتكار في إيصال 
العروض إلى 

المستخدمين و العمالء 

االبتكار في تمثيل 
صورة المنظمة و 

تسويقها

االبتكار في طريقة 
الخدمة و التفاعل مع 

العمالء 

عرفت زابوس بأنها أول منصة 
لبيع األحذية عبر اإلنترنت و لكن 
األهم كانت طريقة تميزهم في 
خدمة العمالء و التي ساهمت 

في نجاحهم

مثال ناجح

من أهم عوامل نجاح أمازون هو 
ابتكارها لقنوات الشراكات و 

تحضير المنتجات و توصيلها في 
وقت قياسي 

مثال ناجح

عرفت شركة فيرجن بعالمتها التجارية 
المتميزة فهي شبابية و مليئة 
بالحيوية و متقبلة للمغامرة و 
ساعدت في تنوع منتجاتها من 

الموسيقى إلى المركبات الفضائية!

مثال ناجح

شركة أبل قامت بإعادة تصميم 
طريقة التفاعل التقليدية عند شراء 

أي منتج لها عبر تقديم تجربة 
مختلفة داخل متاجرها حول العالم

مثال ناجح

الخدمات 
 Services

القنوات 
  Channels

العالمة التجارية 
   Brand

تفاعل العميل 
 Customer

  Engagement
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تـميز إحـدى الشـركـات فـي أحـد أنـواع 

االبــتكار ال يــعني بــالــضرورة تــركــها 

لــألنــواع األخــرى فــأفــضل الشــركــات 

االبـــتكاريـــة تســـتخدم مـــن ٣-٥ أنـــواع 

على األقل في نماذج أعمالها …

تنبيه
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نموذج الربح 
Profit 

الشراكات 
Network 

الهيكلة 
Structure 

اإلجراءات 
Process 

الكفاءة 
Product  
Performanc

األنظمة 
Product  
Systems   

الخدمات 
Services 

القنوات 
Channels  

العالمة 
التجارية 
Brand   

تفاعل 
العميل  

Customer 
Engagement    

Experiences   التجاربOfferings   العروضConfiguration   التنظيم

اآلن … هل تستطيع تحديد األنواع المختلفة 

من االبتكار و التي تميز منظمتك ؟؟

أنواع االبتكار العشرة



turkifageera.com

أبدع. 
صمم.  

ابتكر.


