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 تسعى التي المعاصرة االقتصادية األعمال منظمات في  اإلبداع أهمية توضيح إلى الدراسة هذه هدفت لقد

 إدارة في األساسية المفاهيم من أنهما االعتبار على واإلبداع الريادة مفهوم وتقديم الريادية تحقيق إلى

 ودوره باإلبداع االهتمام خالل من المشاريع هذه وفعالية تحسين يمكن الريادة طريق فعن  الريادية المشاريع

 جاءت.التسويقي النشاط صعيد على ذلك وأهمية واإلبداع واالبتكار الريادية بين ما والربط الريادة تحقيق في

 ظل في خاصة والدراسة البحث من الكثير إلى يحتاج مهما موضوعا تعتبر الريادة أن من الدراسة أهمية

 فالمؤسسة الريادية المشاريع تحقيق في اإلبداع أهمية ومن العالم يشهدها التي الهائلة االقتصادية التطورات

 ولقد. والتميز االبتكار و اإلبداع االعتبار بعين تأخذ أن بد فال الريادية للمشاريع األولوية تعطى عندما

 األعمال، عالم في االستمرار اجل من أساسي مطلب الريادة تحقيق عملية أن حول الدراسة مشكلة تمحورت

 أكثر تكون لن ألدائها النهائية المحصلة فان الريادة، حالة تحقيق على القدرة تمتلك ال التي المنظمات إن إذ

 ذو احمر محيط في تتنافس دائما، فإنها وبهذا الخارجية، البيئة في تجري التي األحداث على فعل رد من

 بشكل بالمستقبل تفكر التي المنظمات بها تتنافس التي الحافة عن بعيدة تكون فإنها وبالنتيجة مرتفعة، منافسة

 التغيير عملية تبدأ اإلستراتيجية الريادة:  أهمها وتوصيات نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد. استراتيجي

 التغيرات ضوء علي الشركة رسالة تحديد الريادة أولويات ومن.  العامة المصلحة علي الحرص منطلق من

 يتمكن لكي والريادي للمدير معين تعليمي مستوى توفر وضرورة المحيطة البيئة الظروف في والتحوالت

 يتوافق بما االستراتيجي للتغيير مقاومة أي إدارة على العمل وضرورة.  التكنولوجية التطورات مواكبة من

 . المنظمة مصالح مع

 .  األردن ، الريادية المشاريع ، اإلستراتيجية ، الريادية ، االبتكار ، اإلبداع:  الدالة الكلمات

 

 

 

والعمالة  تالمال واالستثماراوالصناعي إضافة إلى العولمة سمح بتدفق المعلومات ورأس التقدم العلمي والتطور التكنولوجي  إن

والسلع والخدمات ، وقد نتج عن ذلك منافسة حادة تشتد يوما بعد يوم بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتكنولوجيا 

االتصال والتجارة االلكترونية والتكتالت االقتصادية ،  مما جعل التطور الصناعي للسلع والخدمات يسير بخطى متسارعة ، 

ظمات األعمال تحت ضغوط المنافسة الشديدة وفرض عليها البحث عن استراتجيات متطورة للبقاء في السوق وأداء ووضع من

المهام االقتصادية واالجتماعية المنوطة بها ، والتمكن من المنافسة فيه ثم التوسع في األسواق المحلية ثم الدولية. وتعتبر 

الدول المتقدمة و النامية على حد سواء ، حيث تساهم المشاريع الريادية الفعالة  الريادة من المواضيع الرئيسية في اقتصاديات

في تحقيق التنمية االقتصادية وما يالحظ أن عصر المعلومات  قد أدى إلى أحداث تغيرات مثيرة في بيئة العمل ، وقد أدت كل من 

أالبتكاري  بحلية والعالمية والتي تعمل باألسلوالمشاركة والتكنولوجيا من زيادة سرعة خطى التنافس بين المؤسسات الم

 واإلبداعي على نشر المعلومات من اجل إنتاج المنتجات وتقديم خدمات جديدة للعمالء  .

لعب المشوووواريع الريادية الصووووغيرة حيث ت الريادية من الموضوووووعات المثيرة لالهتمام في الفترة األخيرة ألنها مصوووودر لالبتكار

اا في الدول النامية ال يقل عن دورها في الدول المتقدمة، بصوووفتها تسووواهم في النمو االقتصوووادي الوطني والمتوسوووطة دوراا هام

وتخلق فرصووواا للعمل، وبالرمم من أن هال المشووواريع الريادية ال تحظى إال بدعم محدود من الحكومات في معظم الدول النامية، 

تعتمد و ى التكيف والتوصووول إلى طرائق مبتكرة في اإلنتاج والتسوووويق. إال أنها تنجح في االسوووتمرار والنمو، بفقووول قدرتها عل

المشوووووواريع الريادية في الكثير من األحيان إلى االبتكار واإلبدان في منتجاتها، وهاا راجع إلى أنا هال المشوووووواريع الريادية ال 

ت عن طريق التركيز على الجودة والبحث يمكنها أن تنتج بأحجام كبيرة، لهاا فهي تلجأ إلى تعويض هاا النقص بإجراء تعديال

عن الجديد والمبتكر وتشوووووجيع العاملين على االقتراد وإبداء الرأي في مشووووواكل العمل مما يخلق مناخا مسووووواعدا على اإلبدان 

 الملخص

 

 المداخلة
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سبة  االقتصادية إن اإلبدان في المؤسسة  من االبتكار إلى أصحاب المشاريع الريادية. 52واالبتكار ففي اليابان مثال تعزى ن

هو عملية مسوووووتمرة تهد  إلى خلق أو تطبيق طرق وممارسوووووات وتقنيات جديدة تمكنها من تحسوووووين أدائها، وجودة منتجاتها 

وخدماتها، والقووووووغا على التكاليف مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الريادية في مجال أعمالها.ويتطلب إدخال اإلبدان تغيير 

لين باإلضووووافة إلى تغيير الثقافة التنظيمية، والهياكل، والنظم والعالقات داخل المؤسووووسووووة تصوووورفات وسوووولوكيات األفراد العام

والمؤسووسووات االقتصووادية بحاجة دائمة إلى  االقتصووادية وبين هال المؤسووسووة واألطرا  المتعاملة معها اعمالئها ومنافسوويها .

 ؤدي إلى تحسين نتائجها وتحقيق التميز والريادية.االختران و اإلبدان فهو يعتبر من أولى الدعائم اإلستراتيجية التي ت

يؤسووووووس ويؤثر  واإلبدانيعتبران من المفاهيم المتالزمة والمترابطة، حيث أن االبتكار  واالبتكار واإلبدانإن مفهومي الريادية 

أحد المرتكزات األساسية  يشكل واإلبدانوبال شك على الريادية في تصميم وتنفيا أي عمل.  إن التنامم بين الريادية واالبتكار 

للفكر االستراتيجي المعاصر، وذلك ألن اعتماد هاين المفهومين كدليل ومرشد للتخطيا االستراتيجي لألنشطة المختلفة ومنها 

فعالة وقادرة ليس على التنافس فقا، بل التفوق على المنافسووين.  إن الفكر  إسووتراتيجيةالنشوواط التسووويقي سوويقود إلى صوويامة 

التسوووويقية ، خاصوووة في بيئة أعمال تتصوووف بالتغيير  األنشوووطةفي تصوووميم  واإلبداني فكر متجدد يسوووتند إلى االبتكار التسوووويق

تسويقية ريادية قادرة على تبوء قمة السلم التنافسي وقيادة  إستراتيجيةوالمنافسة الشديدة، بهد  الوصول لتصميم وصيامة 

التي تقع على عاتق اإلدارة وان احدهما يكمل  واألسووواسووويةمن المهام الحيوية  نواإلبداالسووووق.إن كالا من التسوووويق واالبتكار 

إن مثل هاا التالزم  فالنتيجة أن التسووووويق والريادية متالزمان. واإلبداناآلخر ولما كان مفهوم الريادية مالزماا لمفهوم االبتكار 

وضع استراتيجيات تسويقية  باإلمكان، فإن المسئولةى اإلدارة إذا ما كان واضحاا لد واإلبدانبين التسويق، الريادية، واالبتكار 

  والريادية تصميماا وتنفيااا. واإلبدانتتسم باالبتكار 

أن الريادة ليس مصوووطلح يمكن أن يطلق علي أي نجاد ولكنة مصوووطلح يعني ديمومة النجاد ، أنة النجاد المطلوب في الحفا  

علي مستوي االستقرار داخل المنظمة خالل أهم دوراتها االستثمارية وهي مرحلة االنتقال من طور االستقرار ألي طور التوسع 

مل الريادي االسوووووتراتيجي تحديد الرسوووووالة، وتحديد األهدا  الرئيسوووووية، وتقييم البيئة . علماا بأن من مكونات األسووووواسوووووية للعا

و النظرة اإلسووووووتراتيجية هو الاي يعتني كثيراا بالتوجيهات ذالخارجية ، وتقييم الموقف الداخلي للشووووووركة ، كما أن الريادي 

ة ودورة حياة الشوووركة وكاالك تقويم وتطوير الهيكل االسوووتراتيحية العامة البديلة وتقويم الموارد التنظيمية والبشووورية للشووورك

 التنظيمي معتمد علي تقويم النما الريادي للشركة وكاالك تنمية واستخدام الموارد البشرية. 
 

التي  اإلستراتيجيةمن الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الكبيرة عبر وحدة األعمال  أنواعهاتسعى منظمات األعمال على اختال  

لة الريادة في تمتلكها إ ية المنافسوووووووة مير ممكنة،  األسووووووواقلى تحقيق حا بفعل التقدم  إذالتي تعمل بها من اجل جعل عمل

عملية التنافس عبر اقتصاديات الحجم باتجال تحقيق قيادة الكلفة مير مجدية  أصبحت، اإلنتاجالتكنولوجي والتطور في وسائل 

تحسن وبشكل كبير من عملياتها الداخلية وقد تتفوق  أنالتطور التكنولوجي  يمكن لمنظمات صغيرة بفعل إذعلى المدى البعيد، 

القيمة إلى الزبائن. وضوووووومن التوجه  إضوووووووافةعلى كيفية  األعمالعلى منظمات كبيرة، لالك يتركز االتجال الحالي لمنظمات 

هي حول  اآلنحالية، ولكن عملية المنافسووووة  أسووووواقاالسووووتراتيجي السووووائد في األدبيات، فان منظمات األعمال التتنافس على 

تقوم باسووووووتثمار موارد مالية  فأنهاالمسووووووتقبل، ولكي تتمكن هال المنظمات من التنافس بهال األسووووووواق مير الموجودة حالياا، 

في  ضخمة من اجل تطوير منتجات وخدمات جديدة لألسواق المستقبلية المحتملة، لالك جوهر الريادة ضمن هال العملية يكمن

 . سوقفي من التنافس  األعمالقدرة المنظمة على تشخيص الفرص التي تمكن منظمات 

 

 

 اإلطار العام للدراسة 

  Methodologyا المنهجية 

 Knowledge and Practicalالمعقوووووولة المعرفيووووووة والتطبيقيووووووة مشووووووكلة الدراسووووووة   

Issue. 
التي أصبحت محل اهتمام من قبل الكثير من الباحثين ومنظمات األعمال يعتبر اإلبدان و الريادة من المفاهيم االقتصادية الهامة 

و الريادة ففي السوووووونوات األخيرة زاد االهتمام بالحقول العلمية التي ترتبا باإلبدان و االبتكار  نبسووووووبب النتائج االيجابية ل بدا

سي من اجل تعد و والريادة في المؤسسات ودور اإلبدان في تحقيق الريادة داخل المؤسسات. سا عملية تحقيق الريادة مطلب أ

االسوووتمرار في عالم األعمال، إذ إن المنظمات التي ال تمتلك القدرة على تحقيق حالة الريادة، فان المحصووولة النهائية ألدائها لن 

ر ذو منافسووووووة تكون أكثر من رد فعل على األحداث التي تجري في البيئة الخارجية، وبهاا فإنها دائما، تتنافس في محيا احم

 مرتفعة، وبالنتيجة فإنها تكون بعيدة عن الحافة التي تتنافس بها المنظمات التي تفكر بالمستقبل بشكل استراتيجي.
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 The Questionsأسئلة الدراسة   
  من خالل  المشكلة اإلجابة عن األسئلة التالية تحاول هال الدراسة 

 ؟ريادية إستراتيجيةله عالقة بالتخطيا االستراتيجي لوضع  واإلبدانهل إن مفهوم الريادية واالبتكار . 1

في قمة السوولم التنافسووي وقيادة  شووركةتجعل ال واإلبدانمسووتندة إلى الريادية واالبتكار  إسووتراتيجيةهل إن تصووميم ووضووع . 2

 ؟السوق.

 ـ هل تقوم المؤسسات  باالهتمام باإلبدان لتحقيق الريادة لمشاريعها ؟ 3

 قة الموجودة بين اإلبدان و الريادة و تأثير كل منهما على الشركة؟ـ ما هي العال 4

 

 The Importance .  أهمية الدراسة
 األمور التالية    تتجلى أهمية هال الدراسة في

 .مصدر الحياة لالقتصاديات النامية في القرن الواحد والعشرينإن المشاريع الريادية هي   -

الهامة والخاصة في  ل التقدم التكنولوجي المستمرة والريادة وسرعة االتصال ، حيث أصبحت تعتبر الريادة من المواضيع   -

البيئة العالمية لألعمال أكثر تنافسية وأفرزت هال الظاهرة العديد من التحديات التي تتطلب وعيا و منهجا منظما من طر  

 اإلدارات و المؤسسات .

لكثير من البحث والدراسة خاصة في  ل التطورات االقتصادية الهائلة التي يشهدها تعتبر الريادة موضوعا مهما يحتاج إلى ا -

 العالم .

أهمية اإلبدان في تحقيق المشوواريع الريادية فالمؤسووسووة عندما تعطى األولوية للمشوواريع الريادية فالبد أن تأخا بعين االعتبار  -

 . اإلبدان و االبتكار والتميز

رائدة، باعتبار أن هال  إسووووووتراتيجيةوالريادية وأثر هاا الربا في صوووووويامة  واإلبدانمن االبتكار محاولة الربا ما بين كل  -

المفاهيم متالزمة، فابتكار منتجات وخدمات جديدة تتسووووووم بالفرادة والجودة العالية يؤسووووووس للريادية في هاا المجال.  إن 

والريادية كمنهج فكري أسوواسووي لهاا  واإلبدانالتخطيا االسووتراتيجي للتسووويق الناجح ال بد أن يكون أسوواسووه اعتماد االبتكار 

 التخطيا.

تمثل محاولة علمية واسوووعة وعميقة لدراسوووة  حيث إن هال الدراسوووة منهج جديد في التفكير االسوووتراتيجي  لعمل على تأسووويسا -

التطور في مجال الريادية التي يمكن تحديدها في اآلتي    واتجاهاتوتحليل الريادية ومعايير قياس النشووووواط والمشووووورون الريادي 

  ، السووووووياسوووووووة الريادية ا إنشووووووواء البيئات الريادية   ،  Entrepreneurship.comا الريادية المعرفية ، ريادية دوت كوم 

   في الشركات الكبرى . Entrapreneurshipوالمنافسة القائمة على الريادية ، وأخيرا الريادية الداخلية  ا 

 

 The Objectives   الدراسة أهدا 
  وفقاا ألهمية هال الدراسة فإن أهدافها تتلخص بما يلي 

 منظمات األعمال االقتصادية المعاصرة التي تسعى إلى تحقيق الريادية.في  توضيح أهمية اإلبدان   -

تقديم مفهوم الريادة واإلبدان على االعتبار أنهما من المفاهيم األسووووواسوووووية في إدارة المؤسوووووسوووووات فعن طريق الريادة يمكن  -

 باإلبدان ودورل في تحقيق الريادة .تحسين وفعالية هال المؤسسات من خالل االهتمام 

 وأهمية ذلك على صعيد النشاط التسويقي. واإلبدانالربا ما بين الريادية واالبتكار  -

 والريادية باعتبارهم مفاهيم متالزمة. واإلبدانتوضيح االرتباط بين التسويق، االبتكار  -

والتخطيا االستراتيجي لصيامة وتطبيق االستراتيجيات التسويقية  واإلبدانتوضيح العالقة ما بين كل من الريادية واالبتكار  -

 في منظمات األعمال.

 

 Hypotheses فرضيات الدراسة  
 من اجل اإللمام بالمشكلة المطروحة واعتمادا على متغيرات الدراسة تم صيامة  الفرضيات التالية    

 . تهتم المؤسسة باإلبدان و الريادة لتحقيق أهدافها ـ ال

 ـ ال تهتم المؤسسة بتأثير اإلبدان و الريادة على نشاطها . 

 ما هي الشروط والميكانيزمات التي تقوم عليها العملية اإلبداعية في المنظمات التي تتمتع بالريادية.  -

     

 . .  والشكل التالي يوضح ذلك Multivariate's & Model   دراسة االفتراضي نموذج المتغيرات و
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(1) رقمشكل ال  

 نموذج البحث 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      ميير واالختران . 

 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات الدراسة .

 هي خطة ضرورية شاملة وقد تكون فرعية لكنها متكاملة في تركيبة عناصرها ألي إنجاز مجتمعي أو مؤسساتي اإلستراتيجية-

ومادامت اإلستراتيجية تعني فن التفكير واالستخدام األمثل ل مكانيات، ففي هال الحالة يلزم اإلخالص في العمل ألجل  أو فردي.

حدة مستوى وو مستويات هي مستوى الشركـة فل ستراتيجيةتحقيق األهدا  من أجل الحصول على ميزة المنظمـة، وعليه 

 .األعمال

والقدرة على التكيف وكالك على التنافس  واإلبدانكل شئ جديد و القيام باالبتكار  فهي تبني على  استراتيجيات الريادة-

كما تعر   تبحث المنظمات الريادية عن الفرص المناسبة باألسواق والموارد المالئمة. أنوتحقيق الميزة التنافسية ، شريطة 

والتفرد واخا المخاطرة  والمبادأة وكالك تشجيع  اإلبدانوبأنها تلك االستراتيجيات التي تشجع المنظمات على اإلبدان واالبتكار 

 العاملين على اتخاذ القرارات والمسؤولية.

 بعمل والتخطيا له وتنظيمه وتحمل مخاطرل واإلبدان في إدارته. باالبتداءيقصد بالريادة خصائص وسلوكيات تتعلق  الريـــادة -

و المبتكر في مجال األعمال من خالل المشرون الاي أنشأل، واكتشا   يشير هاا المفهوم إلى الشخص المبدن  الريــادية -

 الفرص الجديدة و االستقاللية و المخاطرة و العزيمـة والمبادرة و الحاجـة إلى اإلنجاز.

ي على تحمل المخاطر ورؤية الفرص والتخطيا واإلدارة اإلبداعية لعمل خاص، فالدولة الت بقدرات هو فرد يتمتع لرائـــدا -

يكثر فيها الرواد تزدهر اقتصاديا، ولاا فإن الدول من خالل مؤسساتها التعليمية تسعى إلى تنمية ما يسمى بالرود الريادية 

Entrepreneurial . لدى األفراد و المنظمات، لاا فالرواد ليسوا صنفا واحدا 

وتعكس الحاجات المدركـة وتستجيب للفرص في المنظمـة، ألنه يعتبر الخطوة األولى  اإلبداعيةوهو تطوير األفكار  اإلبــدان -

والخلق... كمترادفات وتعني والدة شئ جديد مير مألو ، فالتحديث  واإلبدانلالبتكار، حيث تستعمل مفاهيم اإلبدان و االبتكار 

فهو حل جديد  واإلبدانبدان يعني التجديد، أما االبتكار اإل أنيشير إلى التوصل إلى فكرة جديدة ترتبا بالتكنولوجيا، في حين 

 لمشكلة ما أو فكرة جديدة، أما التحسين فهو إدخال تعديالت وتغييرات على العمليات أو المنتجات الحالية.

 

  الدراسة ية منهج
للدراسوووة، حيث اعتمدا على ما هو متاد من أدبيات  أسووواسووويةاالسوووتنباطي كمنهجية  يالتحليل األسووولوباعتمد الباحثان على  

ومحاولة  واإلبدانوبحوث تتعلق بالموضووووون في بناء جوانب هال الدراسووووة النظرية والتحليلية والمتعلقة بالريادية واالبتكار 

ة إلى عرض . وعلى المنهج الوصوووفي التحليلي إضووواف الربا بينهما مع بيان أثرهما على منظمات األعمال في الوقت الحاضووور

 .بعض تجارب الدولة في هاا المجال

 

 

  ها هي : ومؤشرات الريادة اإلستراتيجية

 

 .الموازنة الموارد بين االستكشاف و االستثمار 
 التدفق المستمر لالبتكار 
 .تصميم مجال المنظمة 
 .إدارة موارد المنظمة 
 .تطوير الميزة التنافسية  
 .سلوك البحث عن الميزة  
 .خلق التجديد 
 .تكوين وحدات 
  .تحديث المنظمة 
 .سلوك البحث عن الفرص 
 

 

ومؤشراته هي :االبتكار   

 التمييز . .1
 اإلبداع  التسويقي .  .2
 اإلداري .  –اإلبداع ألمنظمي  .3
 اإلبداع التكنولوجي. .4
 االبتكار اإلنتاجي  .5
  التحسين والتطوير.  .6
 االنجازات والنجاحات للشركات. .7
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 اإلطار النظري للدراسة

 

  أوالا  الريادية  

   Entrepreneurshipتعريف الريادية او فهومم
 "هو ذلك  الاي عر  الريادي بأنه       Joseph Schumpeter (1942يعود مفهوم الريادية إلى إسوووهامات رجل االقتصووواد ا

الاي وصووووووف   Schumpeter اإلرادة و القدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختران جديد إلى ابتكار ناجح".الشووووووخص الاي لديه 

ناء تدمير الب نه و من وجهة نظرل هؤالء أو اإلبداعي الرياديين بوكالء  " لل " في األسووووووواق والقطاعات االقتصوووووووادية، حيث أ

الرياديون يقومون بتعطيل وضوووووع منتجات ابتكاريه جديدة ونماذج أعمال يحصووووولون من ورائها على أرباد كبيرة  تأتي و تعوض 

 Peterوعر  على المدى الطويل.  القديمة و لو بصووفة مؤقتة. وعليه، فان التدمير البناء هو مصوودر للحيوية الصووناعية و النمو

Drucker, 1985 )    ( المبادر أو الريادي بأنه " الشخص الاي يستطيع أن ينقل المصادر االقتصادية من إنتاجية منخفقة إلى

عر  الريادية بأنها  مفهوم يصوووف التفكير االسوووتراتيجي وسووولوم تحمل المخاطرة الناتج عن إنشووواء الفرص وت.  إنتاجية عالية "

لجديدة لألفراد أو المنظمة.  والبعض اآلخر عر  الريادية بأنها خصائص وسلوكيات تتعلق باالبتداء بعمل والتخطيا له وتنظيمه ا

فهو فرد يتمتع بقدرات  Entrepreneurوتحمل مخاطرل واإلبدان في إدارته.  ومن يتمتع بهال الصووفات يسوومى بـووووووو االريادي   

  الريادي على انه فرد Peter Druckerتحمل المخاطر ورؤية الفرص والتخطيا واإلدارة االبداعية لعمل خاص به.  ويعر  ا

التالية اإلبدان والريادي يرصووود التغييرات ويسوووتجيب لها ويحولها إلى فرص، وعموماا يتكون تعريف الريادية من تفاعل العناصووور 

 والتميز والنمو وخلق القيمة والربحية . وتأسيس الشركة  واإلجراءات

 

أن الريادة االسووووتراتيجية من المحتمل ان تكون  Hitt & Ireland & Hoskisson (2003)يرى  بهاا الصوووودد كل من و  

تقاللية أكثر نجاحاا عندما يمتلك العاملون توجهات ريادية، وتتحدد خصووووووائص المنظمات الريادية بخمسووووووة أبعاد هي  االسوووووو

Autonomy  االبتكار واالبداعية ،Innovativeness  تحمل المخاطرة ،Risk taking االسووووتباقية ،Proactive ness ،

 . Hitt & Ireland & Hoskisson,2003:399،  ا Competitive Aggressivenessالتنافسية الشديدة 

الااتي الاي ينبغي أن يتصوووف به  واإلبدانأسووواس االبتكار هي  الريادية المبنية على رود المغامرة ورود التحدي والحماسإن 

. ففي الدول المبني على الريادية  واإلبدانالمجتمع وكالك المنظمات حيث ال سووبيل إلى تطور المجتمع بدون االبتكار  أفرادكافة 

يادة هي إنشاء شيء جديد من خالل رود المبادرة و ريادة ترتبا باالختراعات و التفرد، أما في الدول النامية، فالرفالتقدمة الم

الفرد الاي يقوم بالتجديد و التغيير   بشووووكل عام فان الريادي هوو .تحمل المخاطر ومن ثم تحقيق أهدا  التنمية االقتصووووادية  

                                            .في األسواق من خالل تقديم منتجات و خدمات ذات أشكال جديدة   

 يادة بالصفات و المميزات التالية  رتتميز المميزات الريادة   

يادة احد مدخالت عملية اتخاذ القرار المتعلق باالستخدام األمثل للمواد المالية و المادية المتاحة للوصول إلى إنتاج رـووووو تعتبر ال

 يات.منتجو جديد أو تقديم خدمة جديدة، إضافة إلى تطوير أساليب جديدة للعمل

ـوو الريادة هي مجموعة من المهارات اإلدارية التي ترتكز على المبادرة الفردية بهد  االستخدام األفقل للموارد المتاحة والتي 

 تتميز بنون من المخاطرة.

 ـ الريادة تعبر عن الجهد المباول من اجل أحداث التنسيق الكامل بين عمليات اإلنتاج و البيع.

ام األمثل للموارد المتاحة بهد  تطبيق األفكار الجديدة في المؤسسات و التي يتم التخطيا لها بكفاءة ـووووووو الريادة تعني االستخد

 عالية.

 

  وهي  هنام تفاعل بين أربعة عناصر رئيسية للرياديةعناصر الريادية 
 الريادة. إجراءاتالريادي  يقع في مركز  -

 السوق.الفرصة  الفجوة بين الواقع وما هو محتمل في  -

 والمصادر واألشخاص. األنشطةوالوعاء الاي يتم فيه تنسيق  اإلطار  ا المشرون   المنظمة -

 المتاحة التي يمكن للريادي استثمارها في المشرون. واإلمكانات  وتشمل الموارد الموارد -

 

 خصائص الرياديين 
 ما يلي التنون هو الخاصية الرئيسية لدى الرياديين، وهال تتمثل ب -       
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سها. باإلضافة إلى المقدرة على *  صناعة نف شاركونه ال الرؤية الواضحة  حيث ما يرون مستقبالا مير مرئي من قبل آخرين ي

 خلق المستقبل المتخيل.

تبنون وسووووووائل   حيث أن الرياديين هم الاين يجدون أسووووووواقاا جديدة ومنتجات جديدة وخدمات جديدة، فهم يواإلبداناالبتكار * 

 متغيرة وثورية ويو فون الموارد بطاقة جديدة لخلق الثروة. ونظم

 الشغف للعمل حتى بعد أن يحققوا األمن المالي لديهم.* 

 التوجه للزبائن والمنتجات.* 

 تحديد الفرص واستغاللها.* 

املين، ويتقمن والبحث عن شركاء وتحفيز الع األموالخلق القيمة وهنا يعني تطوير نموذج عمل وتكوين فريق عمل وجمع * 

  .اإلبدانو األفكارذلك المقدرة على ترجمة 

 إلى تحقيق نجاد كبير معتمدين في ذلك على توفر صفات معينة لهم، ومن أهمها   السعي المتواصل  -

 القدرة على التحكم الااتي و االستقاللية.* 

 .الشعور بحاجـة كبيرة لتحقيق إنجازات متميزة* 

 .يسعون إلى تحقيق أهدا  وأداء متميز * 

 .يتمتعون بطاقة عمل هائلة و الرمبـة في تحقيق النجاد * 

 .مرونة التفكير والعمل واستعداد قبول حاالت الفشل* 

 عدم االتكال على اآلخرين.* 

 ثقة عالية في النفس وطاقة كبيرة للمنافسة و االستعداد التخاذ القرار.* 

 الريادية دوافع       
أن يكون الريادي سيد نفسه  إما بسبب طمود قديم في إيجاد مشروعه الخاص أو بسبب اإلحباط الناتج عن العمل في و ائف  -

 تقليدية .

تابعة وتطوير األفكار الخاصة بهم، فالبعض يرمبون بطبيعتهم عندما تتولد لديهم افكار تخص منتجات أو خدمات جديدة فإن م -

 لتحقيق ذلك على أرض الواقع.الرمبة تشدهم 

 تحقيق المكافآت المالية هاا حافز يعتبر ثانوياا بالنسبة للحافزين االولين ومالباا ما ال يتحقق هاا الحافز. -

  

 أهمية الريـادة      
بورتر  المتميزة،  أما  واإلبداعية يةأكد ماسلو على أن أهم محرم للنمو االقتصادي  هو توفر الرياديين وأصحاب األفكار االبتكار     

وهكاا يبدو دور الريادة في التنمية االقتصوووادية و  و الريادة هما  جوهـووووووووور وصووولب ثروة األمم واإلبدانيشوووير إلى أن االبتكار 

، بتنون مجاالت إبدان الرياديين اإلنتاجاالجتماعية  بشووووكل عام من خلق فرص عمل جديدة  ورفع مسووووتوى اإلنتاجية،  وتنويع 

  أسواق جديدة. وإيجادوتحقيق التنافسية 

 

 المنظمات الريادية       

في  واإلبدانالريادية هي عملية اقتناص الفرص الموجودة في بيئة األعمال أو تلك الفرص التي تتحقق من خالل االبتكار . 1

   محاولة لخلق قيمة.

الرياديون والمنظمات الريادية يعملون دائماا في أقصووووووى درجات الكفاءة التي يتمتعون بها، ال يقيسووووووون أنفسووووووهم بمعايير . 2

الماضووي ولكنهم يقيمون أنفسووهم من خالل الرؤى المسووتقبلية، وال يسوومحون للماضووي ان يكون عقبة أمام المسووتقبل .  بالنسووبة 

ني بالقوووورورة انه ال يحقق النجاد في المسووووتقبل وكالك ال يعني لهم أن شوووويئاا حقق أن شوووويئاا لم ينجح في الماضووووي ال يع إليهم

 النجاد في الماضي سو  يبقى كالك في المستقبل.

ل المخاطر وهال هي القدرة المتعلقة بالتفكير االستراتيجي والتخطيا لكل ما هو جديد.  3 تحما
. 

الريادية في المنظمة ورصوووووود  بإجراءاتال التكنولوجيا والتزام اإلدارة ثقافة المنظمة وتشوووووومل مكافأة األداء الريادي وإدخ.  4

 .األفرادوتنفياها في إطار زمني محدد ونشر القيم اإليجابية بين  األفكار

تمتع األقسام والوحدات الفرعية داخل هال المنظمات بالحرية واالستقاللية وتشجيع المحاوالت وتسيير وصول فرق العمل . 5

 ات .إلى المعلوم

 جودة المنتجات والخدمات المقدمة مقارنة بالمنافسين..  6

 المنظمة الريادية ذات هيكل بسيا ومرن و كالك النظم التابعة.. 7

 والقيادية وتوفير الرعاية لها من قبل اإلدارة العليا، وبالتالي تطوير األداء وتحسينه. واإلبداعية ية دعم المواهب االبتكار. 8
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 ( حالة دراسة)  األردن في والمتوسطة الصغيرة 

  

 

المنظمات الريادية فيز المنظمة الريادية هي تلك التي تكون قادرة على التكييف مع البيئة واالسووووتمرار والبقاء من أهم ما يمإن 

الخازنة للمعلومات والتي تكون على دراية تامة في كيفية نشوووووور هال  واألنظمة األفرادفي مجتمع المعرفة تبني الجسووووووور بين 

 القصوى. لالستفادةالمعلومات 

   هي  رواد األعمال من  الرياديةالمهارات إن 

 .يسعى رواد األعمال إلى تطوير مصادر جديدة للمواد تمتاز بميزة تنافسية من حيث الجودة والتكلفة والنقل.  1

أسووووواق جديدة وفقاا للمفهوم الحديث للتسووووويق.  أنهم مبدعون ومنشووووئون للموارد والفرص ويخلقون  وإنشوووواءالبحث عن . 2

 بالك يختلفون كل االختال  عن رجال األعمال التقليديين. عمالء وبائعين وهم

  .اإلنتاجرواد األعمال هم المنظمون والمحددون لمعظم عناصر .  3

واإلبدان والتغيير هي فلسوووووفة إدارة  واإلبدانومن أهم الفلسوووووفات التي تؤثر على إدارة الموارد البشووووورية وعلى إدارة االبتكار 

أحد السووومات األسووواسوووية لتصوووميم العمل في  واإلبدان  التي تعتبر االبتكار 2006،الجودة الشووواملة اسوووليم بطرس وزيد عبوي

تشجع البيئة والثقافة التنظيمية المنتشرة في منظمة األعمال األفراد الاين تتوفر لديهم القدرة والكفاءة على االختران واإلدارة. 

  واإلبدان في مجاالت نشاطاتهم المختلفة. 

ن في مجاالت في أشوووود حاجة إلى االختران واإلبدا  األردنا ومن بينها  تعتبر المنظمات االقتصووووادية في الدول العربية والنامية

نشوووووواطها المختلفة من أجل تحقيق النمو والتطور والريادية. ويتطلب إدخال اإلبدان أن تتحول من منظمات تقليدية تركز على 

إدارة كالسووووويكية ميكانيكية وعلى هيكلة عمودية ونظم إعالم واتصوووووال مركزة ومحدودة إلى منظمات رائدة تعتمد على المعرفة 

وقد ركزت الدراسووووووات الحديثة في هاا  الهياكل والثقافة، والتحفيز واإلبدان، والعمل الجماعي...الخ.والمهارات، والمرونة في 

   باعتبارها 2001، أنغام 2000الميدان على عملية خلق المعار  والتكوين المسووووتمر في المؤسووووسووووات االقتصووووادية افوراي

مثال  بإدخال فكرة الحاضنات لتشجيع المؤسسات  األردنعربية اوقد بدأت بعض الدول ال االهتمامات األساسية في إدارة اإلبدان 

 على تحفيز الخلق واإلبدان في المؤسوووسوووة االقتصوووادية وتأهيلها لجعلها منظمات رائدة قادرة على مواجهة المنظمات العالمية.

ا اإلبدان  بالنجاد إذا اعتمد وقد اعتبر "شووووومبيتر" اإلبدان التنظيمي واإلداري مهما جدا بالنسووووبة لمنظمات األعمال ويكلل ها

على العمليات الجماعية الداخلية والخارجية، خاصووة في المؤسووسووات االقتصووادية الصووغيرة والمتوسووطة التي تتصووف بمحدودية 

  مواردها وكفاءاتها.

  إن النجاد والفشل يرتكزان على النظرة االيجابية لألمور. .1

إن العاملين األسووووواسووووويين للتفكير االيجابي وإحداث التغيير المطلوب هما العقل المفكر ورود التحدي اللاين يشوووووكالن أسووووواس  .2

نتحول من "منطقة االسووترخاء" إلى "منطقة المخاطرة" ، فالاين يجلسووون في قلعتهم قانعين سووو  يؤول  أنالريادية.  علينا 

  واالستمرار إال لهؤالء الاين يتفاعلون مع المتغيرات السريعة في البيئة العالمية. بهم األمر إلى الدمار ال يتحقق البقاء

األفكار الجريئة تغيير العالم وهنا ينبغي التأكيد على  بإمكانالاي يتطلبه حاضوووووورنا يرتكز على التنون واالحترافية  اإلبدانإن  .3

 والتنون.   األصالة

االحترافية  األخرىاولة حل المشووووووكالت التي ال حلول لها، ومن مصووووووادر اإلبدان في بعض األحيان ينبغي القيام بجهود في مح .4

  يوماا، ولهاا ينبغي ان ندرم أن نشوواطات التعلم يجب 73مالباا ما يقال أن المعرفة والمعلومات الكونية بمجملها تتقوواعف كل ا

 الحالي. أن تستمر طوال فترة الحياة من أجل الوصول إلى االحترافية في عصر المعرفة

أن معدل ديمومة مشوووووواريع األعمال على  األبحاثيتوجب على الجميع البدء فوراا في خلق التغييرات والتحديات  يشووووووير أحد   .5

  عام ، وهاا أشبه برجل يموت وهو في سنوات المراهقة.  هال النتيجة 12.5  عام إلى ا30المستوى العالمي قد انخفض من ا

عالمياا في  واألكبر األقوى  بصوووفتها الشوووركات Fortune  شوووركة التي أوردتها مجلة ا500ا ألتدعمها حقائق تقول أن ثلث 

القول أن مشرون  باإلمكان  عاماا.  ومن هاا المنطلق، 13سبعينات القرن الماضي قد فشلت وتالشت عن الوجود في مقون ا

يتعودوا  أن أوال األفرادهاا التغيير يجب على  يتحقق أنأو منظمة األعمال هي كائن حي يجب ان يتغير باسووووووتمرار.  ومن أجل 

  على التغييرات وتترسخ لديهم ثقافة التغيير.

تتحقق على ارض الواقع من خالل سلوم  أنإذن يمكن للريادية  الحماس الدائم واالندفان المتواصل للمنظمات ضرورة قصوى. .6

طريق أكثر واقعية وعملية مما في السووووووابق، و من خالل رؤية إيجابية تجال العالم واالسووووووتعداد التام لخوض المغامرة وقبول 

 .واإلبدانالتحديات المبنية على التنون 

 

 اعتبارات تأسيس مشرون ريادي 
 ظر االعتبار عند تأسيس مشرون ريادي، وهي بن أخاهاهنام العديد من االعتبـارات الواجب  

في متناول أي فرد في أي مكان في العالم وفي أي سوووووواعة من اليوم  أصووووووبحتالدور المهم للمعلومات التي . المعلومات    1

  وبأشكال مختلفة.   إن التوافر الفوري للمعلومات قد مير جارياا طبيعة االقتصاد، وبالتالي يؤثر في سياق الريادية.

 -حيث كافة المنظمات، بغض النظر عن حجمها ونوعها وموقعها، تسووووووتخدم شووووووكالا من أشووووووكال    االتجاهات التكنولوجية. 2

التكنولوجيا إلنجاز العمل، وال ريب أن االتجاهات الحديثة للتكنولوجيا قد ميرت طريقة العمل ونما العمل الاي نقوم به، وهنام 
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أربعة اتجاهات تكنولوجية رئيسوووية تؤثر في الريادية وهي المعدل المتسوووارن للتغيير التكنولوجي وانتشوووارل ، وزيادة المتاجرة 

 األسوووووواسالمتقدمة لتكنولوجيا المعلومات هي حجر  األنماطبأن  اإلدراموزيادة الكثافة المعرفية وزيادة  واإلبداعاتباالبتكار 

 للمشاريع الناجحة.

شتداد المنافسة بين مشاريع األعمال حيث تالشت الحدود   لمة العو.  3 حيث اتصال اإلقتصادات والثقافات والتي تفقي إلى ا

 هال المشاريع. أمامالوطنية 

 التركيب السكاني المتغير  إن سكان العالم باتوا أما في فئة كبار السن أو في الفئة العمرية الصغيرة ..  4

من القروري أن تكون هنام قناة اتصال مستمرة بين المدراء والهيئات  ةالتنافسيل تحقيق الميزة من أج. قنوات االتصال   5

 التقنية في المنظمة حيث أنهم يمتلكون المعرفة المباشرة لما يحدث في العالم التكنولوجي.

وأن هنام عالقة  واإلبدانتكار يتوجب اإلدرام التام أن المشوواريع الصووغيرة والمتوسووطة هي حاضوونة االب. أهمية المشوواريع    6

تكافلية بين التسووويق والريادية.  وكما يقول بيتر دراكر بأنه يقع على عاتق اإلدارة مهمتان حيويتان وهما  التسووويق واالبتكار 

التنافسي السلم  أعلىهو مفتاد ضمان بقاء المنظمات في  واإلبدان. وان االبتكار األخر، وان كالهما يعتمد احدهما على واإلبدان

 وخلق قادة السوق.

النمو  ويعني الحصووول على مؤشوورات نمو ملموسووة مثل نمو العائدات، وزيادة الحصووة السوووقية وأرباد النمو، ولكن يجب .  7

 عن النتائج الالملموسة في تطوير المشرون ورصد الفرص عندما تلود في األفق. اإلمفالعدم 

. المنافع االيجابية تشوووومل التقدم في اسووووتخدام التكنولوجيا إيجابا أوتغيير أما سوووولباا التغيير االجتماعي واالقتصووووادي وهاا ال. 8

 وتطوير نوعية الحياة وتطوير الكفاءة . واإلنتاجيةوزيادة فرص العمل 

 .إدارتهاالخطورة المالية  إن نجاد الرياديين مرتبا ارتباطاا وثيقاا بالطريقة التي يدركون فيها المخاطر ويحسنون .  9

المثابرة رمم الفشوول  ال بد وأن يحدث الفشوول خالل اإلقدام على عملية التغيير وهنا، تبرز أهمية المثابرة رمم الفشوول لدى .  10

 الجديدة. أفكارهمالرياديين على طريق تحقيق 

 

 .عملية اإلبدان ثانيا  

 مفهوم اإلبدان  

لقد جرت محاوالت عديدة لتقديم تعريف لمفهوم اإلبدان تولى كل واحد منها إبراز سوومة معينة يقوم بالتمحور حولها وبغض     

النظر عن االختالفات التي وجدت بينها هنام بعض التعريفات التي فرضووووووت نفسووووووها على الفكر اإلرادي لما اتصووووووفت به من 

انه عملية ليس له نهاية ، و نطاق اإلبدان يمكن أن يكون إضافيا يتقمن " على  الموضوعية والتعبير الدقيق فقد عر  اإلبدان

تقديم فكرة جديدة مير موجودة " . و على هاا فاإلبدان هو " التغيرات الطفيفة أو أن يكون جاريا من خالل تقديم منتج جديد

بشووكل متطور ومالبا ما يعتمد اإلبدان على ابتكار  سووابقا أو إحداث تغيرات و تحسووينات على األفكار السووابقة وتقديم هال األفكار

 . " األفكار بشكل و براءات االختران و المنتجات الجديدة المقدمة للعمالء

  يصنف اإلبدان إلى مايلي اإلبدان  أصنا  

بحاث واسووووعة   وهو عبارة عن فكرة إبداعية تودي إلى الثورة في التفكير ويقوم هاا اإلبدان على األاإلبدان األسوووواسووووي . 1

من خالل التعوواون  اإلبوودانوتطورات وتحوودث هوواا  تتبعيووهوعلى العلم و المعرفووة وعووادة مووا يتم إثبوواتووه نظريووا  ثم تليووه أبحوواث 

و يؤدي هاا اإلبدان الولي إلى اإلحداث تغيير في التفكير  المؤسساتوالمختبرات التجارية و األكاديميةوالمشاركة بين الهيئات 

أو التوسوووووويع في النظرية الحالية ومن ثم إمكانية حدوث تطور في الصووووووناعة  ومن األمثلة على هاا اإلبدان نظرية النسووووووبية 

 الينشتاين والكهرباء والهاتف واالتصاالت الالسلكية وبرامج الكمبيوتر واإلنترنيت وميرها .

  وهو اإلبدان الاي يؤدي إلى التطبيق الفعلي والعملي ل بدان األسوووووواسووووووي  األول  وعادة مايكون هاا  بدان التطبيقياإل. 2

مركزا على الصووووناعة ومن أمثلة اإلبدان التطبيقي أجهزة الكومبيوتر الشووووخصووووية و الهواتف الخلوية والتكنولوجيا الشووووبكية 

بدان التطبيقي يؤدي إلى ارتفان نسبة المختبرات و التطورات والتطورات بنسبة ولمايكروسوفت وينار واألقمار الصناعية واإل

 اكبر من اإلبدان األساسي فهو يحقق األهدا  األساسية ل بدان ويروج للصناعة ويغير أسلوب المعيشة.

تطبيقي  ومن ثم فاإلبدان منتج أو تقديم خدمة والاي يتم اشووووووتقاقها من اإلبدان ال إنتاج  فيتمثل في  اإلبدان االشووووووتقاقي . 3

ا االشتقاقي هو عبارة عن تعديالت صغيرة يتم إدخالها على المنتج أو الخدمة الرئيسية  ففي حالة برامج لميكروسوفت  يعتبر 

 .الجديد إبداعا اشتقاقيا   برامج أوفيس ا إبداعا تطبيقيا بينما    زبرامج ونداو

إلى أحوداث تغيرات صووووووغيرة على المنتجووات و الخوودموات النوواتجووة عن اإلبودان وهو اإلبودان الواي يؤدي    إبوودان التغيير. 4

االشتقاقي ومثل ذلك التغيرات التي تتم على اإلبدان االشتقاقي كالهواتف النقالة هال التغيرات تشمل أمطية الهواتف الملونة و 

نوان اإلبدان السووابق يتميز بخصووائص النغمات و خصووائص الكاميرا و عدة خصووائص تتم إضووافتها إلى برامج أن كل نون من أ
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معينة . إضوووافة إلى هال الخصوووائص ، فان درجة سووورعة التفكير تختلف باختال  نون اإلبدان ، ففي اإلبدان األول تكون عملية 

ت بدون إجراء تجارب في املب األحيان ، و يعتبر الخيال و المعرفة عنصوووووورين أالتفكير أكثر  ية في النظريات و المناهج  مل

سيين في اإلبدان األول ، فمعظم أعمال اينشتاين بدأت و انتهت داخل عقله  و بعيدا من المختبرات ،أما في اإلبدان التطبيقي أسا

فهو يتطلب معرفة و خيال اقل نسووووووبيا و تجارب أكثر من اإلبدان األول ، كما أن ا بدان التغيير يتطلب جهدا تطويريا أكثر من 

 األبحاث و التأمل .

 يوجد ثالثة أنوان رئيسية ل بدان و هي  إلبدان أنوان ا 

  و يتمثل في إيجاد مسوووووتخدم جديد لنفس التكنولوجيا القائمة ويتميز بكونه يخلق الكثير من فرص العمل  اإلبدان البنائي . 1

الجديدة و فتح أسواق جديدة ومن ثم خلق قدرات تنافسية جديدة و ذلك عن طريق استغالل التقنيات الموجودة داخل المؤسسة 

ع في إمكانيات و قدرات هال التقنيات ففي السبعينات من القرن الماضي و جعلها أكثر فعالية و فائدة و في بعض األحيان التوسي

واجهت شركة اكس روكس والرائدة في آلة التصوير على الورق األبيض منافسة شديدة من طر  اليابان التي استخدمت نفس 

الخصائص الجابية لهما وكان  التقنية و لكن بمعايير مختلفة من خالل استخدام آالت تصوير صغيرة الحجم و إضافة العديد من

 %من حصتها في السوق50من نتيجة ذلك خسارة شركة اكس روكس

يؤدي هاا اإلبدان إلى إحداث تغيرات طفيفة نسووبيا في المنتج أو الخدمة الموجودة و    اإلبدان االرتقائي االتطويري ـووووووو 2

الغر  من خالل اسوتعمال مروحية السوقف ومع  تبريد يقوم على اسوتغالل كل المعلومات الموجودة ففي العقود السوابقة كان يتم

إدخال بعض التغيرات في هاا التصميم من خالل تزويدها بمحرم ذو صوت منخفض و تكثف كمية الهواء بها وإنتاجها باأللوان 

 المختلفة تتناسب و ديكورات الغرفة أدى إلى الحصول على تصميم متطور .

على أسووووووس هندسووووووية و عملية جديدة ومن ثم فهو يقوم على نماذج جديدة و يتطلب   يقوم هاا اإلبداناإلبدان الجدري .3

 عناصر جديدة و تقنيات مختلفة إضافة إلى أنظمة جديدة.

  

 تتمثل في النقاط الرئيسية التالية   فوائد اإلبدان  
ثم جاب المزيد من االستثمارات  ـوووووو يعتبر اإلبدان عامل أساسي في زيادة اإلنتاج والمنتجات والمبيعات و بنسب مرتفعة ومن1

 .وخاصة من الخارج وتوفير فرص عمل جديدة وفتح أسواق جديدة بالعكس من المؤسسات القعيفة اإلبدان 

ـوووووووو يتمثل اإلبدان الحافز األسووواسوووي لخلق فرص عمل جديدة ودعم القدرة التنافسوووية ومن ثم تحقيق الريادة في المؤسوووسوووات 2

 .المبدعة 

 .سنوات وهاا عكس ماتحققه الشركات األقل إبداعا  10% خالل 12عائدا لألسهم والاي يعادل  مبدعةـ تحقق الشركات ال 3

ـوووو يمثل اإلبدان العامل المشترم األكثر أهمية في تحقيق التنمية االقتصادية ، ففي الدراسة التي قامت بها إحدى ا لشركات ،   4

تحقيق هوامش الربح و %83تطوير منتجات وخدمات جديدة بنسووووبة  الشووووركات المبدعة حققت مايلي   أنتبين  2001سوووونة 

 %72زيادة فعالية و الكفاءة المؤسسات بنسبةو %77والمكاسب بنسبة 

 

   تتمثل معوقات اإلبدان فيما يليمعوقات اإلبدان  

يقة  األمر الاي يسمح   ينبغي على المؤسسة أن تقوم  بتبني عملية البحث و التطوير بطريقة واضحة و دقاإلستراتيجية  . 1

بتخفيض الموارد بطريقة  عقالنية و فعالة ومن ثم احتماالت النجاد و التخفيض قدر المسوووووتطان من احتماالت الفشووووول و على 

هاا األسوواس فان اختيار المشوورون السووليم يمثل أهمية كبيرة للمؤسووسووة بحيث اليترم لعامل الصوودفة والتي ممكنان تخلق عائقا 

 أمام المؤسسة 

 يجب على المؤسووووسووووة أن تلجأ إلى إيقا  النشوووواط الخاص بمشووووروعات البحث و التطوير بمجرد أن تدرم أن تلك الطرق. 2

المشروعات ال تحقق تطلعات المؤسسة األمر الاي يسمح بتوجيه الموارد نحو المشروعات األكثر ربحا و في حالة إلغاء مثل 

مصوواريف مالية إضووافية نتيجة لعدم اإللغاء و يمكن أن تشووكل عقبات  هال المشووروعات في وقت متأخر فان المؤسووسووة تتحمل

 كبيرة إزاء البحث و التطوير .

  تعتبر الوسووائل المعرفة هي المدخل األسوواسووي لتحقيق النجاد حيث إن الشووركات الناجحة تسووتثمر األدوات و الوسووائل . 3

شوووروعات المختلفة و تقوم بالتعديل الالزم لتجنب عدم تكرار المشووواركة الداخلية للمعرفة و تسوووتفيد من خبراتها و أخطائها للم

 الخطأ بالعكس من الشركات األقل إبداعا فهي عادة ال تجيد استخدام األدوات و الوسائل لممارسة إدارة المعرفة المهنية

 بكفاءة عالية تحت عادة ما يتم تحفيز اإلبدان تحت ضووووووغا الوقت و كثير من األفراد يرون إنهم يقدمون أعماال الوقت  . 4

إضووووووافة إلى هال العوائق هنام صووووووعوبة إقنان األفراد الطريقة التي .  القووووووغا و رمم أن العديد من األبحاث أثبتت عكس ذلك

 . يعملون بها ليست األفقل و كالك الخو  من تو يف األذكياء و الاي يرى البعض انه يمكن أن يشكل خطرا في حالة تو يفهم
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تبدن تجني كل مزايا  الفوز باإلعمال في يومنا هاا يتطلب اإلبدان.. فالمنظمات التي:  مدخل اسوووتراتيجيواإلبدان االبتكار 

الحالية، ومؤشر  للنجاد في البيئة التنافسوية أسواسويالمتحرم األول القائم بالفعل التنافسوي االسوتهاللي، فيكون اإلبدان مصودر 
لتنافسوووية، وشوووعار قدرة المنظمة على حماية إبداعها من التقليد يمثل مصووودر آخر للميزة ا أنلألداء الحالي الجيد للمنظمة، كما 

 اإلبدان ةإدارجديدة في  أبعادوجود  إلى   Kotelnikov, 2003:4الموت.وتوصوولت دراسووة ا وأمااإلبدان  أماالمنظمات اليوم 
في ثقافة  ةمتطرفتغييرات  إحداث إلىري الاي يشووووووير في  رو  عدم التأكد، واإلبدان الجا اآلنالتنظيمي، الن المنظمة تعمل 

ادها من الواجب اعتم األفقووووووول االتكنولوجيعدم القدرة على تحديد  إلىالمنظمة "مرتبا بعدم التأكد التكنولوجي، ويشووووووير 
ن الجاري إبدان المنظمة، وهاا يجعل الطريق نحو اإلبدا إليهالمنظمة، فقووووووالا عن عدم التأكد الخاص بالسوووووووق الاي سوووووويقدم 

لشووووووركة يبقي ا أنالمقووووووا ، الاي يمكن  اإلبدانمما يتطلبه  أكثرآليات  إلىمن كونه علم، ويحتاج  أكثرصووووووعب، مع انه فن 
مفهوم  نإبدا إلى   Kotelnikov, 2003:5الجاري.كما يشوووير ا اإلبدانمنافسوووة، ولكن تغير قواعد لعبة المنافسوووة يقوم بها 

يات ثورة  إلى، مشوووووويراا Business Concept Innovationالعمل  ية للمنظمات في  ل تحد نافسوووووو يدعم الميزة الت نه  ا
بالتالي تطور  نماذج العمل الحالية بطرق تخلق قيم جديدة للزبائن"، وهو إدراميعبر عن قدرة المنظمة على  ألنهالمعلومات، 

طوات عملية خ أما، األعمالمفهوم  إبدان أسوووواسجسوووود المنهج المنطقي لنظام القيمة الاي هو ، كما انه ياإلبدان إلدارةطبيعي 
 فهي  األعمالمفهوم  إبدان

 الخدمة، والرسالة الرئيسية. أو للمنتجتعريف قيم المستخدم النهائي -1
 .المنتججديدة، و تطوير الحل  أعمالتطوير مفهوم -2

 إدارةوسوووع مدى ، وهو بطبيعة الحال سووويل بدانوالتقنية الجديدة.وهال الخطوات تمثل المدخل االسوووتراتيجي  األفكارتقديم -. 3

زبون، وتتدرج الجديدة تركز على حاجات ال اإلبدان أبعاد إن   Kotelnikov, 2003:5-6جديدة. ويرى ا أبعاد بإضافة  اإلبدان

المعاني التي  وآ، مع تركيز اكبر على القيم الرمزية األسووواسوووية اإلنتاجائف قيمة الزبون من االتحول، التطور، التركيز على و 

 تحملها رسائل المجتمع المعرفي ، وبالتالي فهي آلية لخلق القيمة
 

أي البروز بشكل مختلف عن اآلخرين، وهاا البروز يكون بشكل أفقل ومرتب  واإلبدانيمثل التميز االبتكار   مفهوم التميز 

واحد أو أكثر من األداء االسووووووتراتيجي ا التكلفة   والئق، ولن يكون إال من خالل اإلتيان بما هو مختلف عن المنافسووووووين في 

ان بالجديد و التخلي المنظم عن القديم ، وهو  ، وعليه فان التميز  هو اإلتيواإلبدانالجودة   االعتمادية   المرونة  االبتكار 

سرن من المنافسين في السوق. ويبدو من خالل إبراز األداء االستراتيجي أن العناصر التي تم ذكرها  جديد يقيف فيه أكبر وأ

 تسووووعى كل مؤسووووسووووة أو منشووووأة أو مشوووورون إلى أن تحققها من خالل اسووووتغالل مواردها المتاحة ومن هاا المنطلق فان تلك

، واالعتمادية أي االعتماد على الاات 1التكاليف التشووغيلية الخاصووة بها وأيقووا تحقيق الجودة تخفيض المؤسووسووات تسووعى إلى 

من خالل اكتسوووواب الخبرات، وأيقووووا المرونة الكبيرة في تعاطيها مع البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، فقووووال عن ذلك فان كل 

 على  جاب  اكبر عدد من العمالء إليها من خالل تنويع الخدمة أو العالقة التجارية.مؤسسة تسعى إلى ابتكار إليه تعمل 

 

  واالبتكار واإلبدان  ثالثا  استراتيجيات الريادة
مشاريع ناجحة يعود الفقل إن الريادة أمر حاسم بالنسبة  لالبتكار  والتجديد فإذا كانت ال ؟واإلبدانلماذا الريادة من أجل االبتكار 

وعليه  النفور.ولرياديين أصحاب  الكفاءات العالية، أما إذا حدث العكس عندها تفشل المشاريع تشير إلى إدارة المخاطر إلى ا

، فالريادة التنظيمية ولتحقيق أهدا  المنظمـة واإلبدانبالمسؤوليات واألدوار الخاصة بتجديد االبتكار  االلتزامينبغي للرياديين 

د مسؤولية شاملة بالنسبة للمستوى التشغيلي يتولى الروا التشغيلية، واإلستراتيجية  والتكتيكية. قائمة على ثالث مستويات   

ذو  مكانة  لبقاء ونجاد المنظمـة ولفترة مير محددة من الزمن، أما على المستوى االستراتيجي فالتركيز يقع على الريادي

المنطلق  ومن هاا عن المنظمات . الرياديةعض ومن الصعب فصل منسقة مع بعقها الب الرياديةوكالك فإن األهدا  و الجهود 

 باعتبارها واإلبدانار التنفيايين توفير الريادة  من أجل االبتك المسئولينفإن النجاد في السوق العالمية الحالية يتطلب من كبار 

، اإلستراتيجيةطوير وت واإلبدانذات األولوية للمنظمات ، وينبغي للريادي تحمل المسؤولية للعمليات الثالث المترابطة، االبتكار 

افة إلى تطوير باإلض واألفكار الجديدة. واإلبدانوصيانـة الثقافة، وتشمل هال العمليات الرؤية الواضحة للتنظيم واالبتكار 

و  باالنفتادلتي تتميز ا واإلبداناالستثمار في الكفاءات، وهاا باإلضافة إلى إنشاء وصيانـة ثقافـة االبتكار الكفاءات ل بدان أي 

ر استراتيجيات االبتكار أما بالنسبة لتطوي التعاون وتحفيز العمل، ولالك فإن تأمين تدفق المعلومات أمر حاسم في اإلبدان و التعلم.

اضحـة فهال الو واإلبدانالمالحظ أن الكثير من المنظمات ال تملك استراتيجيات االبتكار ينبغي أن يكون هاد ، و واإلبدان

ة كبيرة في الريادة بأهمي استراتيجياتتتميز و .المنظمات لديها استراتيجيات لعمليات التمويل والتسويق دون تخطيا مخصص

هو موضح في  وأخا المخاطر كما واإلبدانن واالبتكار  ل المنافسة في األسواق بين منظمات األعمال والتي تتمثل في اإلبدا

  التالي   الشكل

                                                           
 



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقوالفرص  اجلزائر يف إنشاء املؤسسات ومساعدة دعم آلياتحول المقاوالتية بعنوان :  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

المشاريع في اإلستراتيجية للريادة كمدخل واإلبداع االبتكار  

 ( حالة دراسة)  األردن في والمتوسطة الصغيرة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2009بالل السكارنه، االمصدر

 

 .  التعر  على العالقة الموجودة بين اإلبدان والريادة داخل المؤسسات رابعا
للريادة أبعاد اقتصادية و اجتماعية  كالقيام بمشرون جديد من اجل إنتاج منتج جديد ذو قيمة أو تقديم خدمة جديدة  خالل إيجاد 

يم المنتجات و الخدمات السابقة وعلى األساس وتناسب جديد للعوامل االقتصادية فهاا أن اإلبدان ساهم و بشكل أساسي في تقد

يرتكز المشوووورون الريادي عادة على اإلبدان و الطرق و األسوووواليب الجديدة في إنتاج المنتجات وتقديم الخدمات هاا من الناحية 

لمحلي والحكومة االقتصادية إما من الناحية االجتماعية فالريادي يتعامل مع مجموعات مختلفة كالعمال والمستهلكين المجتمع ا

ويقوم الريادي بتنظيم وتعظيم الفرص ويقدم منتجات وخدمات ذات قيم جديد من خالل بال الجهد والوقت والمهارات ويتحمل  .

مصووادر تطوير األفكار المرتبطة . إن نتيجة تلك المخاطر الناتجة على المنافسووة لتنفيا فكرته والعوائد المتوقع الحصووول عليها 

الجديدة للمشووووروعات الريادية و المتمثلة األفكار تعددت الطرق والوسووووائل المسووووتعملة في  فقد  ةالريادية كثيربالمشووووروعات 

  أساسا في النقاط التالية 

  يعتبر المسووتهلك من المصووادر الرئيسووية بتطوير الخاصووة بالمشووروعات و يتم الحصووول على هال األفكار من  المسووتهلك .1

ي يعبر عنها المسوووووتهلك بطرق مباشووووورة و مير مباشووووورة تبين الحاجات الحقيقية للسووووووق ومن ثم خالل رمبات و الحاجات الت

تحقيق النجاد للمشرون الريادي الجديدة ولتحقيق ذلك يتوجب على الفرد الريادي القيام بمراقبة ودراسة السوق بشكل مستمر 

لخدمات الرائدة و في هاا اإلطار فان  دراسووة سوولوم  من خالل دراسووة سوولوم المسووتهلك و حاجاته و من ثم تقديم المنتجات و ا

المسووتهلك ليس باألمر البسوويا ، فالمسووتهلك يحدد رمباته و حاجاته بطريقة تختلف عن ميرل، وربما عما تفكر فيه المؤسووسووة 

تسووويقية ،و حتى يتحقق النجاد للمشوورون من خالل تحديد مؤشوورات االسووتجابة المحققة للمسووتهلك المتمثلة في المؤشوورات ال

والغير تسوووويقية التي تؤثر على المسوووتهلك و التي ينتج عنها قرارات المسوووتهلك ولكي ينجح المشووورون الريادي عليه التعر  

 أكثر دقة على المستهل من خالل دراسة مختلف العوامل المؤشرة على سلوم المستهلك .

دقيق للمنتجات و الخدمات التي تتعامل بها إلى    يسوووعى المشووورون الريادي إلى تحقيق انسوووياب صوووحيح وقنوات التوزيع. 2

في تحقيق هاا الهد  ،فهي حلقة وسيطة تساعد على  األساسيةمختلف الفئات االستهالكية، لالك تعتبر قنوات التوزيع الحلقة 

ر تطوير وعلى ذلك فان قنوات التوزيع تعتبر مصوووادرا هاما من مصووواد تحقيق االتصوووال بين المشووورون الريادي و المسوووتهلك .

األفكار الجديدة من خالل معرفة الجهات الموزعة ودراسة السوق و احتياجاته ومن ثم األخا بعين االعتبار المقترحات المقدمة 

 من طر  الجهات الموزعة و التي تساعد الرياديين في تسويق و تطوير المنتجات و الخدمات الجديدة .

و التطير بإجراء عمليات البحث و الدراسووووووات المتعلقة بالفرد الريادي، و    تقوم مراكز البحثمراكز البحث والتطوير . 3

 من خالل الوصول إلى نتائج معينة يمكن أن يستفيد منها المشرون الريادي في إنتاج منتجات جديدة أو تقديم خدمات جديدة .

 استراتيجيات الريـــادة      

 اإلبداع

 االبتكار

 أخذ المخاطر

 التميــز

 المبادرة
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تكامل التسويق  العاملون األكفاء

 والتكنولوجيا

 الثقافـة والقيـم

الجديدة و إصوووودار القوانين و تنظيم  بداعاتواإل  تقوم الدولة ببناء قاعدة معرفية متكاملة لالختراعات و االبتكار  الدولةـوووووووووو 

التشووووووريعات و تسوووووومح من خالل ذلك بفتح المجال أمام اإلبداعات الريادية عن طريق تطوير المنتجات و الخدمات و رمم تعدد 

ال الحالة مصووووادر تطوير األفكار الجديدة فينبغي في النهاية اختيار الفكرة األفقوووول بين األفكار الجديدة المتوصوووول إليها و في ه

 يمكن للريادي استخدام عدة طرق في اختيار األفكار الجديدة وتتمثل فيما يلي  

  يقوم العصف الاهني على تقديم أفكار جديدة من أجل الوصول إلى نتائج جديدة في مجال إنتاج المنتجات العصف الاهني  -

خالل جلسوووة مقترحة يشوووارم فيها مجموعة من األفراد الجديدة أو تقديم خدمات جديدة ، و عادة ما يتم هاا بشوووكل جماعي من 

 وطرد العديد من األفكار بكل حرية و الهد  من ذلك هو تطوير األفكار الجديدة 

 عادة ما يتم طرد األفكار و مناقشوووووتها و من تم تقييمها بهد  الوصوووووول إلى اتخاذ القرارات الالزمة و  حلقات النقاشـوووووووووو 

 .المتعلقة بالمنتجات و الخدمات الجديدة.و يتم هاا من خالل حلقات النقاش أين تترم الحرية الكاملة في طرد األفكار 

أجل الوصول إلى اتخاذ أفقل القرارات في  ل تحليل المشاكل  يتم اللجوء إلى هال الطريقة من  أسلوب تحليل المشاكلـوووووو 

القائمة و محاولة الوصوول إلى معرفة األسوباب الحقيقية لهال المشواكل، و من ثم التوصول إلى تبني األفكار الجديدة التي تسومح 

 .بإنتاج منتجات و تقديم خدمات جديدة 

ئمة و التوصل إلى اقتراحات معينة باالعتماد على الفريق الجماعي   يتم حل المشاكل القاأسلوب الحل اإلبداعي للمشاكلـ 

الاي يسمح بتطوير المعايير المعتمدة من أجل الوصول إلى أفكار جديدة حيث، يعتبر اإلبدان سمة من سمات الفرد الريادي 

 الناجح . 

األسواق والسيطرة عليها و هور دورها الريادي تتجلى العالقـة الرابطـة بين اإلبدان و الريادة في قدرة المنظمات على اختراق و

المنظمـة ألشياء ذات قيمـة في  ابتكارفي  اإلبدان  بحيث يتمثل ويبدو ذلك من خالل أنوان اإلبداعات الريادية جزئية جديدة.

تؤدي إلى  واإلبداعيةالنظمي، فالمدخالت والمخرجات للمنظمـة االبتكار  واإلبدانالخدمات  واألفكار والعمليات بمعنى االبتكار 

و اإلبدان،  واإلبدانللكمبيوتر مثاال على توضيح العالقة بين االبتكار  (psion)اإلبدان من خالل التحسينات. وتعتبر شركة 

ل نتاج ويوضح الشكل التالي نما إستراتيجية االبتكار  اإلبدانمن خالل قيادة  إبداعاوجاءت بأفكار جديدة وتنفيا هال األفكار يعد 

و اإلبدان  واإلبدانحيث أصبح من القروري تنمية عمليات االبتكار  المستخدم من قبل الشركة والتي تشمل ما يلي  . واإلبدان

يوضح إستراتيجية االبتكار التالي الشكل و . واإلبدانأنواعها، وتسمى هال التنمية ثقافة االبتكار  اختال في المنظمات على 

 (psion)في شركـة  واإلبدان

 

 واإلبداناستراتيجيات االبتكار                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2009بالل  السكارنه، ا المصدر  

 

 

إن توضوويح أهمية المشوواريع    المشوواريع الريادية الصووغيرة والمتوسووطة ومعوقات خصووائص ومميزات خامسووا  

الريادية يتقووووح أكثر من خالل عرض خصووووائصووووها و مميزاتها، فهي تتمياز بمجموعة من الخصووووائص تميازها عن ميرها من 

 نموذج القيادة



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقو الفرص  الجزائر في إنشاء المؤسسات ومساعدة دعم آلياتحول المقاوالتية بعنوان :  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

المشاريع في اإلستراتيجية للريادة كمدخل واإلبداع االبتكار  

 ( حالة دراسة)  األردن في والمتوسطة الصغيرة 

  

 

خيارا اقتصاديا واستراتيجيا المشاريع الريادية األخرى، وتجعلها قادرة على منافسة المشاريع الريادية الكبيرة، كما تجعل منها 

ابا ويمكن حصرها فيما يلي    جاا

  عادة ما تكون المشاريع الريادية ، مملوكة ألشخاص يقيمون ضمن المجتمع المحلي، وهاا ما يؤدي إلى الملكية المحلاية. 1

م في القرارات االقتصوادية تحت سولطة أشوخاص وطنيين ق اطنين في المجتمع المحلي، زيادة الملكية المحلية، بحيث يكون التحكا

ا يؤدي بدورل إلى زيادة اسوووتقرار العمالة، وخلق و ائف أكثر للمقيمين في تلك المنطقة أي اسوووتثمار جزء كبير من األرباد  مما

 داخل المجتمع المحلي.

في  تسووتمد المشوواريع الريادية عنصوور السووهولة سووهولة التأسوويس واالعتماد على الموارد الداخلية في التمويل . 2

إنشوووووائها من احتياجها إلى رؤوس أموال صوووووغيرة نسوووووبيا لاا نجد أنا أصوووووحاب المشووووواريع الريادية يعتمدون على مدخراتهم 

ومواردهم الشووووووخصووووووية في التمويل قبل اللجوء إلى التمويل الخارجي،  وإذا لجأوا إلى التمويل الخارجي فإناه يقتصوووووور على 

 د على التمويل البنكي الكالسيكي يكون ضعيفا بسبب  األصدقاء واألقارب، وهاا يعني أنا االعتما

 عدم قدرة أصحاب المشاريع على تقديم الملفات البنكية الالزمة؛ -        

 عدم توفر القمانات البنكية المطلوبة للحصول على القروض. -        

خاصة ذوي الدخل المنخفض بتوفير السلع  تقوم المشاريع الريادية بتلبية طلبات المستهلكين  تلبية طلبات المستهلكين. 3 

والخدمات البسيطة منخفقة التكلفة، في حين نجد أنا أملب المشاريع الريادية الكبيرة تميل إلى اإلنتاج بصفة رئيسية من أجل 

و م تعمل  تلبية رمبات المستهلكين ذوي الدخل العالي نسبيا، مقارنة مع ذوي الدخل القعيف، لهاا فإنا المشاريع الريادية ص

سية لاوي الدخل المنخفض من جهة، ومن جهة أخرى  على التقليل من أوجه عدم المساواة وهاا بتوفير وتلبية الحاجات األسا

 تعمل على توفير الخيار أمام المستهلكين بعرضها لعدة أنوان من السلع و الخدمات.

كثير من األحيان إلى االبتكار واإلبدان في منتجاتها، وهاا   تعتمد المشووووووواريع الريادية في الالقابلية اإلبدان واالبتكار. 4 

راجع إلى أنا هال المشوووووواريع الريادية ال يمكنها أن تنتج بأحجام كبيرة، لهاا فهي تلجأ إلى تعويض هاا النقص بإجراء تعديالت 

بداء الرأي في مشووووواكل العمل عن طريق التركيز على الجودة والبحث عن الجديد والمبتكر وتشوووووجيع العاملين على االقتراد وإ

من االبتكارات إلى أصووووحاب المشوووواريع  52مما يخلق مناخا مسوووواعدا على اإلبدان واالبتكار، ففي اليابان مثال تعزى نسووووبة 

 الريادية.

التي    تتميز المشوووووواريع الريادية بكونها معبائا فعااال للموارد البشوووووورية والمادية، نظرا لتوافر الظرو الكفاءة والفعالية. 5

تحقق لها الكفاءة والفعالية بدرجات أعلى مما في المشووواريع الريادية الكبيرة، وتتحقق هال الكفاءة والفعالية عن طريق قدرتها 

على األداء واالنجاز في وقت قصوووير نسوووبيا وسوووهولة االتصوووال بالعمالء والموردين باإلضوووافة إلى تأثير الدوافع الشوووخصوووية 

 ليها بما يكفل لها النجاد والتفوق.ألصحاب المؤسسة في الحفا  ع

وهي تمثال وسووووويلة دعم للمشووووواريع الريادية الكبرى، وتمثل نون من الترابا الهيكلي والخلفي بين مؤسوووووسوووووة  i المناولة.  6

تتمياز بحجمها الصغير الاي يمنحها   Sous Traitantesرئيسية تكون في أملب الحاالت مؤسسات كبرى ومؤسسات مقاولة 

 وقدرة على التكيف مع شروط التعاون، حيث أنا هنام شكلين من التعاون هما   ديناميكية

التعاون المباشووووور  ويتما عن طريق العالقة التي تجمع المصوووووانع المنتجة التي يكون إنتاج أحدها وسووووويطا إلنتاج آخر، وهاا  -

ي الصناعة.  الشكل من التعاون يساهم في خلق مناصب الشغل كما ينما

مير المباشر  يؤداي هاا النون من التكامل إلى دعم نظام تقسيم العمل والتخصاص، حيث يتيح الفرصة أمام المؤسسة التعاون  -

ل فيها المشاريع الريادية الكبرى.  ، لتتخصاص في إنتاج معين وفي حدود إمكانياتها اإلدارية والفناية، وهال النشاطات ال تتدخا

العديد من المناطق في العالم تكون على شوووكل مدن صوووغيرة ومناطق ريفية، حيث أنا   يوجد إقامة تكامل أنسوووب ل نتاج. 7

المنتجات تصوول أسووواقها بصووفة محدودة ومير كافية لتغطية طلبات المسووتهلكين في تلك المناطق، ولكي يتما تغطية هاا النقص 

صوة في إنتاج وتصونايع المنتجات كثيرة الطلب وبكمية م حدادة حسوب الطلب، وهكاا تقوم بتغطية هنام تنشوا مؤسوسوات ، متخصوا

 الطلب الناقص.

تسووتطيع المشوواريع الريادية التكيف مع  رو  العمل المختلفة  ويرجع ذلك إلى الطابع مير الرسوومي في    مرونة اإلدارة.  8

بل ترجع عملية اتخاذ  التعامل مع العمالء أو العاملين  وبسوواطة الهيكل التنظيمي ومركزية القرارات بحيث ال توجد لوائح مقيدة

القرارات إلى خبرة صووواحب المؤسوووسوووة، كما يالحظ أن المشووواريع الريادية أكثر قدرة على تقبل التغيير وتبني سوووياسوووات جديدة 

 ،على العكس من المشاريع الريادية الكبيرة التي تكثر فيها مراكز اتخاذ القرارات ورسمية العالقات وتدرجها.

  تتميز المشوواريع الريادية بأنها ال تسووتعمل مسووتوى عال من التكنولوجيا جيا المسووتعملةانخفاض مسووتوى التكنولو.  9

ومن الموارد البشرية المؤهلة، وهاا لكون بعض الصناعات التي تنتمي لقطان المشاريع الريادية ال تتطلب استثمارا كبيرا وال 

فهي تسووتخدم تكنولوجيا اقل تناسووب الظرو  المحلية يد عاملة ذات اختصوواص عال، مثل قطان النسوويج وتفصوويل المالبس، لاا 

     وال تحتاج إلى استيراد تكنولوجيا عالية
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المشاريع في اإلستراتيجية للريادة كمدخل واإلبداع االبتكار  

 ( حالة دراسة)  األردن في والمتوسطة الصغيرة 

  

 

على الرمم من األهمية البالغة التي تكتسوووووويها ف معوقات تنمية المشوووووواريع الريادية الصووووووغيرة في الدول الناميةأما 

المشاريع الريادية في دفع قاطرة التنمية االقتصادية، والنتائج االيجابية الكبيرة التي تحققها هال المشاريع الريادية سواء التي 

وااليجابيات التي  تعمل في إطار القطان الرسوووووومي أو تلك التي تعمل في إطار القطان مير الرسوووووومي، وعلى الرمم من المزايا

تحققها، فان الدراسووات واألبحاث حول هاا القطان في الدول النامية تشووير إلى أنها تتعرض إلى العديد من المشوواكل والمعوقات 

 التي تعيق نشاطه وسبل ترقيته وتطويرل، وفي هاا اإلطار يمكن عرض هال المشاكل والمعوقات في الفرون التالية  

   إن السووياسووات االقتصووادية للدول النامية التي كانت تركز   بالسووياسووات االقتصووادية الحكوميةالمشوواكل المتعلقة .  1

بشوووكل كبير على الصوووناعات الكبيرة  نا منها بنها وحدها القادرة على إحداث التنمية االقتصوووادية المطلوبة، قد أدت إلى إهمال 

عديد من الدول النامية لم تتمكن من تقديم برامج اقتصووووادية قادرة كبير في قطان المشوووواريع الريادية ، ومما يدل على ذلك أن ال

على تقديم المساعدة الالزمة لتنمية هال المشاريع الريادية سواء ماليا أو فنيا، ومما يدل على ضعف هال السياسات والبرامج 

بيروقراطية والجمود اإلداري صووعوبة حصووول المشوواريع الريادية على التراخيص الرسوومية الالزمة لممارسووة نشوواطها بسووبب ال

 الاي يميز األجهزة الحكومية في الدول النامية.

     تتميز المشوواريع الريادية بكونها مؤسووسووات ذات طابع ونقص المعلومات واإلداريةضووعف الخبرات التنظيمية . 2 

عائلي أو مملوكة من طر  أفراد يتولون شوووووؤون إدارتها، ونظرا لعدم تمتع المالم والمديرين بالخبرات والمؤهالت التنظيمية 

باإلضافة إلى ذلك فان الالزمة فان هال المشاريع الريادية تقع في مواجهة مشاكل تعيق ممارسة و توسيع نشاطها،  واإلدارية

نقص المعلومات حول الفرص االسووتثمارية والاي يرجع إلى ضووعف أنظمة المعلومات االقتصووادية في الدول النامية  يؤدي إلى 

الحد من االستعمال األفقل لقدرات المؤسسة بسبب ضيان وتفويت الفرص المالئمة، وإجماال فان نقص المعلومات والخبرات 

اخطر المشوووواكل على اسووووتمرارية المشوووواريع الريادية التي تفتقد إلى التخطيا االسووووتراتيجي الاي يكفل لها  التنظيمية يعتبر من

 دعائم النجاد والتطور في المستقبل. 

   تعتبر المعوقات التمويلية من أهم المعوقات التي تواجه المشووووووواريع الريادية على اإلطالق، فمما  المعوقات التمويلية. 3

يالحظ أن جل هال المشاريع الريادية تعاني من صعوبات جمة في حصول أصحابها على التمويل الكافي من المشاريع الريادية 

تطلبات المقرضووين والمقترضووين معا وإيجاد سووياسووات وإجراءات تجعل المالية نظرا لعدم توفر آلية ائتمانية قادرة على تلبية م

من عملية اإلقراض عملية مربحة لكال الطرفين، باإلضووووووافة إلى ذلك فان البنوم تعتبر أن عملية إقراض المشوووووواريع الريادية 

ارة عمليات اإلقراض تعتبر عملية محفوفة بالمخاطر ومير مجدية بحجة أنها ال تتوفر على القوووووومانات الكافية، وان تكاليف إد

 عالية نسبيا بسبب كثرة المشاريع الريادية التي تطلب القروض. 

    تعاني الكثير من المشوووواريع الريادية في الدول النامية من االفتقار إلى مصووووادر  المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية.  4

لممارسوووة أنشوووطتها نتيجة ضوووعف البنية التحتية لدولها، وقد يلجا الميال النظيفة وخدمات المجاري والطاقة الكهربائية الالزمة 

أصووووحاب هال المشوووواريع الريادية إلى توفير هال الخدمات بأنفسووووهم مما يؤدي بهم إلى تحمل تكاليف إضووووافية مرتفعة قد تعيق 

المشوواكل تعقيدا والتي اسووتمرارية نشوواطهم، كالك فان الحصووول على األرض أو العقار المناسووب لمزاولة النشوواط يعد من أكثر 

تعيق انطالق وإنشوواء المؤسووسووة، ومما يزيد من صووعوبته اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية في الحصووول عليه والتي أضووحت 

 رت في الدول النامية.االسمة الغالبة لجميع االد

 

 الريادة في األردن 
درجة النمو فيها بأهمية الدور الحاسم الاي تقوم به  الريادة لقد شهدت السنوات األخيرة تزايد اإلدرام من معظم الدول باختال  

في عملية التنمية االقتصوووادية ، حيث يرافقها  هور نشووواطات اقتصوووادية لها آثارها االقتصوووادية واالجتماعية.  واألردن باعتبارل 

وى األفراد أو المنظمات شيء واقعي أحد الدول النامية ذات اإلمكانيات والموارد المحدودة أصبحت الريادة فيه  سواء على مست

وملموس يظهر من خالل البيانات واألرقام الدالة على ذلك، وخاصوووة ما شوووهدل األردن في السووونوات العشووور الماضوووية من نشووواط 

ملحو  على كافة القطاعات االقتصوووادية وعلى وجه الخصووووص  قطان العقارات واإلنشووواءات مما دفع المسوووتثمرين والمدخرين 

 والعرب إلى زيادة االستثمار في هاا القطان واالهتمام به. األردنيين

  إن ريادة األعمال في األردن وتزايد االستثمار في القطاعات االقتصادية يعود لعدة أسباب يمكن توضيحها على النحو التالي 

 االستقرار السياسي واألمني وفرل نظام حكم راسخ، والسعي نحو اإلصالد والتنمية السياسية. -

 االستقرار في السياسة االقتصادية الكلية وتحقيق معدالت نمو مرتفعة. -

 إطار عمل مؤسسي مالئم،و شبكة داعمة لجاب االستثمار األجنبي المباشر واستدامته. -

 وفرة الموارد البشرية المدربة والتي تتميز بالكفاءة وبمستوى األجور المنافس، و البنية التحتية المتميزة -

 سوق وإمكانية التوسع.حجم ال -

 عائدات عالية على رأس المال المستثمر، وحرية تحويل األموال المستثمرة وعوائدها. -

 % بالمتوسا.6النمو االقتصادي القوي الاي سجل االقتصاد األردني خالل السنوات العشر األخيرة والاي تجاوز  -
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ن، مما دفع بالكثير من المغتربين األردنيين والعرب إلى اسووووووتثمار وجود بيئة اسووووووتثمارية آمنة وبنية تحتية متميزة في األرد -

 أموالهم في األردن وبخاصة في سوق العقار ألنه األكثر أماناا وربحاا.

التعديالت التي طرأت على قانون المالكين والمسووتأجرين، بخصوووص عدم السووماد للمسووتأجر البقاء في العقار بعد انتهاء عقد  -

مسووووووألة الملكية أكثر جاذبية للكثيرين في سوووووووق اإليجار، ليصووووووبح االسووووووتثمار العقاري أكثر جدوى، وتزايد اإليجار، مما جعل 

  االستثمار العربي عامة، والخليجي خاصة، نحو إقامة مشاريع ضخمة في مجاالت جديدة.

شووجعت العديد من المغتربين  في الواليات المتحدة األمريكية، وما تالها من تطورات، 2003إحداث الحادي عشوور من سووبتمبر  -

األردنيين للعدول عن فكرة االستثمار خارج بلدهم األردن، وجعلت الكثير من المغتربين األردنيين والعرب يبحثون عن مكان آمن 

  322، 2008الستثماراتهم. االسكارنه، 

فطية في دول الخليج، وزادت من تحويالت الزيادة التي طرأت في أسووعار النفا أدت إلى توفر السوويولة الناتجة عن الفوائض الن -

 العاملين األردنيين في الخارج، األمر الاي ساعد في هاا النمو المتصاعد.

عدم استقرار األوضان السياسية واألمنية في المنطقة وبالتحديد االعراق، وفلسطين، ولبنان، وسوريا  إضافة إلى التهديدات  -

أبناء هال الدول يبحثون عن مكان آمن السووتثماراتهم، األمر الاي دفع بمواطني هال الدول التي تتلقاها سوووريا وإيران، مما جعل 

إلى التوجه نحو قطان العقار باألردن، سووواء كان ذلك للشووراء أو االسووتئجار. حيث نزحت اآلال  من العائالت العراقية وباألخص 

  322، 2008ة واالستثمارية. االسكارنه، العائالت الغنية التي اتخات من األردن قاعدة ألنشطتها التجاري

انخفاض أسووعار الفوائد على القروض السووكنية نسووبياا، نتيجة المنافسووة بين البنوم من أجل إعطاء قروض سووكنية بفوائد تقل  -

% من مجمون القروض الممنوحة، ، وقيام الحكومة بتوفير التمويل 30%، حتى وصووولت التسوووهيالت البنكية إلى حوالي 8عن 

 و فيها من خالل برنامج دعم التمويل اإلسكاني، إلى جانب ارتفان معدالت إيجار الشقق السكنية.لم

تاباب أسعار العقارات بنسب أقل من تلك التي تسجلها أسعار بعض األصول األخرى مثل أسعار األسهم؛ فبينما يمكن أن يطرأ  -

خالل أسووابيع عدة، تبقى أسووعار الشووقق واألراضووي مرتفعة % 20% في اليوم الواحد و5انخفاض على أسووعار األسووهم بنسووبة 

  322، 2008وتابابها محدود. االسكارنه، 

الزيادة في أعداد السياد أحد أهم مصادر الطلب على المنتجات العقارية حيث تشير التوقعات إلى أن عدد السياد القادمين إلى  -

 .2016مليون في العام  100المنطقة سيصل إلى 

 

من أجل تشووجيع االسووتثمار في األردن والاي يسوواعد على الريادة في تأسوويس المشوواريع االسووتثمارية، فقد تم تأسوويس مؤسووسووة 

، حيث تتمتع 1996ا عام وبدأ عمله 1995لسووونة  16من قانون تشوووجيع االسوووتثمار رقم  13تشوووجيع االسوووتثمار بموجب المادة 

بشوووخصوووية اعتبارية ذات اسوووتقالل إداري ومالي. وتهد  المؤسوووسوووة إلى تعزيز الثقة في البيئة االسوووتثمارية وتبسووويا إجراءات 

التسجيل والترخيص للمشاريع االستثمارية، ومنح الحوافز الجمركية والقريبية المنصوص عليها في القانون وتقديم المشورة 

ت للمسووتثمرين ووضووع برامج لترويج االسووتثمار في المملكة. كما أن قانون تشووجيع االسووتثمار قد جاء من أجل وتوفير المعلوما

    إعطاء الحوافز المشجعة التي تساعد على دفع عجلة االقتصاد واالستثمار ومن هال الحوافز

المؤتمرات ومدن التسوولية والترويح السووياحي يغطي هاا القانون قطاعات الزراعة والصووناعة والفنادق والمسووتشووفيات ومراكز  .1

   وخدمات استخراج ونقل وتوزيع الغاز والميال والمشتقات النفطية والنقل البحري وسكك الحديد.

هال القطع على  .2 مة  يار للمشوووووورون على أن ال تزيد قي تة المسووووووتوردة وقطع الغ ثاب فة الموجودات ال كا مة 15إعفاء  % من قي

  رسوم والقرائب الجمركية.الموجودات الثابتة من ال

  % من الطاقة اإلنتاجية.25إعفاء كافة الموجودات الثابتة المستوردة لتوسيع المشرون أو تطويرل أو تحديثه بزيادة ال تقل عن  .3

%  وذلك حسووب درجة 75و  %25إعفاء من ضووريبتي الدخل والخدمات االجتماعية لمدة عشوور سوونوات بنسووب تتراود ما بين ا .4

  322، 2008االقتصادي التي يقع فيها المشرون. االسكارنه،  تطور المنطقة

ومن أجل لتحقيق أهدا  مؤسسة تشجيع االستثمار فقد  تم اإلعالن عن إطالق النافاة االستثمارية في االردن خالل انعقاد  

سجيل المشاريع وإصدار ، بحيث تتولى ت2004 5 16، وتم مباشرة العمل فيها  بتاريخ 2004المنتدى االقتصادي العالمي عام 

التراخيص الخاصة بإقامة المشاريع االستثمارية، باإلضافة إلى السير بإجراءات حل المشكالت وإزالة العقبات التي قد تعترض 

  322، 2008المشرون قبل وأثناء وبعد التشغيل. االسكارنه، 

لقد أخا مفهوم إقامة المشوووووواريع الريادية يتوسووووووع بدرجة كبيرة جدا ، وذلك من خالل الجهود المتزايدة التي تبالها المجتمعات 

ها من أهمية في النشووووووواط  ما ل ية ، ل مل الحر في مختلف المجاالت االقتصووووووواد يل دور القطان الخاص ودعم الع فة لتفع المختل

دي . ويلعب التوسووووع في إقامة األعمال الريادية دورا هاما في إبراز المبادرات مير المسووووبوقة ، االسووووتثماري ، والنمو االقتصووووا

ونشر رود االبتكار واإلبدان ، واالستخدام األوسع للمهارات ، وتوسيع رقعة النشاطات االقتصادية.ويتناول المطلب األخير من 

  322، 2008االسكارنه، ن. هال الدراسة أهم القطاعات االقتصادية الريادية في األرد
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تأثرت حركة النشوواط العقاري في المملكة بالمتغيرات السووياسووية واالقتصووادية العربية   قطان العقارات واإلنشوواءاتاوال    

، وتمثل هاا النشاط بالكم الكبير 2005بشكل كبير جداا وبلغت الاروة في العام  2003والعالمية، وقد أخات في التصاعد منا العام 

في حجم التداول. ويعزى هاا النمو في سوووق العقار إلى ما شووهدل العراق من أوضووان سووياسووية واقتصووادية، وهجرة اآلال  من 

ة والتجارية، سواء في األردن أو في بقية دول المواطنين العراقيين إلى الخارج واتخاذهم من األردن قاعدة ألنشطتهم االستثماري

العالم، حيث سووووواهم وجود اآلال  من العراقيين في األردن إلى زيادة الطلب على العقار، وحسوووووب البيانات الصوووووادرة عن دائرة 

المستثمرين  األراضي والمساحة فإن العراقيين يشكلون النسبة األعلى من بين الجنسيات العربية واألجنبية من حيث عدد وقيمة

  مليون دينار، ارتفع بشكل 1300ما مجموعه ا 2003وقد بلغ حجم التداول في سوق العقار األردني خالل العام  في هاا القطان.

 .في حين بلغ حجم التداول %53.8  مليون دينار وبنسبة نمو ا700، وبزيادة بلغت ا2004  مليون دينار لعام 2000كبير إلى ا

  مليار دوالر في 2.18مقارنة مع ا 2007  مليار دوالر أمريكي خالل الثلث األول من العام 2.65دني افي سوووووووق العقار األر

كما تشير التقارير إلى    طبقاا لما ذكرته دائرة األراضي والمساحة.%21الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة زيادة مقدارها ا

  322، 2008أن  االسكارنه، 

  عن العام %60تجاوزت الملياري دينار أردني، أي بزيادة مقدارها ا 2005العقار في األردن للعام  قيمة اسووووووتثمار قطان -

2004. 

حوالي خمسوووووة مليارات دينار أردني وبنسوووووبة ارتفان بلغت  2006بلغ حجم االسوووووتثمار في قطان العقارات باألردن خالل العام  -

 .2005%  مقارنة بالعام 43ا

، وتصدر العراقيون 2004مقارنة بالعام  2005  في عام %75ي االستثمار في سوق العقار ما يقارب ابلغت نسبة االرتفان ف -

، يليهم مستثمرون خليجيون من السعودية ودولة اإلمارات العربية 2005قائمة المستثمرين في قطان العقار في األردن في عام 

لبيانات اإلحصائية إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطان اإلنشاءات تجاوز وتشير ا ادائرة األراضي والمساحة األردنية .  48االمتحدة

% خالل السوووونوات الثالث الماضووووية وتعتبر هال النسووووبة  األعلى بين مختلف القطاعات األخرى، حيث ارتفع معدل النمو في 10

من الناتج المحلي  . في حين بلغت حصووووووته2006%  في عام 11.1ليصوووووول إلى ا 2003%  في عام 8,8قطان التشووووووييد من ا

  من إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل الجهاز %16،  وقد حظي هاا القطان أيقاا بنحو ا2006  في عام %5.8اإلجمالي ا

  من مجمون القوى العاملة المحلية خالل ذات الفترة، وتشووير البيانات إلى أن عدد رخص %7المصوورفي، كما اسووتوعب نسووبة ا

، في حين ارتفعت 2006  رخصة في عام 23.691لتصل إلى ا 2002  رخصة في عام 21.433ارتفع من االبناء التي تم منحها 

، ويعود تراجع الرخص الممنوحة 2006  مليون متر مربع في عام 13  مليون متر مربع إلى ا7.3المسوووووواحة المرخصووووووة من ا

بهد  اختصار التكاليف من خالل التقليل من قيمة  للبناء إلى إقبال المستثمرين على استمالم مساحات واسعة برخص أقل عدداا 

وتجدر اإلشووارة إلى أن مؤشوور المسوواحات المرخصووة خالل العام   .332 2008األرض على سووعر متر البناء المربع االسووكارنة، 

حتى وصلت   عن مستوال خالل العالم السابق، حيث تصاعدت وتيرة نشاط البناء في المملكة ، %5.7سجل نمواا نسبته ا 2006

بحسوووب البيانات الصوووادرة عن  2005  عن العام %5  مليون متر مربع بزيادة نسوووبتها ا12.9المسووواحة المرخصوووة للبناء إلى ا

البنك المركزي، ومن المرشح أن يستمر النشاط العمراني في الزيادة خالل األعوام المقبلة، نتيجة زيادة ثقة المستثمرين العرب 

ملكة في  ل حرية تنقل األموال واألفراد، وتعتبر زيادة المساحات المرخصة للبناء مؤشراا اقتصادياا جيداا بالبيئة االستثمارية للم

سواء كان ألفراد وشركات أردنية أو لصالح مستثمرين عرب، خاصة في المناطق الحيوية التي شهدت حركة عمرانية ألمراض 

"أي مير  2006  مليون متر مربع خالل العام 3.5خرى امتعددة، حيث بلغت مسووووووواحة األراضووووووي المرخصوووووووة لألمراض األ

المخصصة للسكن" وتشمل األراضي المرخصة لبناء المتاجر والمصانع والمستشفيات والفنادق والبنوم والمساجد وميرها، 

ت الغاية ، بحسووووب أرقام البنك المركزي، بالمقابل تراجعت أعداد الرخص الممنوحة لاا2005  عن العام %15بزيادة نسووووبتها ا

 ، وهاا يشووكل مؤشووراا على توجه المسووتثمرين نحو إنشوواء مشوواريع ذات مسوواحات واسووعة في مناطق مختلفة من %15بنسووبة ا

  .2007المملكةاعلوان، 

 

% من إنتاجه أي 70يعتبر من أهم القطاعات التصووديرية في المملكة حيث يصوودر حوالي   قطان الصووناعات الدوائيةثانيا   

  من منتجات هاا %70مليون دينار سووونوياا، ويعتمد هاا القطان على السووووق العربي والاي يسوووتهلك حوالي ا  130ما يقارب ا

القطان، باإلضوووافة إلى األسوووواق األوروبية واألفريقية. وذلك بسوووبب السووومعة الجيدة التي تتمتع بها الصوووناعات الدوائية األردنية 

 المؤهلة والمدربة بأجور منافسة، ومطابقة لقوانين حماية الملكية الفكرية. عالمياا، واستخدام هاا القطان للكوادر البشرية

 

  شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات تشكل قيمة مقافة 373يوجد في األردن ا  قطان تكنولوجيا المعلوماتثالثا  

 102  بين 12تصوونيف األردن في المرتبة اعالية .وشووكل قطان تكنولوجيا المعلومات أولوية قصوووى بالنسووبة للحكومة، وقد تم 

 ذلك بسبب توفر الموارد البشرية المتعلمة والمدربة. 2004-2003دولة في تقرير التنافسية العالمي 
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تالقي هال المنتجات رواجاا في األسوووواق العالمية كونها مسوووتحقووورات طبيعية تجميلية، كما  مسوووتحقووورات البحر الميت رابعا  

يد من األمراض، وتعتمد صووناعة مسووتحقوورات البحر الميت على الطين اكارنااليت  واألمالد المسووتخرجة تسوواعد في عالج العد

  نون من المعادن مثل  المغنيسووويوم، الصووووديوم، بوتاسووويوم، كالسووويوم، 35من البحر الميت، وتحتوي ميال البحر الميت على ا

أة صوووغيرة ومتوسوووطة في مجال تصووونيع منتجات البحر الميت   منشووو36سووويلينيوم، كلورايد، كبريت، برومين، منغنيز، ويوجد ا

  فرصوووووة عمل، ويتم تصووووودير منتجات البحر الميت حالياا ألكثر من 460  مليون دوالر وتوفر ا10بحجم اسوووووتثمار كلي مقدارل ا

   سوق في العالم وتشكل أوروبا أكبر سوق تصديري لها.65ا

وسوووفات والبوتاس، ويحتل األردن المرتبة الثانية بين مصووودري الفوسوووفات يتميز األردن بوفرة الف  قطان التعدينخامسووووا   

  من إجمالي صووووادرات الفوسووووفات في العالم. وكما يحتل األردن المرتبة الخامسووووة بين %18الخام في العالم، مسووووتحوذاا على ا

لمي. وأن القيمة المقوووافة   من صوووادرات البوتاس على المسوووتوى العا%5مصووودري البوتاس في العالم مسوووتأثراا بما نسوووبته ا

  من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، بسوووبب االعتماد على إنتاج وتصووودير المواد األولية %3للصوووناعات التعدينية ال تتجاوز ا

وأن توجيه االسووتثمارات نحو إنتاج األسوومدة بدالا من االكتفاء بإنتاج الفوسووفات الخام وتصووديرل على شووكل مواد  بشووكل رئيسووي.

ة، يحقق قيمة مقووووافة أعلى مما ينعكس إيجابياا على النمو في الناتج المحلي اإلجمالي .ويحتاج هاا القطان إلى اسووووتثمارات أولي

  ضخمة في مجال البحث والتطوير، وذلك بهد  تطوير منتجات هال الصناعات وتطوير منتجات جديدة ذات تكنولوجيات عالية. 

 

ألردن من أوائل الدول العربية التي سوومحت للقطان الخاص باالسووتثمار في هاا القطان، يعد ا  قطان التعليم العاليسووادسووا   

ياا أكثر من ا13  جامعات حكومية وا9ويوجد في األردن ا بة من العرب 20  جامعة خاصوووووووة، ويلتحق حال   ألف طالب وطال

بنت الحكومة برنامج إلصالد قطان التعليم العالي واألجانب وذلك نظراا للسمعة الجيدة، للجامعات األردنية والكفاءات المؤهلة، وت

بالتعاون مع البنك الدولي بهد  إعادة هيكلة القطان وتحسوووين إدارته وتطوير البرامج والتخصوووصوووات. أما الفرص االسوووتثمارية 

 المحتملة لقطان التعليم العالي فهي 

 التشريعات تشجع الجامعات على االستثمار في هاا المجال.إنشاء مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، خاصة وأن  -

 السماد للجامعات األجنبية بفتح فرون لها في األردن مما يوفر فرصة جيدة الستقطاب الطلبة العرب واألجانب. -

 السماد للجامعات األردنية بالتعاون مع الجامعات األجنبية بإنشاء مراكز البحث والتطوير. -

 

  ألف من المرضووى العرب واألجانب سوونوياا لغرض 100يقصوود األردن أكثر من ا  دمات الرعاية الصووحيةقطان خسووابعا   

  ألف في السوووونوات القليلة القادمة، وأن متوسووووا إيرادات المرضووووى 140العالج، ومن المتوقع أن يتجاوز هاا العدد ألكثر من ا

عالية ورفيعة في المنطقة خاصووة في مجال معالجة عمليات القلب   مليون دينار، ويتبوأ هاا القطان مكانة 600السوونوي حوالي ا

فة. ويوجد في األردن ا حة العيون وأمراض العقم المختل عة الكلى وجرا قل وزرا خاص وا57المفتود ون   27  مسووووووتشووووووفى 

   مستشفى تابعة للقطان العسكري.11مستشفى عام وا

 

طاعات المهمة والريادية في األردن في السوونوات األخيرة. وقد أولت يعتبر قطان االتصوواالت من الق  قطان االتصوواالتثامنا   

الحكومات األردنية المتعاقبة منا نشأة األردن خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية األهمية والرعاية المناسبين، فمنا تأسيس 

التي تعنى بكافة االتصووووواالت الوطنية في  اإلمارة أنشوووووئت دائرة البرق والبريد، وبعد ذلك تم إنشووووواء وزارة البريد واالتصووووواالت

المملكة، وقد كان عدد الهواتف في ذلك الوقت ال يتجاوز مائة هاتف يدوي، وكانت تستخدمها اإلدارات الحكومية فقااالسكارنه، 

ات أما في بداية عقد الخمسووووووينيات فقد بدأ قطان االتصوووووواالت يأخا مكانته المناسووووووبة، في حين شووووووهد عقدي السووووووتيني  .2005

والسبعينيات نقلة نوعية في مجال االتصاالت بأنواعها الهاتفية والتلكسية والبرقية المحلية والدولية واألرضية والفقائية. وفي 

عقد الثمانينيات بدأ االتجال نحو اسووووتخدام التكنولوجيا الحديثة في البالد من جهة، وعقد االنتشووووار األوسووووع لخدمات االتصوووواالت 

شملت مختلف ا سكانية في البالد من جهة أخرى. أما التطور األهم في مجال التنظيم فقد حصل والتي  لمدن والقرى والتجمعات ال

؛ إذ صدر قانون إنشاء مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية الاي أعطى دفعة هامة للتحديث ودخل قطان االتصاالت 1991عام 

خدمات االتصووووال، وقد شووووهد القطان نقلة نوعية وهامة إذ اسووووتبدلت مرحلة جديدة، وذلك حين تم فصوووول الخدمات البريدية عن 

، ولمواكبة التطورات والتغيرات الجارية التي طرأت على قطان االتصوووواالت 1996وفي عام  المقاسووووم اليدوية بأخرى إلكترونية.

، 1995لسنة  13االتصاالت رقم العالمي، والتوجه نحو المنافسة بدالا من االحتكار، وتحرير سوق االتصاالت، تم إصدار قانون 

والاي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطان االتصاالت ومديرية سياسات قطان االتصاالت، وتحويل مؤسسة االتصاالت السلكية 

تحت اسوووم  1997 10 8والالسووولكية إلى شوووركة حكومية ذات اسوووتقالل مالي وإداري، وتم تسوووجيلها في سوووجل الشوووركات بتاريخ 

  مليون دينار أردني تحت اسمها 520ت األردنية . فقد بدأت شركة االتصاالت األردنية أعمالها برأس مال قدرل ااشركة االتصاال

ومن أهم شركات االتصال التي    .15، ص2002 انشرة صادرة عن شركة االتصاالت، 52كمزود رئيسي ا 1997الجديد عام 

   346، 344، 2008تعمل في األردن ما يلي االسكارنه، 
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 إن أهم الخدمات المقدمة من شركة االتصاالت األردنية هي ما يلي   شركة االتصاالت األردنية  -

خدمة البريد الصوتي  وهي خدمة تقوم االتصاالت بتزويدها للمشترم، وتقوم بالترحيب بجميع  المتصلين بالمشترم، وتسجل  -

دة عن طريق االتصال به على هاتفه في الوقت الاي يختارل. وفي الرسائل الصوتية أثناء مياب المشترم، وتعلمه بالرسائل الجدي

حال تم ترم رسائل صوتية أثناء انشغاله بمكالمة أخرى تقوم خدمة االتصال الصوتي باالتصال بالمشترم إلعالمه بالرسالة فور 

 انتهائه من المكالمة.

التي ترمب بتزويد زبائنها بالخدمات المتوافرة لديها المكالمات دون مقابل  وهي خدمة مهمة لشوووركات ومؤسوووسوووات الخدمات  -

عبر خا هاتفي متخصووووووص لهال الغاية دون تحميل الزبائن كلفة إجراء هال المكالمات، بل إن الشووووووركة صوووووواحبة العالقة تدفع 

 الحساب عن جميع المكالمات الواردة إليها من الزبائن، ومن أي مكان يكون فيه.

  خدمة االجتماعات المرئية توفر اتصووواالا رقمياا ومرئياا بين المؤسوووسوووات، التي تبتعد عن بعقوووها، خدمات االجتماعات المرئية -

وهي من أكثر الطرق فاعلية الستغالل الوقت، إذ تمكن المشترم من عقد اجتماعات دولية وجهاا لوجه دون الحاجة للسفر، وهي 

 ارية والشركات وقنوات التلفزة الفقائية.مصممة للمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والمؤسسات التج

تحويل المكالمة  يبقى المشووووووترم على اتصووووووال من خالل تحويل المكالمات المحلية والوطنية والخلوية إلى الوجهة التي يريد  -

 اباستثناء المكالمات الدولية .

 بتاكيرل أو إيقاحه.مكالمة التنبيه  من خالل خدمة التنبيه يستطيع المشترم أن يبرمج هاتفه ليقوم  -

إمالق الصفر  يستطيع المشترم من خالل هال الخدمة التحكم بالمكالمات الدولية والخلوية، من خالل إمالق الصفر، مع العلم  -

 بأن هاتفه سيستمر في استقبال هال المكالمات.

ماا معيناا بدالا من إدخال الرقم الترقيم المختصووووور  من خالل اسوووووتخدام رمز مكون من خانتين يسوووووتطيع المشوووووترم أن يطلب رق -

 األصلي.

 وقت الراحة  عندما يكون المشترم متعباا فإن بإمكانه تحويل مكالماته للتسجيل. -

خدمة الشووووووبكة الرقمية للخدمات المتكاملة  وهي تقوم على تزويد خا رقمي من المقسووووووم إلى موقع الزبون لتوفير مختلف  -

 اكس، ونقل البيانات، والصور المرئية والثابتة والمتحركة بكفاءة، وثقة عالية.خدمات االتصاالت مثل  الهاتف، والف

  وبعد افتتاحها حققت الشركة نجاحاا 2000 9 15باشرت العمل رسمياا في ا أنشطة الهواتف الخلوية  –شركة موبايلكم **** 

  ألف عميل في نهاية 70كبيرة ليصوول إلى ا  ألف عميل للشووركة وارتفع عدد العمالء وبصووورة 15ملموسوواا؛ تمثل في انقوومام ا

كانون األول من عام  عديل دائم من أجل مواجهة الطلب  .2000شووووووهر  وقد فاق هاا الرقم جميع التوقعات وأدى إلى إجراء ت

اء مخصصة لتحسين دوائر خدمة العمالء، مما مكن شركة اموبايلكم  ابتد 2001المتزايد، وكانت األشهر الثالثة األولى من سنة 

تمكنت شركة  2001. وفي نهاية عام 2000من فترة الربع الثاني من نفس العام من استغالل البداية الناجحة التي أحرزتها سنة 

  ألف مشووترم، أما السووبب الرئيس للنمو كان قاعدة المشووتركين الاين 185  شووهراا من العمل من أن تقووم ا15اموبايلكم  بعد ا

  انشووورة صوووادرة عن شوووركة موبايلكم 54ا2000%  سووونة 26%  من القاعدة مقابل ا63ة ايدفعون مسوووبقاا والاي يمثل نسوووب

  .22، ص2003

. وكانت GPSو GSMو  MMSلتقديم خدمات الهواتف النقالة وخدمات  1995تأسست عام  شركة فاست لينك ازين  **** 

والخدمات ذات الجودة العالية للزبائن، ويسوووووعى المهمة األولى لشوووووركة فاسوووووت لينك أخا موقع القيادة في التكنولوجيا واإلبدان 

  )www.fastlink.com(  55االعاملون والمؤسسون للتوسع في االقتصاد األردني. أما أهم االنجازات التي حققتها الشركة فهي

 %  من الحصة السوقية في خدمات الهواتف النقالة.73ا 1

 لالستفادة من خدمات اإلنترنت عبر الهاتف. G-PRSتزويد خدمات  2

 التعاون مع شركات في اإلمارات العربية والكويت. 3

 دعم عدد من المؤتمرات والندوات التي عقدت في األردن. 4

 المشاركة في النشاطات االجتماعية والثقافية. 5

 تدريب عدد من الطلبة األردنيين في مجاالت مختلفة بالشركة. 6

  )www.batelco.com(  56التقديم خدمات متنوعة في اإلنترنت واالتصاالت ومنها 1994سست عام تأ شركة بتلكو **** 

 .MDSتنظيم خدمات بيانات االتصاالت  1

 .GMDSتنظيم خدمات البيانات العالمية  2

 تطوير مواقع اإلنترنت. 3

4 ADSL .لخدمات اإلنترنت السريعة 

بتلكو أن تصوووبح األولى في تقديم خدمات وأن المهمة والرؤية لشوووركة  .Nets on Lineشوووبكات  5

 االتصاالت واإلنترنت، والعالمية ذات الجودة العالية، واإلبدان ضمن مقاييس تتناسب مع رمبات الزبائن.
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لتقديم خدمات االتصوواالت للمشوواركين ولديها ما يزيد عن مليون مشووترم، وأن المهمة  2005تأسووسووت عام  شووركة أمنية **** 

ة أخا موقع القيادة في التكنولوجيا واإلبدان والخدمات ذات الجودة العالية للزبائن على مسووتوى إقليم الشوورق األولى لشووركة أمني

  (www.umniah.com)األوسا. أما اإلنجازات التي حققتها الشركة فهي 

 %  من الحصة السوقية في خدمات الهواتف النقالة.13ا 1

 الشركات األخرى.تقديم كافة خدمات االتصاالت التي تقدمها  2

 لالستفادة من خدمات اإلنترنت عبر الهاتف. G-PRSتزويد خدمات  3

 التعاون مع شركات في اإلمارات العربية والكويت والسعودية. 4

 دعم عدد من المؤتمرات والندوات التي عقدت في األردن. 5

 المشاركة في النشاطات االجتماعية والثقافية. 6

 مجاالت مختلفة بالشركة. تدريب عدد من الطلبة األردنيين في 7

 

 :الووموونووتووجووعوووات الووعووالجوويوووة الووريووواديوووة وموون أهووم هوووال   الووموونووتووجووعوووات الووعووالجوويوووة الووريووواديوووةتووواسووووووووعوووا  

فيها نهر األردن. يعتبر سووطح البحر الميت  هو بحيرة تقع ما بين القووفة الغربية ، األردن وفلسووطين، يصووب :البحر الميت -

م تحت سوووطح البحر تتميز منطقته بطقسوووها المشووومس على مدار العام ، 417 أعمق نقطة يابسوووة في العالم فهو يقع على عمق

شمسية في 30.4درجات الحرارة في منطقة البحر الميت  حيث يبلغ متوسا المنطقة من النون  درجة مئوية، كما أن األشعة ال

لميت بالطين األسووود الغني باألوكسووجين. ويشووتهر البحر ا مير القووار بصووحة اإلنسووان. أما الهواء فهو نقي و جا  و متشووبع

مياهه بارتفان نسووبة المعادن الطبيعية فيها، و خاصووة الكالسوويوم، و المغنيسوويوم، والبرومين، كما  باألمالد و المعادن. و تتميز

ج العالج الاي يتوافر بإشرا  مختصين خبراء في مراكز العال أن التركيبة الملحية و المعدنية لهال الميال تعتبر من أهم مصادر

الجلدية المتنوعة.  األمالد الموجودة به تشووفي كثيراا من األمراض الجلدية مثل الصوودفية والحسوواسوويات الطبيعي، حيث يقال أن

نه تم  قال أ يت اكتشوووووووا وي يال وطين البحر الم يا العالجية لم بل حوالي ا المزا نا 2000ق نة م يام  سوووووو  .هيرودوس الكبير أ

 

مات  :مواعين حمواموات - هال  58 على بعودماعين  تقع حموا بالقرب من البحر الميوت، وتنخفض  كيلومترا جنوبي عموان،

الجوفية، وفيها عدة شالالت تخرج  متراا عن سطح البحر، حولها جبال شاهقة داكنة اللون بفعل الحرارة 120أكثر من  المنطقة

ن باألمراض الجلدية، وأمراض الدورة الدموية، التي تقدم العالج للمصابي من الصخور. وتشتهر بمنتجعاتها وعياداتها الطبيعية

من خمسين مئوية،  أكثر إلىوالمفاصل والظهر والعقالت. وتمتاز بينابيعها المعدنية الحارة والتي تصل حرارتها  وآالم العظام

مواقع السووياحة العالجية  رائع، ومدت موقعا مهما من عالجية ممتازة، وتتدفق هال الميال على شووكل شووالل ةذات خاصوويوهي 

 .فندق خمسة نجوم، وكالك قرية سياحية متكاملة في المنطقة .الميت جانب البحر إلى

كيلومتر من مدينة  40تقريبا إلى الشمال من عمان، وعلى بعد  كيلومتر 100على بعد  ألحمةتقع   :األردنية ألحمةمنطقة  -

ويقم مركزاا  المنطقة، وقد أقيم منتجع يقدم كافة الخدمات السياحية والعالجية،العالج والسياحة في  اربد، وهي من أهم مواقع

الجهاز العصووبي، واألمراض الجلدية، وأمراض  عالجيا هاما لعالج األمراض الصوودرية، والتهابات الجهاز التنفسووي، وأمراض

 .ألووووحوووومووووةوالسووووووووويوووواحوووويووووة فووووي موووونووووتووووجووووع وفوووونوووودق  الوووومووووفوووواصووووووووول. مووووع توووووفوووور كووووافووووة الووووخوووودمووووات الووووعووووالجوووويووووة

نبعاا،  15الطفيلة في جنوب األردن، وتتدفق فيها الميال من أكثر من  كيلومترا من مدينة 26تقع على بعد   :عفرا حمامات -

تصوولب الشوورايين،  الينابيع بحرارتها واحتوائها على المعادن، وهي ذات خصووائص مميزة في معالجة العقم، و وتمتاز ميال هال

 إلىوإضوافة  .جانب مطعم وعيادة طبية إلىحمامات عفرا  مركز للخدمات السوياحية في شواءإنوفقر الدم، والروماتيزم. و قد تم 

الخدمات الطبية  الطبيعية يمتلك األردن شووووبكة طبية متقدمة تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، تمتاز هال المنتجعات العالجية

 .المختلفة تصووواصووويين في العالم في معالجة األمراضاالخ فيهما بحداثة المسوووتشوووفيات والمراكز الطبية، ووجود عدد من أمهر

السوورطان، وأمراض القلب، وأمراض العيون،  في العاصوومة عمان تكثر المسووتشووفيات المتخصووصووة في معالجة  :المسووتشووفيات

الطبية. وتعتبر مدينة الحسووووين الطبية من أهم المراكز الطبية في المنطقة  والعقم، وطب األسوووورة ومير ذلك من التخصووووصووووات

  .الدولي وتحتقن عددا من كبار األطباء والجراحين المرموقين على المستوى والعالم،

هو أحد مكونات برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصووووووادية واالجتماعية المنبثق عن  " : مراكز تعزيز اإلنتاجية "إرادةعاشوووووورا   

وأطلق برنووامج إرادة من قبوول وزارة .الملكيووة العلميووةالتخطيا والتعوواون الوودولي ويقوم على تنفيووال ائتال  الجمعيووة  وزارة

بهد  تحسووين الظرو  المعيشووية للمواطنين والمسوواهمة في الحد  2002الواقع في العام  التخطيا والتعاون الدولي على أرض

خاصووة الشووباب  والتدريبية للمواطنين  اهرتي الفقر والبطالة من خالل المسوواعدة في تقديم االسووتشووارات اإلدارية ، الفنية من



 ماي 05/ 03/04أيام  العوائقو الفرص  الجزائر في إنشاء المؤسسات ومساعدة دعم آلياتحول المقاوالتية بعنوان :  الثانيةالعلمية الدولية  األيام      

 

المشاريع في اإلستراتيجية للريادة كمدخل واإلبداع االبتكار  

 ( حالة دراسة)  األردن في والمتوسطة الصغيرة 

  

 

توفر فرص العمل وتساعد في تحسين المستوى المعيشي لألفراد في  الرامبين في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة مجدية

 .الوووووووووووووووووومووووووووووووووووووموووووووووووووووووولووووووووووووووووووكووووووووووووووووووة مووووووووووووووووووخووووووووووووووووووتوووووووووووووووووولووووووووووووووووووف موووووووووووووووووونوووووووووووووووووواطووووووووووووووووووق

اإلشووارة إلى أنه ومنا  كافة أنحاء المملكة ، وتجدر الموزعة في 22تعمل مراكز تعزيز اإلنتاجية إرادة من خالل مراكزها الـوووووووو 

مشروعا  4087البرنامج تقديم المساعدة الفنية على تأسيس أكثر من ولغاية اآلن استطان 2002ق برنامج إرادة في العام إطال

 .دينار 76791600ألف فرصووووووة عمل بحجم اسووووووتثمار بلغ حوالي  32511عملت على توفير حوالي  من مختلف القطاعات ،

للمشوواريع بل تعدت إلى تقديم الدعم الفني الالزم  وإعداد دراسووات الجدوىولم تقتصوور خدمات إرادة على الخدمات اإلسووتشووارية 

والمتقمنة إعداد  كما اشتملت خدمات إرادة على األنشطة التدريبية.التأسيس وما بعد التنفيا والمتابعة المستمرة خالل مرحلة

لديهم  االسووووووتثماريالل تطوير الفكر المحلي من خ المحاضوووووورات والجلسووووووات التدريبية التي تهد  إلى توعية أفراد المجتمع

جلسووة تدريبية قصوويرة ومحاضوورة حقوورها ما يقارب  3593عددها لغاية اآلن ما يقارب  وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ، وقد بلغ

84388 . 

مسووواعدتهم من خالل إرادة والمو فين  كما يتم من خالل البرنامج تقديم التدريب المتخصوووص ألصوووحاب المشووواريع الاين تمت

 .شووووووووووخصووووووووووا 3406لووووعوووواموووولوووويوووون فووووي توووولووووك الوووومشوووووووووواريووووع ، وقوووود بوووولووووغ عووووددالوووومووووتوووودربوووويوووون حوووووالووووي ا

إرادة  ةاإلنتاجياالعتماد على الاات فقد انبثق عن برنامج مراكز تعزيز  وألهمية تنمية الرود الريادية لدى الشووووووباب وثقافة

التخرج من الجامعات  ب حديثيالزمالة" والاي يعتبر أول برنامج حكومي تدريبي تتاد الفرصوووووووة من خالله للطال" برنامج

عاما في التدريب النظري  25يتجاوز عمر المنتسووووووب عن  التخصووووووص المهني وبحيث ال -وكليات المجتمع والثانوية العامة 

 الخاص لمدة ستة شهور واختبار البيئة الحقيقية للعمل لتعزيز فرصهم في الحصول على والعملي لدى إحدى مؤسسات القطان

شووووابا وفتاة من مختلف  2371 مع تغطية أجور مواصووووالتهم. وبلغ عدد منتسووووبي برنامج الزمالة أكثر منفرصووووة عمل دائمة 

األردني في مختلف المناطق من الاين ساعدتهم مراكز تعزيز اإلنتاجية  وهنام العديد من قصص النجاد للشباب.أرجاء المملكة

 مشاريعهم. "إرادة" في تأسيس

 النتائج والتوصيات
  النتائج . 

شه المنظمات داخليا و خارجيا، و الريادة تقتقي ليس                  ستخلص بأن اإلبدان هو جوهر التحوالت و التغيير الاي تعي سبق ن مما 

فقا التكيف مع هاا التغيير بما يخدم أهدا  المنظمة بل العمل على أن تكون هال األخيرة أحد عوامل هاا التغيير األسووووواسوووووية. 

ليس العمل وفق القواعد السائدة بل العمل على تغيير القواعد السائدة و وضع أشكال و شروط جديدة للمنافسة الريادية تقتقي 

 وأساليب و أنماط الرائد في ذلك النشاط. تتجعل اآلخرين يسعون للتكيف معها أي مقلدين لسلوكيا

رتكز بشووووووكل أسوووووواسووووووي على اإلبدان التكنولوجي الاي أصووووووبح منبع فالريادية تتغاى من القدرة على اإلبدان وهاا األخير ي                  

الديناميكية التنافسووية في المنظمة أي أن هد  منظمة األعمال ، في  ل التحوالت الراهنة ، ليس فقا أن تكون تنافسووية  وإنما 

ترة حياة هال المنتجات ، إعطاء طابع حركي ديناميكي 'تحولي' يعطيها السووووبق على اآلخرين في طرد منتجات جديدة ، تقليل ف

ساليب تنظيمية مير معروفة تجعل  استغالل المعار  و المهارات المكتسبة من طر  مواردها البشرية و تطويرها ، واعتماد أ

منها ا من المنظمة   موضووووووون تقليد و محاكاة من طر  المنافسووووووين المدفوعين باللحاق أو االقتراب من الرائد في مجاالت 

 نشاطاتهم .

سبق، ونظرا لألهمية اإلستراتيجية للمشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، فان تعزيز وتشجيع تنمية المشاريع الريادية  لما

الصوووغيرة والمتوسوووطة  يمكن أن يعزز قدراتها التنافسوووية، ويجعلها تسووواهم بشوووكل اكبر في عملية التنمية االقتصوووادية، ويرتبا 

غيرة والمتوسطة بالمحيا االقتصادي واالجتماعي، وخصوصا سياسات التمويل والدعم، تشجيع وتنمية المشاريع الريادية الص

، على مرار باقي الدول النامية، هو مياب سوووياسوووات واسوووتراتيجيات وطنية واضوووحة وفعالة لتنمية هاا ردنومما يالحظ في اال

المالية من جهة و قطان المشووواريع  القطان الحسووواس، باإلضوووافة إلى ضوووعف التنسووويق والتعاون بين المنظومات والمؤسوووسوووات

 نوجز أهم االستنتاجات باآلتي  أننود  الريادية الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى 

 من تحقيق حالة من التكامل بين المنظور االستراتيجي ومنظور الريادة. اإلستراتيجيةينطلق مفهوم الريادة  -

 .اإلستراتيجيةمنظور الريادة ضمن فلسفة االدارة  تبريرتوجد حاجة متنامية إلى تقديم مساهمات فكرية باتجال  -

 في تكوين البنى التحتية لعملية الريادة. أساسيانيعد كل من رأس المال االجتماعي ورأس المال البشري، مكونان  -

 علي تحمل المسؤولية .أن عالم الريادة يعمل علي تطور القيادات القادرة   -

 الريادة اإلستراتيجية تبدأ عملية التغيير من منطلق الحرص علي المصلحة العامة . -

 من أولويات الريادة تحديد رسالة الشركة علي ضوء التغيرات والتحوالت في الظرو  البيئة المحيطة -

ركة يسوواعد علي اسووتمرارية البقاء في أن وضووود الرسووالة والرؤية  والهد  لدي أصووحاب القرار الريادي في الشوو -

 الساحة االقتصادية .
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تشووووغيل الشووووركة للمتغيرات والمتطلبات العالمية من خالل وضووووع الخطا اإلسووووتراتيجية فتؤدي الريادة ألي التفكير  -

 السليم . 

راراتها قأن تقوووع مسوووتقرة في عصووور العولمة تتطلب من الريادة مير ال والسوووياسوووات المالية اإلداريةالمتغيرات  إن -

 وموضوعية لكي تتماشي الشركة مع متطلبات الرحلة . -بحكمة 

الريادة تعمل علي التنسوووويق بين مراكز التدريب والمؤسووووسووووات االسووووتثمارية المحلية والدولية والهيئات الحكومية  -

 لخدمة االقتصاد الوطني. اإلنتاجيةالعمليات  احتياجاتتلبية ل إستراتيجيةبهد  وضع خطا 

 بصفة عامة ، ومؤسسات العمل العائلي بصفة خاصة . اإلنتاجيةالعمل على تطوير النظم في المؤسسات  -

 الموقع الحقيقي داخل المؤسسة. وإعطاءهاالشابة  اإلداريةالعناصر  إدخال -

 للعاملين داخل المؤسسة . اإلبداعية األفكاردعم  -

 السياسية واالقتصادية االجتماعية . اتالمتغيروضع االستراتيجيات الديناميكية لمواجهة  -

 ضرورة توافر االستراتيجيات المناسبة لتنمية الاات لدى الريادي الفعال . -

 المنظمة  وإستراتيجيةضرورة العمل على التوفيق ما بين الثقافات المختلفة   -

 .  اإلستراتيجيةوضع  الطرق المناسبة التي تمكن القائد من تطبيق  -

 

 

   التوصيات

 العائلي في االستثمار . النماعلى  التأثيرفي  ألهميته اإلداريةضرورة تطوير القدرات  -

 للمنظمات . واإلستراتيجيةضعف في االدارة المالية  أييجب التغلب دائما على  -

 المختلفة ومدى تأثرها بالبيئة االجتماعية . اإلداريةضرورة التعر  على الثقافات  -

 لعالم الخارجي ومتابعة التطورات المحلية والدولية .ضرورة التعر  با -

 ضرورة توفر مستوى تعليمي معين للمدير والريادي لكي يتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية . -

 مقاومة للتغيير االستراتيجي بما يتوافق مع مصالح المنظمة . أي إدارةضرورة العمل على  -
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