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 تمهید 

االبتكار   االقتصادیة  التنمیةفي  ھماً  مدوراً  األعمالوریادةیلعُب 
حیث  ،ریادة األعمالواالبتكار  بینتوجد عالقة وثیقة.االجتماعیةو

االبتكار  وتسویق  تمویل  خالل  یتم  یلعب  األعمال.  رّوادمن  كما 
خلق فرص العمل للشباب،  وریادة األعمال دوراً أساسیاً في البتكارا

والتنافسیة وضمان  عالوة على دورھما في دعم مستویات اإلنتاجیة  
. االقتصادياستدامة النمو

والتقدم  إن   التطور  عجلة  االستثمار  تمواكبة  الموارد ستلزم  في 
الفئة،  البشریة في  األفكارتنفیذ  و ،منھمالشابةخصوصاً  اإلبداعیة 

وریادة ،المختلفةالقطاعات   واإلبداع  االبتكار  مراكز  خالل  من 
، مما یساعد  المجاالتاألعمال، وتوظیف التقنیات الحدیثة في شتى  

المؤسسات تھتم. لذلك،  قائم على المعرفةفي التحول إلى اقتصاد قوي  
والخاصة   في لمراكز  نشاء  بإالحكومیة  األعمال  وریادة  البتكار 

وتنظیم   والجامعات،  التعلیمیة  ومؤتمرات  المؤسسات  معارض 
وإعداد المسابقات والبرامج المحفزة للطلبة ،االبتكار وریادة األعمال

واالبتكار لى علحثھم زاھر ،اإلبداع  مستقبل  إلى  الوصول  بھدف 
ومتقدم یخدم الوطن. 

، االبتكار وریادة األعمالمفھومالضوء على  الكتیب  یُلقي علیھ،  بناًء  
.المستدامووالنمو االقتصادي الشاملیوضح العالقة بین االبتكار  و

بتكار وريادة األعمال اال
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 مفهوم االبتکار وریادة األعمال 

:االبـــتـــكـــار
ـتـعرـیفـمـكنیُـ 

ــار ــھ االـبـتك أن
ــــــــــة" ـی ـم ـن ـت

ــق ـــــــ ـی ـب ـط وـت
ــار ــكــــ األفــــ

ــدة ــدی ج ي اـل ـف
المؤســــســــة،

ــة ــدایـ ــنبـ مـ
ــا، ــورھـ ــھـ   ظـ

ــوالً  إلى  وصــ
ــا ــذھ على  تنفی

، اـلواـقعأرض
]1[."منھاواالستفادة

یمتدوإنما،فقطجدیدةأفكارتطویرعلى االبتكارمفھومیقتصرال 
المؤسساتداخل منبدءاً األفكار لھذهالعملي التطبیق لیشملكذلك

لألسواق. وصولھاوحتى 

عام   العالمي 1991في  للمجتمع  اتفاق  أول  أوسلو  مدینة  شھدت   ،
دول  الوطنیین في  والتقنیةللممارسین في مجموعة عمل خبراء العلوم  

حول  ي  إرشاددلیلوضععلى  ،والتنمیةاالقتصاديمنظمة التعاون
من أجل تعریف  "دلیل أوسلو"باسم  االبتكار وریادة األعمال، یُعرف  

واالبتكار. والتقنیةوجمع وتحلیل البیانات المتعلقة بالعلم 

الجامعیة للطباعة والنشر 
والتوزیع
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الجامعیة للطباعة والنشر الدار،"سلوك المنظمات"،  )2001(،راویة،حسن] 1[
.393ص،صراإلسكندریة، مصراإلسكندریة، مصر، والتوزیع

]1[
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أوسلو"یقدم   االبتكار "دلیل  بیانات  جمع  عملیة  حول  إرشادات 
، ویسعى بذلك إلى تسھیل إجراء المقارنات الدولیة، كما یقدم وتحلیلھا

]2[ .في مجال قیاس االبتكاروالتجاربمنّصة للبحث 

عمال ریادة األ
للفرد   دخل  خلقلغرض  مختلفو  جدید  بشيء  القیام  عملیة  ھي 

األشخاص ھماألعمالورّواد،المجتمعإلى اقتصادیةقیمةوإضافة
النشاط توسیع و إنشاءإلى یسعونالذیناألعمال)(أصحاب

جدیدة   منتجاتابتكار  أو  قائمة  منتجاتتطویر  خالل  مناالقتصادي،
. لألسواقوتقدیمھا

]3[ ھي:أساسیةعناصرخمسةاألعمالریادةتتضمن

) 1( رقمشكل

من إعداد الباحثة.المصدر:

دلیل أوسلو: إرشادات  ").   2018(،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم]2[
اإلصدار الرابع. "،خاصة بجمع بیانات االبتكار واإلبالغ عنھا واستخدامھا

[3] Gautam, (2021). “Elements of Entrepreneurship”,
Entrepreneurship Cell, Motilal Nehru College, Delhi 
University, September 2021.
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علىقادراً ومبتكراً عمالاأل رائدیكونأنیتطلباالبتكار:
یجعلھما،قالسوفي معینةخدمةأو سلعةعلى الطلباستقراء

ً مختلف مشاریعمنربحیةأكثرمشاریعھوتكوناآلخرین،عنا
.اآلخرین

یتخذه قرار كلفي التفكیر األعمالرائدعلى القرار: صناعة
نتائجھا  وتحلیل  دوري  بشكلٍ   القرارات  فمراجعة  ،شدیدةبعنایة
أن قبلتصحیحھاعلى یساعد،المشروع على تأثیرھاومدى
تعاملإنتفادیھ.الصعبمن،وضررسلبي تأثیرأيلھایكون
ً األعمالرائد اتخاذعلى یساعدوالسلبیاتاإلیجابیاتمعدوما

ببیئةوالوعي والذكاء،والحدس،الخبرة،بباالستعانةالجیدالقرار
،اآلخرینتجاربمنواالستفادة،التعلمومھاراتاألعمال،
. الضرورةعنداالستجابةعلى القدرةوبالتالي 

ً المخاطرة: یكونلذلك،بالمخاطراألعمالریادةترتبطماغالبا
خطوات واتخاذعواقبھاوتحمل للمخاطرةمستعداً األعمالرائد

. لتقلیلھا

وھي ،أعمالرائدأليالرئیسةالدافعةالقوىإحدىھي :رؤیةال 
األعمالتدفعالتي الطاقةوتعتبرالمؤسسة،وثقافةھویةتُحددما

للتخطیطاألعمالرائدبصیرةاستخدامخاللمناألمامإلى 
.تنفیذھاعلى العملوالمھاموتحدید،للمستقبل

برؤیةیتمتعونالعالمفي األعمالادروّ أنالمعروفمن
، ألعمالھمالمدىوطویلةقصیرةأھدافتحدیدعلى تساعدھم

. الرؤیةتلكلتحقیقالالزمةالوسائلتبني و
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الناجحة.األعماللریادةالرئیسةالعوامل أحدیعتبر التنظیم:•
ً فوضوشيءكلیصبحتنظیم،بدونف مما ،لإلدارة قابلوغیریا

ھیكلامتالكالضروريمنلذلك. الخسائرمنمزیدٍ إلى یؤدي
. تنفیذھاوسبلالمھامیحددالشركة،داخلنزیھتنظیمي 

األعمال  تعتبر   ً ریادة  التوظیف  و   االقتصاديللنمو  ماً  مھ   محركا
العدید من یرّكزلذلك،.واإلنتاجیةواالبتكار صانعو السیاسات في 

ریادة األعمال من خالل تطویر  تنمیةعلى والمنظمات الدولیة  الدول
عن طریق إزالة العقبات سواءً األعمال،سیاسات لتحسین بیئة ریادة  
األعمال ریادة  تواجھ  اإلجراءات  ،التي  من  المزید  طریق  عن  أو 

.  لدعم قدراتھا التنافسیةالموجھة مباشرةً 

 االبتکار وریادة األعمال  أهمیة

اع یســعى صــنّ 
السـیاسـات إلى  
ــادة  ری ـتـطوـیر 
األعـــــمـــــال 
كإحدى الحلول
لـــمـــعـــالـــجـــة
الـــبـــطـــالـــة 

التنمیة  وتعزیز
ــادیـة   االقتصـــ
.واالجتمــاعیــة 

ــد   ــوجـ ــي یـ فـ
ة ة العربـی د من روّ ،المنطـق دد متزاـی ال،  ـع دد رغم وجوداد األعـم ـع

تحقیق أفكارھم المبتكرة. التي تواجھھم على صعیدتحدیاتمن ال
د من رو دد متزاـی د من رّوـع دد متزاـی ال،  ّـع ال،  رغم وجوداد األعـم ال،  رغم وجوداد األعـم دد اد األعـم ـع
تحقیق أفكارھم المبتكرة. التي تواجھھم على صعید
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،ثورةً علمیةً وصناعیةً جدیدةً عام  بشكلٍ ، یشھد العالم  ذاتھفي الوقت  
تعمل على تغییر العدید من المفاھیم  ظھور تقنیات جدیدةتتمثل في 

تعزیز االبتكار  و،  عامالراسخة فیما یتعلق بالتوظیف والعمل بشكلٍ 
وریادة األعمال الجدیدة. 

كما یلعب االبتكار وریادة األعمال دوراً مھماً في تمكین الحكومات  
التي   المشتركة  التحدیات  مواجھة  تحقیق  تمن  استحقاقات  فرضھا 

في   تم تبنیھا، التي  2030لعام    أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة
ً 17تعتمد  التي  2015عام   ةاالقتصادیاألبعادتغطي  ،  ھدفا

وتمكین  ، الجوع والفقرالقضاء على یشمل بما  ة،ئیوالبی ةواالجتماعی
لتعیش جمیع الشعوب ،وغیرھا من األھداف التنمویة األخرى ،المرأة

.  2030بسالم وتقدم وازدھار بحلول عام 

أھمیة ریادة األعمال   تأثیرھا على   في تظھر  المجتمعات من خالل 
االقتصادیة   خالل  الجوانب  التي من  العمل  فرص  من  العدید  خلق 

التنمیة   عجلة  ودفع  االقتصادي  والنھوض  التقدم  ینعكس  بما  تعزز 
إكساب  المساعدة على إضافة إلى القومي،  على الدخل  إیجابي بشكلٍ 

المشروعات. للعدید من العاملة األیاديالخبرات وتوفیر 

تمویل یتمحیثاألعمال،وریادةاالبتكاربینوطیدةعالقةھناك
،األعمالریادةبدونف.األعمالریادةخاللمناالبتكاروتسویق

لفتت قدل.لنوراترىأندونینالمبتكر لوعقحبیسةفكاراأل ظلت
االبتكار أھمیةإلى األنظارالعالمواجھھاالتي االقتصادیةاألزمات

التنمیةعملیةفي نیأساسی نیلعامأصبحابحیث،األعمالریادة و
فرص وخلق،التنافسیةوالنمومعدالتمنكالً زیادةو،المستدامة

عمل.

التي والصعوباتللتحدیاتاالبتكاریة  الحلولاألعمالریادةتوفر
والمنتجاتلخدماتابتوفیرقیامھاإلى إضافة، المجتمعاتتواجھ

.المجتمععلى إیجابي لٍ بشكتؤثرالتي 
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وماوالمعلوماتیةالتقنیةوالثورةالحدیثةاالقتصادیةالتحوالتمع
األعمال ادروّ اتجھحدیثة،إنتاجووسائلمتقدمةتقنیاتمنعنھانتج

وجھ على الذكیةالھواتفتطبیقاتالستخدام األفكاروأصحاب
ألفكارھمأساسیة كمنصات،عامبشكلٍ والتقنیات،الخصوص 
العائد وارتفاع التشغیلیةالتكلفة النخفاض نظراً الریادیةومشاریعھم 

المتطلبات وسھولةالمنصاتھذهخاللمنللمشروعاتالربحي 
.اإلداریة

األعمالاد لروّ تاحتأ و،األسواقرمساالتقنیاتھذه غیّرتكما
ثم ومنمنخفضة تكلفةوذاتمبتكرةبمنتجاتللخروجالفرصة

.الصغیرةمشروعاتھمبدءعلى ھمتساعد م

ــي  ــذافــ ھــ
ــدد ال ،صـــــــ

الـعدـیدبرزت
مـــــــــــــــن

ــاتاـل ق ـی طــب   ـت
الـــتـــقـــنـــیـــة
ــة  ــمـ ــداعـ الـ
ــات ــسـ لمؤسـ

ــال ــم ال األع
ــیـــمـــا ســـــ
ــغـیـرة   الصـــ
والمتوســـطة

ــا ھ ي ـف.مــن ـف
تضیفالتي التقنیة  التطبیقاتمنعددٍ تطویرتم،النقلوسائلمجال

ــتوى ــتحداثخاللمنالرفاھیةمنجدیدمسـ ــاتاسـ جدیدة  ممارسـ
ــاللنمط ــد  مبتكرأعم ــاتعلى معتم مفھومارتبطثمومن.التقنی

ــبلحدىإكالذكیة  والتطبیقات  التقنیاتباألعمالریادةواالبتكار السـ
.للمجتمعالرفاھیةمستویاتأقصى إلى للوصولوالحلول

تضیفالتي التقنیة  التطبیقاتمنعددٍ تطویرتم،النقل
ــتحداثخاللمنالرفاھیةمن ــاتاسـ   جدیدة  جدیدة  ممارسـ

ــد  مبتكر ــاتعلى معتم مفھومارتبطثمومن.التقنی
ــبلحدىإكالذكیة    والتطبیقات  والتطبیقات  بالتقنیاتبالتقنیاتباألعمال السـ

.للمجتمعالرفاھیةمستویاتأقصى إلى للوصول
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ــاروـفي  ــةإط اـلـعالق
ــادةبین ــالاأل ری عم

ــة ــدم ع،وخ ـم ـت ـج ـم   اـل
ــطلحظھر جدیدمصـ
ادة"وھو الرـی األعـم

الــذي ،"االجتمــاعیــة
ز رـك ى ـی ـل ــةـع رف ـع ـم

االجتـماعـیةالتـحدـیات
حلولإیـجادمـحاوـلةو

ــتـخدامخاللمنلـھا األعـمال.رـیادةوعملـیاتمـبادئلاألمـثلاالســ
اً كبیر اً جھدیبذلونالذینفراداأل إلى النظریمكن،المثالســبیلعلى 

والغذاءالشــربمیاهمنالضــروریةالحیاة  متطلباتإلى لوصــولل
ــاعدھمابتكاریةبحلولیحلموناألشــخاصفھؤالء.الضــروري تس

وجھوااألعمالادروّ بعضف.المتطلباتلتلكبـسھولةالوـصولعلى 
دراتھم ةـق ارـی الـجةإلى االبتـك اتـھذهمـثلمـع االتـحدـی النفعیعودبـم ـب

قدلالمشـــروع.صـــاحبلأرباح  تحقیقجانبإلى ، المجتمعاتعلى 
ــبح تزایدفي االجتماعیةعمالاأل بریادةالدولي المجتمعاھتمامأصـ
االجتماعي.واالقتصاديالصعیدینعلى ألھمیتھانظراً مستمر

 ممارسات ریادة األعمال 

ھو ما یمیز  واإلبداع   االبتكار
ــال   األعم ــد  ــذي  رائ یرى  ال

ال یســــتطیع اآلخرون أموراً 
اعـلورؤیتھـا،   من  معھـا  یتـف
فریادة األعـمال ھا.أجل تحقیق

لیـست ـسمة ـشخـصیة، بل ھي 
إلى التغییر،  تســــعى منھجیة

من خالل  واسـتغالل الفرص
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ــتوى ــتحداثخاللمنالرفاھیةمنجدیدمسـ ــاتاسـ جدیدة  ممارسـ
ــاللنمط ــد  مبتكرأعم ــاتعلى معتم مفھومارتبطثمومن.التقنی

ــبلحدىإكالذكیة  والتطبیقات  التقنیاتباألعمالریادةواالبتكار السـ
.للمجتمعالرفاھیةمستویاتأقصى إلى للوصولوالحلول
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ــاروـفي  ــةإط اـلـعالق
ــادةبین ــالاأل ری عم

ــة ــدم ع،وخ ـم ـت ـج ـم   اـل
ــطلحظھر جدیدمصـ
ادة"وھو الرـی األعـم

الــذي ،"االجتمــاعیــة
ز رـك ى ـی ـل ــةـع رف ـع ـم

االجتـماعـیةالتـحدـیات
حلولإیـجادمـحاوـلةو

ــتـخدامخاللمنلـھا األعـمال.رـیادةوعملـیاتمـبادئلاألمـثلاالســ
اً كبیر اً جھدیبذلونالذینفراداأل إلى النظریمكن،المثالســبیلعلى 

والغذاءالشــربمیاهمنالضــروریةالحیاة  متطلباتإلى لوصــولل
ــاعدھمابتكاریةبحلولیحلموناألشــخاصفھؤالء.الضــروري تس

وجھوااألعمالادروّ بعضف.المتطلباتلتلكبـسھولةالوـصولعلى 
دراتھم ةـق ارـی الـجةإلى االبتـك اتـھذهمـثلمـع االتـحدـی النفعیعودبـم ـب

قدلالمشـــروع.صـــاحبلأرباح  تحقیقجانبإلى ، المجتمعاتعلى 
ــبح تزایدفي االجتماعیةعمالاأل بریادةالدولي المجتمعاھتمامأصـ
االجتماعي.واالقتصاديالصعیدینعلى ألھمیتھانظراً مستمر

 ممارسات ریادة األعمال 

ھو ما یمیز  واإلبداع   االبتكار
ــال   األعم ــد  ــذي  رائ یرى  ال

ال یســــتطیع اآلخرون أموراً 
اعـلورؤیتھـا،   من  معھـا  یتـف
فریادة األعـمال ھا.أجل تحقیق

لیـست ـسمة ـشخـصیة، بل ھي 
إلى التغییر،  تســــعى منھجیة

من خالل  واسـتغالل الفرص
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ــوق ال والفرص التي یوفرھا واالحتیاجات  واحتیاجاتھ  تطلع إلى الســ
.بأفكار إبداعیة مبتكرة، تھاكیفیة تلبیو

]4[:یلي كمااألعمال ادوضح خصائص روّ تُ یمكن أن بالتالي 

ـــعي • إـلى  الســ
الـــتـــغـــیـــیـــر  
وتــــعــــدیــــل  
ــیات   ــاســ أســ
ــوق   الســـــــــ
ــة راســـــخ .اـل
ــك ذل ــال  ، مــث

ــام   ــاء  نــظ ــن ب
وول  "مخازن  

ــارت  "مــــــــ
)Walmart(

ــتحدث  ،  المســ
ــث نــجــح  حــی

ال  د األعـم راـئ
"سام والتون "

ره  وـی ـط ـت ي  ،ـف
ــاعـدبمـ ادة  على  ا ســـ احزـی تكـالیفمن خالل التحكم في  األرـب

ســاعد بماراقبة المخزون،  وم، تخزینالإعادة ســرعة و،الشــحن
. سوق التجزئةالمنافسة في تعزیزعلى 

]4[) واالبتكار،  األعمال  األعمال"2019ریادة  ریادة  "ممارسات  مدونة  ).   ،
.إلكترونیة، أكتوبر

، رائد وسام والتون،  رجل أعمال أم���ي
ُعرف بتأس�سه أ��ب سلسلة متاجر بيع 

ي العال
 مبالتجزئة �ف

 n)Sam Walto( 
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العصریة    ابتداع  التیار  السیرواالتجاھات  ذلك،   .عكس  مثال 
لخدمةطاقة اإلنتاج الشامل إلنتاج سیارات  "ھنري فورد" إطالق  

شرائح الذي، المجتمعكافة  الوقت  مصنّعي  في  غالبیة  كان 
. لألغنیاء والمشاھیرمنتجاتھمالسیارات یوّجھون 

 أنواع االبتکار 

حسـب التخصـص  التي تصـنف  العدید من االبتكارات المختلفة  ھناك
]5[: نذكر منھا،أو المجاالت

ھو  : ( التطوري االبتكار  )1(
الخدمات أو  للمنتجات  المستمر  الحالیة التحسین  األسواق  في 

أكبر لتوفیر   بشكقیمة  األداء  تحسین  على  یركز  إذ  ٍل  للسوق، 
میزات مع  اإلنتاج مثل  ،تدریجي  خطوط  وخفض ،توسعة 

القصیر  .التكالیف المدى  على  االبتكار  من  النوع  ھذا  یحدث 
أقل   بقدٍر  التقني منویرتبط  على  هوتأثیر،التقدم  منخفض 

.السوق

(االبتكار  )2( ھو ):  Architectural Innovationالمعماري 
سوقالحالیة  المنتجات/الخدماتتعدیل   إلى  جدید  للوصول 

تماماً. یشیر االبتكار المعماري إلى تغییر التصمیم العام للمنتج 
عن طریق تجمیع المكونات الحالیة معاً بطرق جدیدة. یحدث  

.ھذا االبتكار على المدى القصیر إلى المتوسط

عندما  یحدث:)Radical Innovation(الھیكلياالبتكار  )3(
في  بتطبیق  منظمة/مؤسسة  تقوم جدیدة  جدیدةتقنیة  ، سوق 

https://theworldwecreate.net/insights/four-types-of-
innovation-in-business
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ــوق ال والفرص التي یوفرھا واالحتیاجات  واحتیاجاتھ  تطلع إلى الســ
.بأفكار إبداعیة مبتكرة، تھاكیفیة تلبیو

]4[:یلي كمااألعمال ادوضح خصائص روّ تُ یمكن أن بالتالي 

ـــعي  إـلى  الســ
الـــتـــغـــیـــیـــر  
وتــــعــــدیــــل  
ــیات   ــاســ أســ
ــوق   الســـــــــ
ــة راســـــخ .اـل
ــك ذل ــال  ، مــث

ــام   ــاء  نــظ ــن ب
وول  "مخازن  

ــارت  "مــــــــ
)Walmart(

ــتحدث  ،  المســ
ــث نــجــح  حــی

ال  د األعـم راـئ
"سام والتون "

ره  وـی ـط ـت ي  ،ـف
ــاعـدبمـ ادة  على  ا ســـ احزـی تكـالیفمن خالل التحكم في  األرـب

ســاعد بماراقبة المخزون،  وم، تخزینالإعادة ســرعة و،الشــحن
. سوق التجزئةالمنافسة في تعزیزعلى 

، رائد وسام والتون،  رجل أعمال أم���ي
ُعرف بتأس�سه أ��ب سلسلة متاجر بيع 

ي العال
 مبالتجزئة �ف

 n)Sam Walto( 
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العصریة    ابتداع • التیار  السیرواالتجاھات  ذلك،   .عكس  مثال 
لخدمةطاقة اإلنتاج الشامل إلنتاج سیارات  "ھنري فورد" إطالق  

شرائح الذي، المجتمعكافة  الوقت  مصنّعي  في  غالبیة  كان 
. لألغنیاء والمشاھیرمنتجاتھمالسیارات یوّجھون 

 أنواع االبتکار 

حسـب التخصـص  التي تصـنف  العدید من االبتكارات المختلفة  ھناك
]5[: نذكر منھا،أو المجاالت

ھو  : )Incremental Innovation( التطوري االبتكار  )1(
الخدمات أو  للمنتجات  المستمر  الحالیة التحسین  األسواق  في 

أكبر لتوفیر   بشكقیمة  األداء  تحسین  على  یركز  إذ  ٍل  للسوق، 
میزات مع  اإلنتاج مثل  ،تدریجي  خطوط  وخفض ،توسعة 

القصیر  .التكالیف المدى  على  االبتكار  من  النوع  ھذا  یحدث 
أقل   بقدٍر  التقني منویرتبط  على  هوتأثیر،التقدم  منخفض 

.السوق

(االبتكار  )2( ھو ):  Architectural Innovationالمعماري 
سوقالحالیة  المنتجات/الخدماتتعدیل   إلى  جدید  للوصول 

تماماً. یشیر االبتكار المعماري إلى تغییر التصمیم العام للمنتج 
عن طریق تجمیع المكونات الحالیة معاً بطرق جدیدة. یحدث  

.ھذا االبتكار على المدى القصیر إلى المتوسط

عندما  یحدث:)Radical Innovation(الھیكلياالبتكار  )3(
في  بتطبیق  منظمة/مؤسسة  تقوم جدیدة  جدیدةتقنیة  ، سوق 

[5] Doyle, M. (2020). “Four Types of Innovation in Business”,
The World We Create.net, July.July. available at:
https://theworldwecreate.net/insights/four-types-of-
innovation-in-business
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جدیدة ذات منتج أو خدمةیحّل  عندما  على المدى البعیدویكون
متواجدة  ،محل أخرى،تأثیر كبیر في السوقتقني عاٍل وتقدم  

.في األسواق

الُمزعِزع)4( یستخدم : )Disruptive Innovation(االبتكار 
"االبتكار  مصطلحالعدید من الباحثین والكتاب واالستشاریین

إلى  المزعزع  ما  صناعة  فیھ  تتعرض  موقف  أي  لوصف   "
ناجحة   كانت  التي  الشركات  وتعثر  ً اھتزاز  ویعتبر  .  سابقا

 .باالبتكارالمدفوع النموفي للتفكیرطریقةالمزعزع االبتكار 
 

   البتکار وریادة األعمالالدور االقتصادي ل 
 

ــار  ـتك االـب ـبر  ـعـت ـی
ادة األعمـال  ورـی
ــل  ــوام ــع ال ــن  م

لنمو الرئیســــــة  
ــقـــــــــاء   وبـــــــ
ــادات   ــتصــــ االق

، حیــث  الحــدیثــة
منھج االبتكار  أن  

ادة األعمـال  ورـی
ــة   ــیـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
ــة   ــادی االقــتصــــ

ــر. في عام  ــألة ذات أھمیة كبیرة في الوقت الحاضــ ، تم 2013مســ
ــةإجراء  ــملت أكثرألول مرة  دراس األعمال ادمن روّ   1500من ش

لعوامل لاالســتجابة  توضــح،  )G-20(عبر دول مجموعة العشــرین
ــة لریادة األعمال ــاف  .التمكینیة الرئیس ــتكش ــة اس ــتھدفت الدراس اس
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العالقة بین ریادة األعمال المبتكرة والنمو االقتصـــادي ودورھا في  
]6[التنمیة االقتصادیة للدول األعضاء في مجموعة العشرین.

اـلـجـمع  ـیؤدي 
ــادة  ری ــن  ــی ب
ــال   ــمــ األعــ
واالبتكار إلى  
ــادة   ریــــــــــ
ــال   ــمــ األعــ

من ،  المبتكرة
تأـسیس  خالل  

ــركـــات   شــــ
ة   ائـم دة ـق دـی ـج
ــار   ك أـف ى  ـل ـع
ــكـــرة   ــتـ ــبـ مـ

ة   اجـی دة ونمو اإلنـت دـی ار األســـــاس للوـظائف الـج دة. یوفر االبتـك دـی ـج
دة ال الجـدـی ة،واألعـم دةویمّكن من مواجـھ افســـــة الشـــــدـی في المـن

قدرة واالقتصــادات المبتكرة أكثر إنتاجیة ومرونة  تعتبر.األســواق
ـــیة أعلى.  وعلى التكیف مع التغییر   ــتوـیات معیشــ ،الـتالي ـبدعم مســ

ھو األداة المحددة و،محرك مھم للنمو االقتصـادي والتنمیةفاالبتكار
ــیـلةاألعـمال،اد  روّ فرص نـجاح ل ــتـخدمونـھا لالتي  والوســ تغییر  یســ

.أنماط األعمال
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جدیدة ذات منتج أو خدمةیحّل  عندما  على المدى البعیدویكون
متواجدة  ،محل أخرى،تأثیر كبیر في السوقتقني عاٍل وتقدم  

.في األسواق

الُمزعِزع)4( یستخدم : )Disruptive Innovation(االبتكار 
"االبتكار  مصطلحالعدید من الباحثین والكتاب واالستشاریین

إلى  المزعزع  ما  صناعة  فیھ  تتعرض  موقف  أي  لوصف   "
ناجحة   كانت  التي  الشركات  وتعثر  ً اھتزاز  ویعتبر  .  سابقا

 .باالبتكارالمدفوع النموفي للتفكیرطریقةالمزعزع االبتكار 
 

   البتکار وریادة األعمالالدور االقتصادي ل 
 

ــار  ـتك االـب ـبر  ـعـت ـی
ادة األعمـال  ورـی
ــل  ــوام ــع ال ــن  م

لنمو الرئیســــــة  
ــقـــــــــاء   وبـــــــ
ــادات   ــتصــــ االق

، حیــث  الحــدیثــة
منھج االبتكار  أن  

ادة األعمـال  ورـی
ــة   ــیـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
ــة   ــادی االقــتصــــ

ــر. في عام  ــألة ذات أھمیة كبیرة في الوقت الحاضــ ، تم 2013مســ
ــةإجراء  ــملت أكثرألول مرة  دراس األعمال ادمن روّ   1500من ش

لعوامل لاالســتجابة  توضــح،  )G-20(عبر دول مجموعة العشــرین
ــة لریادة األعمال ــاف  .التمكینیة الرئیس ــتكش ــة اس ــتھدفت الدراس اس
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العالقة بین ریادة األعمال المبتكرة والنمو االقتصـــادي ودورھا في  
]6[التنمیة االقتصادیة للدول األعضاء في مجموعة العشرین.

اـلـجـمع  ـیؤدي 
ــادة  ری ــن  ــی ب
ــال   ــمــ األعــ
واالبتكار إلى  
ــادة   ریــــــــــ
ــال   ــمــ األعــ

من ،  المبتكرة
تأـسیس  خالل  

ــركـــات   شــــ
ة   ائـم دة ـق دـی ـج
ــار   ك أـف ى  ـل ـع
ــكـــرة   ــتـ ــبـ مـ

ة   اجـی دة ونمو اإلنـت دـی ار األســـــاس للوـظائف الـج دة. یوفر االبتـك دـی ـج
دة ال الجـدـی ة،واألعـم دةویمّكن من مواجـھ افســـــة الشـــــدـی في المـن

قدرة واالقتصــادات المبتكرة أكثر إنتاجیة ومرونة  تعتبر.األســواق
ـــیة أعلى.  وعلى التكیف مع التغییر   ــتوـیات معیشــ ،الـتالي ـبدعم مســ

ھو األداة المحددة و،محرك مھم للنمو االقتصـادي والتنمیةفاالبتكار
ــیـلةاألعـمال،اد  روّ فرص نـجاح ل ــتـخدمونـھا لالتي  والوســ تغییر  یســ

.أنماط األعمال

[6] Bashir, H. & Akhtar, A. (2017). “The Role of Innovative 
Entrepreneurship in Economic Development: A Study of 
G20 Countries”, G20, February.
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األعمال  تعتبر   وریادة  االبتكار  لبرامج  أساسیة  نموذج  ركائز 
التي إلى اقتصادي مستدام طویل األجل یستند   الناجحة  الممارسات 

]7[ى: تؤدي إل

وارتفاع قدرتھا على خلق  مراكز االبتكار وریادة األعمالنمو)1(
فرص العمل. 

البحوث،  )2( وتسویق  واالبتكار،  األعمال  ریادة  وتعزیز  تشجیع 
.التقنیةودعم ریادة األعمال 

.في المائة90بنسبة  ارتفاع معدالت بقاء الشركات الناشئة)3(

والسلوك   إنتاج)4( االبتكاریة  العملیات  طریق  عن  المعلومات 
.واألداء االبتكاري

 ]8[   االبتکارستراتیجیة ا

الخطوات المنظمة التي یجب  الخطوات المنظمة التي یجب  تتضمناستراتیجیة االبتكار ھي خطة  
على الشخص أو الفریق القیام بھا لتحقیق أھداف النمو واالستدامة  على الشخص أو الفریق القیام بھا لتحقیق أھداف النمو واالستدامة  

المستقبلیة للمؤسسة. 

،  ،  :  أداة تمكین االقتصاد":  أداة تمكین االقتصاد":  ). "االبتكار وریادة األعمال 2020ھنادي (،المباركي] 7[
: الرابط ، أكتوبر. متاح من خالل، أكتوبر. متاح من خالل، أكتوبر. الكویتجامعة 

https://ryadiybusiness.com https://ryadiybusiness.comال/ https://ryadiybusiness.comال/ - تمكین- أداة- األعمال - وریادة- االبتكار/ 

[8] Richards, R. (2021). “Business Innovation Strategy: 9 Key 
Pillars for Success in 2021”, January. available at:
https://masschallenge.org/article/innovation-strategy
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التي إلى اقتصادي مستدام طویل األجل یستند   الناجحة  الممارسات 

]7[ى: تؤدي إل

وارتفاع قدرتھا على خلق  مراكز االبتكار وریادة األعمالنمو)1(
فرص العمل. 

البحوث،  )2( وتسویق  واالبتكار،  األعمال  ریادة  وتعزیز  تشجیع 
.التقنیةودعم ریادة األعمال 
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یھــدف االبتكــار  یھــدف االبتكــار  
إلى إنشـــاء قیمة  إلى إنشـــاء قیمة  

ة ل  إضـــــافـی ل  ، مـث ، مـث
الجــدیــدة   الجــدیــدة  الحلول  الحلول 

ــ ــكــی ــت ــل ــل ــكــی ــت ــل ــّل ــكــی ــت ــل مــع  ّل مــع  ف  ــكــیــف  ــت ــل مــع  ل ــكــیــف  ــت ــل ل
الــــتــــطــــورات  الــــتــــطــــورات  

ـتاـل ي  ـم ـف ــة  ق الـح ـت ي  ـم ـف ــة  ق الـح ـتاـل ي  ـم ـف ــة  ق الـح اـل
األـسواق وأذواق األـسواق وأذواق 

أو أو ،المســـتھلكین
ــول  ــل ح ــاد  ــج ــول إی ــل ح ــاد  ــج إی

لـــلـــتـــحـــدیـــات  لـــلـــتـــحـــدیـــات  لـــتـــحـــدیـــات  لـــلـــ
أو أو ،االجتمــاعیــة
ــة ی أو أو ،الصـــــح
ــادیة. في  في  االقتص

ھـذا اإلطـار من ھـذا اإلطـار من 
شــــأن وجود اســــتراتیجیة لالبتكار أن تدعم قرارات مؤســــســــات  شــــأن وجود اســــتراتیجیة لالبتكار أن تدعم قرارات مؤســــســــات  

ال ك  األعـم ذـل ب  . ـل ایـج ة  ـھ اھـی ا، ـم ة  ـھ اھـی ، ـم
ــتراتیجیة  التي یســعى المشــروع لتحقیقھا. كما أن تلك األھداف ــتراتیجیة  االس االس

یجب أن تخضع للتغییر المستمر بما یواكب مستجدات األسواق

ھنالك أربع فوائد ال ستراتیجیة االبتكارھنالك أربع فوائد ال ستراتیجیة االبتكارھنالك أربع فوائد ال 

األخذ األخذ یتمعند بیع أي منتج أو خدمة، :  تحسین المنتجات الحالیة.1
االعتبار االعتبارفي  بینھافي  من  العوامل  من  والمیزات:ًعدداًعدداً  ، ، الفوائد 

. . المنتجات،  وأسعار ،  وأسعار ،  استھداف العمالءو

جدیدة:  .2 منتجات  الستراتیجیة  تطویر  جاذبیة  األكثر  الستراتیجیة  المیزة  جاذبیة  األكثر  المیزة 
األعمال في  على  : ھي ،االبتكار  جدیدة خلققدرتھا  جدیدة أفكار  أفكار 

على   على  للحصول  جدیدة  وأمنتجات  للحصول  أسواق  وأخدمات  أسواق  استھداف  استھداف 

شــــأن وجود اســــتراتیجیة لالبتكار أن تدعم قرارات مؤســــســــات  
ب   د  یـج ار عـن ذ في االعتـب ــمیماألـخ اتصــ ة  ـھ اھـی ، ـم ــمیم اتصــ ة  ـھ اھـی ، ـم ــمیم تصــ

ــتراتیجیة  التي یســعى المشــروع لتحقیقھا. كما أن تلك  االس
.یجب أن تخضع للتغییر المستمر بما یواكب مستجدات األسواق

: ستراتیجیة االبتكار

األخذ یتمعند بیع أي منتج أو خدمة، :  تحسین المنتجات الحالیة
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من خالل تطویر  من خالل تطویر  المجتمعیة المتزایدةجدیدة، أو  معالجة التحدیاتجدیدة، أو  معالجة التحدیاتجدیدة، أو  
. منتجات جدیدة

تطویر  تطویر  من شأنھ  المستھلكین المختلفة،  وشرائح  تحلیل أنواع  إن  
الشركات الشركات التحلیلیساعد ھذا ، حیث فھم أفضل لسلوكیات الشراءفھم أفضل لسلوكیات الشراء

واكتشاف  واكتشاف  ،على تحدید العوامل الرئیسة التي تحفز على الشراء
فرص جدیدة من خالل إیجاد األسواق أو المنتجات التي تحتاج  فرص جدیدة من خالل إیجاد األسواق أو المنتجات التي تحتاج  

إلى تحسین. 

اإلیرادات.3 اإلیراداتیتطلب:تحسین  المتغیرات  المتغیرات  تحلیلتحسین 
ُوالتكالیف. تُعتبر  والتكالیف. تعتبر  والتكالیف. تُعتبر  عتبر  ،الطلبومستوى  ،  السعر:ھي والثالثة للربح  

ناجحة استراتیجیة  تزید  عند ،أي  األرباح عن طریق خفض  األرباح عن طریق خفض  ما 
أو األسعار  رفع  أو  مستویاتالتكالیف  یشجع  یشجع  الطلب.زیادة 

أرباحھا. في كثیر  أرباحھا. في كثیر  بتكار الشركات على البحث عن طرق  لزیادةبتكار الشركات على البحث عن طرق  لزیادةبتكار الشركات على البحث عن طرق  اال 
بذلك للقیام  فاعلیة  األكثر  الطریقة  تكون  األحیان،  توسیع توسیع ، من 

. العمالءقاعدة قاعدة 

الوحیدة :التكالیفتخفیض.4 الطریقة  لیست  اإلیرادات  زیادة  الوحیدة إن  الطریقة  لیست  اإلیرادات  زیادة  إن 
ًلزیادة األرباح،  لزیادة األرباح،   ًلزیادة األرباح،  بل یمكن أیضالزیادة األرباح،  بل یمكن أیضا استخدام االبتكار لتقلیل التكالیف. استخدام االبتكار لتقلیل التكالیف. ًبل یمكن أیضا

في  فف جدیدة  وعملیات  ممارسات  في  فتطبیق  جدیدة  وعملیات  ممارسات  إلى  ،  المؤسسةفتطبیق  إلى  یؤدي  یؤدي 
بعدة طرق، مثل: بعدة طرق، مثل: تحسین العملیات الداخلیة للمؤسسة تحسین العملیات الداخلیة للمؤسسة تحسین العملیات الداخلیة 

  بالشبكة العالمیة بالشبكة العالمیة التحول من األنظمة القدیمة غیر المتصلة
.إلى التخزین السحابي للمعلوماتللمعلومات

 للسجالت واالتصاالتللسجالت واالتصاالتاالنتقال إلى األنظمة الالورقیة لاالنتقال إلى األنظمة الالورقیة لاالنتقال إلى األنظمة الالورقیة.

  (الروبوت)  استخدام اآللي  دعم اإلنسان  موظفي  من  دعم   موظفي  من  بدالً 
. العمالء البشریین

بتكار وريادة األعمال اال

P a g e

والتحدیات   الفرص  األعمال:  وریادة    للشباب االبتکار 
 والنساء 

دور   إلى  األعمال  نشیر  على  في  ریادة  مستوى  قلیل ت المساعدة 
مناسبة  ،البطالة فرصة  تعد  االقتصادي فھي  والتنمیة  للتمكین 

تم تطویر ریادة األعمال ی .لدى الفئات الشابةباألخص  ،االجتماعیة
الذي یقدم بدائل جدیدة ألداء  التقني التطور  وتیرةمن خالل تسریع  

وتنافسیة. كفاءة  أكثر  بشكل  المنتجات،  وتطویر  یضمن  الخدمات 
األفكار  لتطویر  الالزم  الدعم  الحصول على  لالبتكار  البیئي  النظام 

. وتنفیذھا وتسویقھا

 االبتکار خطوات 

التجاریة من قبل رائد األعمال من خالل   عملیة یتم تحدید الفرص 
والتحلیل والفحص  التي التقییم  ،  مھاراتو ،  معارفتتطلب    ، 

]9[ وتفكیر إبداعي.،فاءاتوك
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، ، المستمر، من الممكن تبسیط سیر العملوالتحسینمن خالل االبتكار
اإلنفاق بحیث   اإلداریةعلى  یكون  من  من    المزیدمقابل  ،أقلالخدمات 
تولد  اإلنفاق التي  وتخلق وتخلق أعلى على االستثمارًعائداًعائداًعلى األنشطة 

. ُقیمة ُمضافة للعمالءقیمة مضافة للعمالءقیمة مقیمة مضافة للعمالء

والتحدیات   الفرص  األعمال:  وریادة    للشباب االبتکار 
 والنساء 

دور   إلى  األعمال  نشیر  على  في  ریادة  مستوى  قلیل ت المساعدة 
مناسبة  ،البطالة فرصة  تعد  االقتصادي فھي  والتنمیة  للتمكین 

تم تطویر ریادة األعمال ی .لدى الفئات الشابةباألخص  ،االجتماعیة
الذي یقدم بدائل جدیدة ألداء  التقني التطور  وتیرةمن خالل تسریع  

وتنافسیة. كفاءة  أكثر  بشكل  المنتجات،  وتطویر  یضمن  الخدمات 
األفكار  لتطویر  الالزم  الدعم  الحصول على  لالبتكار  البیئي  النظام 

. وتنفیذھا وتسویقھا

 االبتکار خطوات 

التجاریة من قبل رائد األعمال من خالل   عملیة یتم تحدید الفرص 
والتحلیل والفحص  التي التقییم  ،  مھاراتو ،  معارفتتطلب    ، 

]9[ وتفكیر إبداعي.،فاءاتوك

[9] Tiwari, D. (2018). “Transform Ideas into Opportunities”,
November.
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ثالث خطوات أساسیة:، عملیة تحویل األفكار إلى فرصتتطلب

) 2شكل رقم ( 

من إعداد الباحثة.المصدر:

الفكرة .1
من خالل، عملیة تحویل الفكرة إلى فرصةتتمثل في الخطوة األولى 

لفكربلورة األعمال  أوضح  رائد  بشكل  على  تھ  المعارف  بناًء 
خصم  والخبرات تقدیم  أو  جدید  منتج  لتصنیع  المثال،  سبیل  على   .

رائد األعمال عملیة تقییم فكرة  یتبعدد وما إلى ذلك، لجذب عمالء جُ 
في المشروع  بإمكانھ المضي قدماً ما إذا كان  أو مفھوم عمل، لتحدید 

أم ال. 

عملیة التحویل .2
الخطوة،   ھذه  األعمالیسعى في  مستوى  رائد  تقییم  ،  مھاراتھإلى 

اإلبداعي ،  كفاءاتھو ،  عرفتھم و الفكرة  وتفكیره  كانت  إذا  ما  لمعرفة 
رئیسة في ھذه الخطوة  وتعد  .  مشروعھ االبتكاريلنجاح  ،  مفیدة أم ال 

األفكار إلى فرص.تحویل 
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الفرصة .3
الفرصة في   اقتراحشتى مجاالت األعمالتشیر  األعمالرائدإلى 

التنفیذ  في یرغب    التي   لألفكار حیز  االعتبار   ،وضعھا  في  أخذاً 
، بالعدید من األفكاریأتونالعدید من األشخاص  ف.واألرباحالمخاطر  

القلیل منھم یمكنھم تحویل أفكارھم بشكلٍ  إلى مشاریع صحیحلكن 
باستخدام المھارات والمعرفة المطلوبة لألعمال. 

 رائد األعمال الناجح   سمات

، أبرزھا  ن یاألعمال الناجحّواد  رلالمشتركة  ھناك العدید من السمات  
. عملھمالمتعلقة بجدیدة  الفكار  األ على  واالنفتاح،  والتفاؤلبالنفسالثقة

]10[:ما یلي السماتھذه من أھم 

االنضباطااللتزام و-1

ــالرّواد ـیرـكزوناألـعم
ـعـلى   ــاـمـھم  م ـت ـتـطوـیراـھ

ــة بھم   األعمـال الخـاصـــ
التحــدیــاتكــافــةوإزالــة  

وتؤثر  ،تواجھھمقـد  التي  
ــدافھم أھ ــة .على  ــف فصــ

ــباط التي   االلتزام واالنض
ــا ھ ـب ون  ـع ـت ـم ـت ر،ـی ـب ـت ـع   ـت

ـــیاً  ــاســ التـخاذ ـعامالً أســ
خـطـوات واـل اإلجـراءات 

.من شأنھا أن تحقق ھدفھم المنشودالتي الالزمة 
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ثالث خطوات أساسیة:، عملیة تحویل األفكار إلى فرصتتطلب

) 2شكل رقم ( 

المصدر:

الفكرة .1
من خالل، عملیة تحویل الفكرة إلى فرصةتتمثل في الخطوة األولى 

لفكربلورة األعمال  أوضح  رائد  بشكل  على  تھ  المعارف  بناًء 
خصم  والخبرات تقدیم  أو  جدید  منتج  لتصنیع  المثال،  سبیل  على   .

رائد األعمال عملیة تقییم فكرة  یتبعدد وما إلى ذلك، لجذب عمالء جُ 
في المشروع  بإمكانھ المضي قدماً ما إذا كان  أو مفھوم عمل، لتحدید 

أم ال. 

عملیة التحویل .2
الخطوة،   ھذه  األعمالیسعى في  مستوى  رائد  تقییم  ،  مھاراتھإلى 

اإلبداعي ،  كفاءاتھو ،  عرفتھم و الفكرة  وتفكیره  كانت  إذا  ما  لمعرفة 
رئیسة في ھذه الخطوة  وتعد  .  مشروعھ االبتكاريلنجاح  ،  مفیدة أم ال 

األفكار إلى فرص.تحویل 
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الفرصة .3
الفرصة في   اقتراحشتى مجاالت األعمالتشیر  األعمالرائدإلى 

التنفیذ  في یرغب    التي   لألفكار حیز  االعتبار   ،وضعھا  في  أخذاً 
، بالعدید من األفكاریأتونالعدید من األشخاص  ف.واألرباحالمخاطر  

القلیل منھم یمكنھم تحویل أفكارھم بشكلٍ  إلى مشاریع صحیحلكن 
باستخدام المھارات والمعرفة المطلوبة لألعمال. 

 رائد األعمال الناجح   سمات

، أبرزھا  ن یاألعمال الناجحّواد  رلالمشتركة  ھناك العدید من السمات  
. عملھمالمتعلقة بجدیدة  الفكار  األ على  واالنفتاح،  والتفاؤلبالنفسالثقة

]10[:ما یلي السماتھذه من أھم 

االنضباطااللتزام و-1

ــالرّواد ـیرـكزوناألـعم
ـعـلى   ــاـمـھم  م ـت ـتـطوـیراـھ

ــة بھم   األعمـال الخـاصـــ
التحــدیــاتكــافــةوإزالــة  

وتؤثر  ،تواجھھمقـد  التي  
ــدافھم أھ ــة .على  ــف فصــ

ــباط التي   االلتزام واالنض
ــا ھ ـب ون  ـع ـت ـم ـت ر،ـی ـب ـت ـع   ـت

ـــیاً  ــاســ التـخاذ ـعامالً أســ
خـطـوات واـل اإلجـراءات 

.من شأنھا أن تحقق ھدفھم المنشودالتي الالزمة 

 [ Qualities of a Successful 
Entrepreneur”, Under30Experiences, September.

.من شأنھا أن تحقق ھدفھم المنشود

 [10] Wilson, M. (2010). “10 Qualities of a Successful 
Entrepreneur”, Under30Experiences,

(2010). “10
Entrepreneur”, Under30Experiences,

(2010). “10
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اإلبداع-2

ال  د األعـم راـئ
النـاجح مبـدع 
ــاً   دائم وینظر 
بـــمـــنـــظـــور  

غالباً و،  أـشمل
یـــؤدي   مـــا 
إـلى   ــداـعـھم  إب
ــراع   ــتـــ اخـــ
ــاف   واكـتشــــ
أشــیاء جدیدة.  
ــد  أح ــل  ث ـم ـت ـی

ــاـعد على  ،التفكیر اإلـبداعي جواـنب اإلـبداع في الـقدرة على   بـما یســ
.منتجات / خدمات جدیدةمنتج قائم أو تطویرتطویر

مع اآلخرینالتعاملوطریقةاللباقة  -3

رائـد األعمـال 
تمیز بقــدرتــھ  ی

ــھ في   ــارت ومھ
مع  التواصــــل

ــن ــریــ ، اآلخــ
ــھ ــدی ــدرةول ق

ــویق   على تســ
ــلع اھ وبیع السـ

ــة ب ــول ــھ ،  ســــ
ــجــیــع وتشــــ
ـعـلى  اآلـخرـین 

نمو وازدھار األعمال. في یساعد ااإلنتاجیة، ممزیادة لعمل وا
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الشغف-4

أھــم إحــدى
ــفات رائد ص
ــال  ــمــ األعــ

اجح : ھي ،الـن
ــف  الشـــــــغـ

في  والرغبــة  
وحب  النـجاح  

، یقوم بــھمــا  
ً فھو یبحث  أعمالھ. إلنجاح وتطویرووسائلعن ُطرقدائما

على التجربةاالنفتاح-5

ــك ــد   یمتل رائ
ــال   ــمــ األعــ

ــدرة ـعـلى  اـلق
الــــبــــحــــث 

ــة  والــ مــعــرف
ـما ـیدورلـكل

ویــــحــــدث
ــھ مــع،  حــول

ـیز رـك ـت ي اـل ـف
ــھالوقــت   ذات

فرصةً یجب  ھوحدث یحصل حولھحیث یُدرك أن كل  ،أھدافھعلى 
ــتغاللـھا ــتـعداد لـكل ـجدـید، وـبالـتالي یكون دائـماً اســ ،على أھـبة االســ

. یتعین استغاللھا،ویرى فیھ فرصة ما
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ــال  ــمــ األعــ

اجح : ھي ،الـن
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على التجربةاالنفتاح-5
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ــھ مــع،  حــول

ـیز رـك ـت ي اـل ـف
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فرصةً یجب  ھوحدث یحصل حولھحیث یُدرك أن كل  ،أھدافھعلى 
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. یتعین استغاللھا،ویرى فیھ فرصة ما
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المنافسةالقدرة على -6

،رائــد األعمــال یعرف جیــداً 
إمكانیاتھ وقدرتھ على ویدرك
عملھ بشـكل أفضـل من بالقیام 

ل وتبرز   ـــك ا تتشــ غیره، وھـن
.المؤسسات بشكل ملحوظ

الھدفوالوصول إلى التوجیھ -7

ــال  روّ  ــم األع ــم  اد  ــھ ــدی ل
ــرار   ــد  اإلصــ تحــدی على 

دافھم اتھمأـھ اـی ة ال  وـغ دـق ـب
عـن   ــداً  عـی ـب ــة،  ــاھـی ن مــت

تـسالم والضـعف بما  ،االـس
تحقیق  یســــــاعــدھم على  

یسعونو،  أحالمھم المھنیة
للتقـدّم إلى األمـام، كـذلـك
ــث عــلــى  یــركــزون  حــی

المستقبل.

الھدفوالوصول إلى التوجیھ -7

ــال  رّو ــم األع ــم  اد  ــھ ــدی ــم  ل ــھ ــدی ــم  ل ــھ ــدی ــال  ل ــم األع ــم  اد  ــھ ــدی ــال  ل ــم األع اد 
ــرار   ــد  اإلصــ تحــدی ــد  على  تحــدی ــد  على  تحــدی على 

دافھم اتھمأـھ اـی ة ال  وـغ دـق ة ال  ـب دـق ة ال  ـب دـق ـب
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و-8 ھــة  واـج ل  ـم ــّ م ـح ـت
المخاطر

ــا   ــدم ــد یـعـتـزمعـن رائ
،  تجرـبة خوض  األعـمال  

أأسـوھو  یسـأل نفسـھ ما 
حدوثھممكن  من الـشيء  

فإذا حدوثھ؟وما أســباب
أن :ھي إجــابتــھكــانــت

ــة محتمل ــة  نتیج ــوأ  أســ
ـبذـلك الـقدر من لیســــت  
ــوء ال   الســ قــد  أنھــا  أو 

دث على اإلطالق ارمكن في یُ ،  تـح ة خوض غـم اـل ذه الـح ةـھ التجرـب
.والتعلم منھا

الشخصیة العملیة-9

درك ر د  ـی األعمـال اـئ
ــال  األعــم ــاح  نــج أن 

على یعتـمد في النـھاـیة  
ــي   ــتـ الـ ــرارات  ــقـ الـ

ــبب،  یتخذھا . لھذا السـ
اد األعمــال یــأخــذ روّ 

اجحین عملھم على  الـن
ـفالرـیادي  .محـمل الـجد

الـناجح یعرف ما الذي 
، حیث  یجب فعلھ، وال یتردد في اتخاذ القرارات التي توـصلھ للنجاح

.ھال یسمح للفرص أن تفلت من
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الھدفوالوصول إلى التوجیھ -7

ــال  روّ  ــم األع ــم  اد  ــھ ــدی ل
ــرار   ــد  اإلصــ تحــدی على 
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تـسالم والضـعف بما  ،االـس
تحقیق  یســــــاعــدھم على  

یسعونو،  أحالمھم المھنیة
للتقـدّم إلى األمـام، كـذلـك
ــث عــلــى  یــركــزون  حــی

المستقبل.
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و-8 ھــة  واـج ل  ـم ــّ م ـح ـت
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.والتعلم منھا

الشخصیة العملیة-9

درك ر د  ـی األعمـال اـئ
ــال  األعــم ــاح  نــج أن 

على یعتـمد في النـھاـیة  
ــي   ــتـ الـ ــرارات  ــقـ الـ

ــبب،  یتخذھا . لھذا السـ
اد األعمــال یــأخــذ روّ 

اجحین عملھم على  الـن
ـفالرـیادي  .محـمل الـجد

الـناجح یعرف ما الذي 
، حیث  یجب فعلھ، وال یتردد في اتخاذ القرارات التي توـصلھ للنجاح

.ھال یسمح للفرص أن تفلت من

ارمكن في  ة خوض غـم اـل ذه الـح ةـھ التجرـب

، حیث  یجب فعلھ، وال یتردد في اتخاذ القرارات التي توـصلھ للنجاح
.ال یسمح للفرص أن تفلت منھال یسمح للفرص أن تفلت منھال یسمح للفرص أن تفلت من
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االستعداد لالستماع والتعلم-10

ــتـــمــاع  االســــ
مــن  ــم  ــعــل ــت وال
ـیـعـتـبر   اآلـخرـین 

ــمةً  ــیةً س ــاس أس
من سـمات رائد 
ــال  ــمــــ األعــــ

ــاجح ــدف.  الن رائ
ــال   ــذي األعم ال

ــى   إل ــى  یســــــع
النجــاح  ،تحقیق 

اكتسـاب  بإمكانھ  
المعرفـة والتعلم 

ــخاص  من  األشـ
.حولھ

 

الشاملة    سیاسة املستدامة  للتنمیة  يف  االبتکار 
 املنطقة العربیة

الدولالقرار في  ومتخذي  اع  صنّ مساعدة  لسیاسة االبتكار ھي وسیلة  
التنمیة  وخططدعم النمو االقتصادي وتحقیق أھداف  لحلولوضع  ل

.]11[ المستدامة
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ــار   االـبـتك ـیرـتـبط 
ز   ــاـئ رك ع  ـی ـم ـج ـب
الـــتـــنـــمـــیـــة 
ــة   ــدام ــمســــــت ال

:وھـي ،الـثـالث
ــاد   ــتصــــــ االقــ
والـــمـــجـــتـــمـــع  

ــة ئ ـی ـب ي  .واـل وـل ـت
ــة   ی ـم ـن ـت اـل ــة  ـخط
المســــتدامة لعام 

ــي  2030 ــتـ الـ
ا اً  2015عـاماألمم المتحـدة في أطلقتـھ اـم ار في  كبیراً  اھتـم االبتـك ـب

بُعدیھ األفقي والعمودي. 

التنمیة   أھداف  من  العدید  في  االبتكار  ذُكر  األفقي،  المنظور  فمن 
مھم   فاالبتكار  العمودي،  المنظور  من  أما  وغایاتھا.  في المستدامة 

الصلة  طرق ذات  التمویل  ومخططات  الخالقة،  والحلول  التنفیذ، 
من المواضیع التي تطرقت إلیھا والتقنیةبالتنمیة. كذلك كان االبتكار  

مقاال  تتعلق مراراً  المتحدة  األمم  أصدرتھا  تحلیلیة  ودراسات  ت 
بأھداف التنمیة المستدامة.

 ]12[  کیف تبدأ مشروعك الریادي؟

وع ع� تقد�م ق�مة ُمضافة .1  التأ�د من قدرة الم�ش
معالجة التحدیات مبتكرة ومبنیة على  العملأن تكون فكرة  ال بد  

اقة سبّ فكرةتكون  أن  و،  العدید من فئات المجتمع التي یواجھھا
فرصة نجاح العمل. ، مما یزید من بتكر ألول مرةتُ 
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مــن  ــم  ــعــل ــت وال
ـیـعـتـبر   اآلـخرـین 

ــمةً  ــیةً س ــاس أس
من سـمات رائد 
ــال  ــمــــ األعــــ

ــاجح ــدف.  الن رائ
ــال   ــذي األعم ال

ــى   إل ــى  یســــــع
النجــاح  ،تحقیق 

اكتسـاب  بإمكانھ  
المعرفـة والتعلم 

ــخاص  من  األشـ
.حولھ
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). "صفات رائد األعمال الناجح، وأھم النصائح لرواد  2018(،النجاحشبكة]12[
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وع مستشار خاص    وجود .2  للم�ش

الضروري   للمشروع  وجودمن  خاص  على  مستشار  یساعد 
إرشادیةوضع لتحقیق  خطط  الصحیحة  القرارات  التخاذ 

.نجاح المشروع واستمراریتھالتي تضمن األھداف المرجوة،

ة   وجود .3  محاسب ذو خ�ب

ً دوراً  لمحاسبایلعب   ، حیث  نجاح أي مشروع جدیدفي مھما
فرص  تحدد  التي  االعتبارات  أھم  من  المالیة  الجوانب  تعتبر 

مشروع تعیین  المنذ بدایة تأسیس  یتم،  لھذا.نجاح المشروعات
بخبرة   یتمتع  نجاح دةجیّ محاسب  لضمان  العملیاتإدارة  ، 

. الحساباتأعمال مسك و،المالیة

 االستشارة القانون�ة .4

التي تُعدّ   النصائح  أھم  القانونیة من  بھا    االستشارة  رائد یعمل 
، وتحمیھ  وتطویرهنجاح المشروع  على تساعد  ألنھاعمال  األ 

من   العدید  في  الوقوع  التي الصعوباتمن  أن القانونیة  یمكن 
فشلھ.إلى تؤدي 

 البع�د التفك�ي والتخط�ط ع� المدى .5

المسبق على   التخطیط  أي مشروع جدید  بدایة  المھم عند  من 
باحتمالیة عدم كسب األموال والتفكیر،  لمشروع المدى البعید ل

سنوات لعدة  میزانیة  .واألرباح  إعداد  خطة والمشروع كذلك 
والمبیعات مع  التسویق  األقل،  على  قادمة  سنوات  ثالث  لمدة 
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ف إلیھا  الرجوع  یمكن  بدیلة  خطط  حال  وضع  أیة ي  ظھور 
. تحدیات

ف استشارة روّ .6  اد األعمال السابقني

ذوي من  استشارة بعض رواد األعمال الناجحین  تبرز أھمیة  
الواسعة العمل،  الخبرة  سوق  معھم،  وبناءفي  قویة  عالقات 

التي تساعد بھدف االستفادة من خبرتھم ونصائحھم وإرشاداتھم  
. وثباتحكمة  بكلقدماً ضي على المُ 

 الشبكة العالم�ة للمعلومات إ�شاء موقع ج�د ع� .7

إنشاء   للشركة على الشبكة العالمیة  ممیزموقع  من المھم جداً 
، أو خبیر في ھذا المجالشركة متخصصة  من خاللللمعلومات  

. على مستوى العالمبالشركة وبنشاطھاكوسیلة للتعریف 

ف .8  اخت�ار ف��ق العمل المتم�ي

العمل المتمیز من ذوي الخبرة أساس نجاح  یعتبر اختیار فریق 
. أي مشروع 

ي ادخار المال .9
 ال�ا�ف

الضروري وتأسیس  الفتتاح   من  جدید،  ریادي  مشروع  أي 
رأسیتوف الكافي  ر  المال  .لمشروع لالمال  رأس  توفر  فعدم 

لتغطیة   األقل،  تكالیفالكافي  على  سنة  لمدة  عدم والمشروع 
یؤدي قد  ،  في الحاالت الطارئةمبلغ احتیاطي الستخدامھ  توفر  
فشل المشروع.إلى 
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العربي   النقد  صندوق  وریادة    يفدور  االبتکار  دعم 
 األعمال 

ویقوم بالعدید من  ،من المبادراتًاًاًیتبنى صندوق النقد العربي عدد
الجھود لدعم االبتكار وریادة األعمال في المنطقة العربیة ومن بینھا  

على سبیل المثال: 

إ� .1 والمتوسطة  ة  الصغ�ي وعات  الم�ش نفاذ  فرص    ت�س�ي 
 التم��ل 

في  المالي  الشمول  مستویات  تعزیز  یُمثل  اإلقلیمي،  المستوى  في على  المالي  الشمول  مستویات  تعزیز  یمثل  اإلقلیمي،  المستوى  في على  المالي  الشمول  مستویات  تعزیز  یُمثل  اإلقلیمي،  المستوى  ُعلى 
محاور   من  مھماً   ً مھما  ً محوراً العربیة  محوراًالدول  العربیة  محافظي  ًالدول  مجلس  اھتمامات 

المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة الذي یتولى أمانتھ الفنیة  
العربي  النقد  دوٍر  ،صندوق  من  لذلك  دور  لما  من  لذلك  دوٍر  لما  من  لذلك  النمو  ّفعّفع  ٍلما  دعم  في  النمو  فعال  دعم  في  فعال 

االقتصادي وفرص تحقیق التنمیة المستدامة والرفاه االقتصادي.  

في  المالي  الشمول  تعزیز  لدعم  الصندوق  یسعى  اإلطار،  ھذا  في 
:  من األنشطة والمحاور، تتمثل فیما یلي   من األنشطة والمحاور، تتمثل فیما یلي   الدول العربیة من خالل عددٍ 

ي لتع��ز الشمول الما�ي لتع��ز الشمول الما�ي• يف��ق العمل اإلقل��يف��ق العمل اإلقل��ي

عام   الفریق  في 2013تأسس  المالي  الشمول  تعزیز  بھدف 
العربیة السیاسات  ،الدول  تطویر  في  المساھمة  خالل  من 

التعاون  المالیة، وتعزیز  للخدمات  النفاذ  لزیادة  واإلجراءات 
مختلف   وزیادة  بین  المعنیة،  الوطنیة  والجھات  المؤسسات 

مستویات التثقیف المالي، وحمایة مستھلكي الخدمات المالیة. 
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ة   الصغ�ي وعات  الم�ش لدعم  الموات�ة  البيئة  �سه�ل 
 والمتوسطة 

13
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العربي   النقد  صندوق  وریادة    يفدور  االبتکار  دعم 
 األعمال 

إ�  والمتوسطة  ة  الصغ�ي وعات  الم�ش نفاذ  فرص    ت�س�ي 
 التم��ل 
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ي  يالمبادرة اإلقل�م�ة لتع��ز الشمول الما�يالمبادرة اإلقل�م�ة لتع��ز الشمول الما�ي•
الدول الع���ة   �ف

أطلق صندوق النقد العربي المبادرة اإلقلیمیة لتعزیز الشمول 
عام   في  العربیة  الدول  في  مع 2017المالي  بالتعاون 

وصول  فرص  توسیع  بھدف  الدولیة،  المالیة  المؤسسات 
في الدول العربیة  القطاعات االقتصادیة والفئات االجتماعیة

إلى الخدمات المالیة خاصة منھا المشروعات متناھیة الصغر إلى الخدمات المالیة خاصة منھا المشروعات متناھیة الصغر إلى الخدمات المالیة خاصة منھا ال
اد األعمال. ّوالصغیرة والمتوسطة والشباب والمرأة ورّووالصغیرة والمتوسطة والشباب والمرأة ورو

دعم  على  العربیة  للمنطقة  المالي  الشمول  مبادرة  تعمل 
المواطنین  انتفاع  مجال  لتوسیع  المالي  الشمول  سیاسات 

، والمؤسسات بالخدمات المالیة الرسمیة التي تالئم احتیاجاتھم 
خالل   للدمن  الدعم  المجاالتتقدیم  في  األعضاء  ول 

:]13[التالیة

االستراتیجیات والبیانات المتعلقة بالشمول المالي. -
الشمول المالي للمرأة.-
تمویل المشاریع متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة.-
تمویل الشركات الناشئة ورواد األعمال.-
الرقمي - والتمویل  الحدیثة  المالیة  التقنیات  من  االستفادة 

لزیادة الشمول المالي.
التمویل الزراعي الریفي.-

ة  .2 الصغ�ي وعات  الم�ش لدعم  الموات�ة  البيئة  �سه�ل 
 والمتوسطة 

، لدعم اإلصالحات 2016استحدث الصندوق ھذا التسھیل في عام  
الحكومیة الرامیة إلى تھیئة البیئة المواتیة لدعم المشروعات الصغیرة  

]13[) العربي،  النقد  العربیة:  2021صندوق  للمنطقة  المالي  الشمول  "مبادرة   .(
إنجازات عام 

) العربي،  النقد  صندوق 
إنجازات عام 

) العربي،  النقد  صندوق 
2021 ."



االبتكار وريادة ا�عمالاالبتكار وريادة ا�عمال

32

بتكار وريادة األعمال اال

P a g e

والمتوسطة في الدول األعضاء من خالل عدد من اآللیات من بینھا  
ضمان نفاذ ھذه الفئة إلى التمویل المالئم ألنشطتھا، وبناء قدرات ھذه 

لھذه  المشروعات، داعمة  وسیاسات  استراتیجیات  وصیاغة 
المؤسسات. 

 مجموعة عمل التقن�ات المال�ة الحديثة .3

2018أنشأ الصندوق مجموعة عمل التقنیات المالیة الحدیثة في عام  
التقنیات   تطبیقات  مجال  في  االبتكار  لدعم  المواتیة  البیئة  لتعزیز 

إدراكاً  الحدیثةالمالیة إدراكاًوتطورھا،  استخدامات  منھ  ًوتطورھا،  أھمیة  استخدامات  منھ  لتزاید  أھمیة  منھ  لتزاید 
التقنیات المالیة الحدیثة في القطاع المالي والمصرفي، ودورھا الكبیر  

العربیة الدول  في  الرقمي  المالي  الشمول  مستویات  زیادة  بما  ،في 
.یدعم االبتكار وریادة األعمال 
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   الع���ة باللغة المصادر

 



االبتكار وريادة ا�عمالاالبتكار وريادة ا�عمال

33

بتكار وريادة األعمال اال

P a g e

 مجموعة عمل التقن�ات المال�ة الحديثة 
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   الع���ة باللغة المصادر

الدار،  )2001(راویة،حسن- المنظمات"  للطباعة  "سلوك  الجامعیة 
.393ص،اإلسكندریة، مصر، والنشر والتوزیع

-) واالبتكار،  األعمال  األعمال"2019ریادة  ریادة  "ممارسات   .( ،
. مدونة إلكترونیة، أكتوبر

والعلوم- والثقافة  للتربیة  العربیة  أوسلو: ").   2018(،المنظمة  دلیل 
"، بیانات االبتكار واإلبالغ عنھا واستخدامھاإرشادات خاصة بجمع  

.اإلصدار الرابع

(،المباركي- األعمال2020ھنادي  وریادة  "االبتكار  تمكین :  ).  أداة 
. االقتصاد"، جامعة الكویت

). "صفات رائد األعمال الناجح، وأھم النصائح  2018(،النجاحشبكة-
، نوفمبر.ُلرواد األعمال الُمبتدئین: كیف تبدأ مشروعك الریادي؟"لرواد األعمال المبتدئین: كیف تبدأ مشروعك الریادي؟"لرواد األعمال المبتدئین: كیف تبدأ مشروعك الریادي؟"

العربي- النقد  للمنطقة  2021(،صندوق  المالي  الشمول  "مبادرة   .(
". 2021العربیة: إنجازات عام 
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