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Abstract: Ce document a pour but de mettre en évidence le thème de la « créativité et innovation » un secteur 

sophistiqué pour améliorer la production et de commercialisation les aptitudes et les compétences dans le 

domaine du développement de l’entrepreneuriat. 

    Sur cette base et compte tenu de l’importance du rôle de l’innovation et importante dans le développement 

d’idées et de la capacité, Devenir un projets d’entreprise prospère et prendre les dimensions, Ont donc des 

caractéristiques de continuité et de permanence et d’évolution. 

   Les principales conclusions de cette étude : 

- Projets novateurs d’importance et le rôle dans l’économie nationale et sa croissance 

- Ces activités créatrices et novatrices doivent suivre certaines étapes et les étapes pour permettre la pérennité et 

de survie et le succès. 

- Cette personne est que le propriétaire de ces projets doit avoir les qualités et les caractéristiques de certaines 

capacités et compétences et même Bénéficie de la capacité de gérer ces projets. 

    Cet article est sorti avec un certain nombre de recommandations, notamment : 

- Donnant des opportunités pour les plus ambitieux pour ceux qui ont des idées créatives et novatrices en 

fournissant le soutien financier nécessaire pour eux après qu’ils étudient la faisabilité économique de leurs 

idées.  

-Travailler sur la formation pour les propriétaires de ces projets sur tous les aspects administratifs et financiers 

et la gestion de ces projets pour être pilote plus réussi. 

Mots-clés: Rénovation, Créativité, innovation, L’invention, Créateur. 

Jel: M21 ; M2 

 اإلبداع"على موضوع  الضوء إللقاء" كأداة الستدامة املشاريع املقاوالتية  واإلبداعآليات تدعيم وتنمية االبتكار "املوسومة بعنوان هتدف هذه الورقة البحثية :ملخص
وانطالقًا من ذلك ونظًرا ملا . وتطوير املشاريع املقاوالتية والتسويقية يف جمال تنمية اإلنتاجيةكونه يشكل ميدانًا متطورًا لتحسني املهارات والكفاءات   "واالبتكار

يث يكون هلا صفة االستمرارية حيث تصبح مشاريع أعمال ناجحة وتأخذ أبعاد، حب لالبتكار من دور هام وبارز يف تطوير أفكار هذه املشاريع وتنمية قدرهتا
 :مت التوصل إليها يف هذه الورقة البحثية يف وتتلخص أهم النتائج اليت. والدميومة والتطور

 . بتكارية ذات أمهية وهلا دور يف االقتصاد الوطين ومنوهأن املشاريع اإل -
 . القدرة على االستمرار والبقاء والنجاح بتكارية البد هلا من إتباع مراحل وخطوات معينة لتمكنها منأن النشاطات اإل -
 .سواء باستخدام االنرتنت أو غريه اإلنتاجأو يف تقدمي خدمات  اإلنتاجأن هذه املشاريع البد هلا من االستفادة من التطور التكنولوجي واستخدامه يف إجراءات  -
وخرجت هذه الورقة . ه من القدرة على إدارة هذه املشاريعنهارات معينة حىت متكأن الشخص املالك هلذه املشاريع البد أن يتمتع بصفات وخصائص وقدرات وم -

 :البحثية بعدد من التوصيات أمهها
 .ألفكارهم االقتصادية اجلدوى دراسة يتم أن بعد هلم الالزم املايل توفري الدعم خالل من بتكاريةواإل األفكار اإلبداعية لذوي طموحاً  أكثر فرص إعطاء -
  .ريادية أكثر تكون املشاريع حىت هذه إدارة كيفيةعلى  و  واملالية النواحي اإلدارية كافة على هذه املشاريع مالكي وتأهيل تدريب على العمل -

 .، االبتكار، االخرتاع، املبدع، املبتكراإلبداعالتجديد،  :الكلمات المفتاحية
 Jel :M2 . M21رموز 
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 :قدمةم

عنصرًا أساسًيا وَمهما اختلفت أنواع املنظمات سواء أكانت صناعية أم خدمية، وتصبح فيه  واإلبداعيةبتكارية النشاطات اإلتعترب     
وكما حترص املنظمات على أمواهلا . قدرة املنظمة على توليد األفكار اجلديدة والعمل هبا عاماًل حامسًا يف الوصول إىل النجاح والتقدم

االهتمام الكايف، ذلك ألن هذه النشاطات تشكل  واإلبداعيةبتكارية ن تويل النشاطات اإل، جيب عليها أستمراريتها وبنائهاإوضمان 
 .لبنة هامة وأساسية إذا ما أريد هلا أن حتقق األهداف املبتغاة

وقد . ميزة يتمتع هبا ذروة البشر لتثبت وجودها وانفتاحها احلضاري وحضورها املميز يف كل زمان ومكان واإلبداعويعد االبتكار     
وهذا الوجود إن مل يكن مميزًا ويوصل إىل القمة فبئسه من وجود، ومن يريد أن يبلغ القمة " أن أفكر، إًذا أنا موجود"قيل فيما مضى

 ائدةواجملد عليه أن خيلق اجلديد املبتكر، أو أن حيتضن املبتكرين واملبدعني، فأىن للفرد أو املنظمة أن توسع لنفسها مكانًا أو أن تكون ر 
 .واإلبداعيف عصر التكنولوجيا وثورة املعلوماتية من دون االبتكار 

  :البحث مشكلة

املشاريع  أن هو يطرح الذي لكن املشكل .ككل الوطين ولالقتصاد للمؤسسة التنافسية القدرة حتمية لرفع ضرورة اإلبداع أصبح
 مزيًدا توليها أن بينها من واجلزائر الدول النامية خمتلف لزاًما على كان هلذا التكنولوجيا، واكتساب اإلبداع ملتطلبات تفتقر املقاوالتية

 اجلودة تفرض اليت األسواق ضغوط جماهبة أجل من واملؤسسات لدى األفراد للروح اإلبداعية تشجيعها و بدعمها وذلك االهتمام من
 .واإلدارية اهلياكل التنظيمية وسالمة والنوعية

إذا مل جتد البيئة االقتصادية  واإلبداعيةبتكارية املشاريع اإلو من املوضوعات احلديثة نسبًيا،  واإلبداعإن موضوع االبتكار     
ملالكي مثل هذه املشاريع حىت تكون ريادية بأفكارها وتكوينها  اإلبداعيةواالجتماعية املناسبة هلا، وعدم توجيه الطاقات واألفكار 

ودة فيها املادية والبشرية واملالية وذلك بتنمية قدرات املالكني ملثل هذه املشاريع لتصبح نواة املوج اإلمكاناتستمراريتها وتوظيف إو 
لذلك مت كتابة هذه الورقة البحثية هبدف إلقاء الضوء على هذا املوضوع احليوي والذي . ملشاريع كبرية متطورة خدمة لالقتصاد الوطين

 :التساؤل الرئيسي التايل يف البحث تنحصر مشكلة قما سب على وتأسيًسا. يعد من املوضوعات اهلامة

 ؟تها استدامو  المشاريع المقاوالتيةفي تفعيل اإلبداع واالبتكار  إستراتيجياتهي  ما

 :التالية الفرعية األسئلة إىل جتزئتها متت البحث مشكلة معاجلة تسهل وحىت

 ريادية؟ تكونحتى  المشاريع إنجاح على المساعدة العوامل فيما تتمثل أهم -

 واالبتكار والمداخل المختلفة في دراسته؟ اإلبداععناصر وإستراتيجيات هي  ما -

 ؟وتطوير المشاريع المقاوالتية واستدامتها إقامة في  واإلبداعمتطلبات االبتكار  فيما تكمن -
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 :البحث أهمية

إذ حيتل مكانة هامة يف اإلنتاج الفكري للباحثني واملفكرين يف  عد االبتكار واإلبداع من املوضوعات املهمة واألكثر دينامكية،ي    
وقتنا احلايل، حيث يساعد املنظمات على التواجد والبقاء يف ظل بيئة تنافسية تتميز بالسرعة والتعقيد، لذا وجب دراسة االبتكار 

 . أنواعهاواإلبداع وإظهار كيفية تفعيله يف إجناز املشاريع واستمرارها داخل املؤسسات بشىت 

لقد أصبح موضوع اإلبداع واالبتكار ضرورة ملحة خاصة يف ظل التحديات املتنامية اليت انبثقت عن ظاهرة العوملة والتغريات و    
هي التقنية املتسارعة والتطور احلاصل يف ثروة املعلومات، كما أن املؤسسات واملنظمات اليت تريد التميز والصدارة والقدرة على املواجهة 

 .   ليت تتميز وتكون قادرة يف خلق ودميومة عنصري اإلبداع واالبتكارا

 :يف املتجلية األهداف من جمموعة حتقيق هو الورقة البحثية هذه خالل من السعي كان :البحث أهداف

 ....، املبتكر، املبدعاإلبداعكاالبتكار، : توضيح املفاهيم األساسية -
 .اإلبتكاريةتوضيح طبيعة ومكونات العملية  -
 .التعرف على كيفية تفعيل االبتكار واإلبداع يف إدارة املشاريع داخل املؤسسات واستمرارها ودميومتها -
 .ودميومته هاستمرار يتواحملافظة على  ناجحاً  املشروع جعل التعرف على كيفية -
 .معرفة اسرتاجتيات بناء وتطوير وتنمية قيادة مبدعة يف إدارة هذه املشاريع -
 .تطوير املشاريع املقاوالتية واستدامتها و إقامة يف  واإلبداعاالبتكار  آلياتتوضيح أمهية  -

 مبوضوع البيانات واملعلومات املتعلقة باستحضار يتعلق فيما التحليلي، الوصفي املنهج على البحث هذا يعتمد :البحث منهجية
  .وحتليلها دراستها على والعمل البحث

 :اآليت النحو حماور رئيسية على ثالث إىل موضوعاته بتقسيم البحث، قمنا ألهداف وحتقيًقا سبق ما على بناء :البحث هيكلية

 .واإلبداعمفهوم وتطور إدارة االبتكار : المحور األول   -   

  .مراحله، مستوياته، أنواعه، واالبتكار اإلبداعنظريات : المحور الثاني   -   

 .في إدارة المشاريع واإلبداعأساسيات االبتكار  :المحور الثالث  -   

 واإلبداعمفهوم وتطور إدارة االبتكار : المحور األول

وتعترب إدارة إن فكرة اإلدارة احلديثة مل تعد تعتمد على الطريقة التقليدية إمنا أصبح مييزها اإلبداع واالبتكار يف خمتلف القطاعات،   
كما . ا ينظر إليها على أهنا التطبيق العملي لالخرتاعات وهي تتسم بأهنا صيغة لألفكار اجلديدةاالبتكار واإلبداع حدث الساعة، لذ

لذا كان  يعد اإلبداع واالبتكار كلْيهما مهم، وخاصًة يف جمال األعمال واملؤسسات، حيث أّن الطرق التقليدية والقدمية مل تعد تنفع
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البد من وجود بدائٍل مبتكرة لتطوير املؤسسة والنهوض هبا، وضمان بقائها واستمرارها لتكون مؤثرًة ومنافسًة يف جمال عملها، 
 . أهم وأنفع من الطاقات العاملة فقط( املبدعة)وأصبحت الطاقات البشرية اخلالّقة

 : مفهوم االبتكار واإلبداع -أوالا 

 لكونه أمهية هذا املوضوع، يعود إىل االهتمام هذا أن شك وال ،واإلبداعاالبتكار  مبفهوم األخرية اتالسنو  خالل اإلدارة كتاب اهتم   
 جدا، معقدة عملية واإلبداعاالبتكار  إن"( الكسندرو روشكا)يقول وكما امليادين، مجيع متس األبعاد ومتعددة املضامني معقدة ظاهرة
 (i)".متعددة وأبعاد وجوه ذات

 : واإلبداعاالبتكار  تعريف -1

العملية اليت ينتج عنها عمل جديد مقبول "بأنه هو  االبتكار( شتاين)، كما يعرف"تفكري تغيريي"ر هواالبتكاأن ( جيل فورد)يرى   
دة ظهور إنتاج جديد ناتج عن تفاعل بني الفرد واملا"بأنه  االبتكار( روجرز)ويعرف". أو ذو فائدة أو ُمرٍض لدى جمموعة من الناس

 االبتكارو". توجيه القدرات العقلّية وتسخريها يف إجياد فكرة جديدة، وميكن تطبيقها"أيضًا بأنّه  االبتكارمُيكن تعريف و  (ii).املنجزة
فكرة، )قدرة عقلية حياول فيها اإلنسان أن ينتج "هو االبتكارذن إ". حقيقي ملموس يكتسح األسواق منتج إىل يتحول إبداع"هو أيضا

إجياد "هو االبتكاروبالتايل ". مل تكن موجودة من قبل أو تطوير رئيسي هلا دون تقليد، مبا حيقق نفًعا للمجتمع...( أداة طريقة وسيلة،
تطوير شيء موجود أصاًل من خالل إعادة تصنيعه وهيكلته بطريقة جديدة وخمتلفة متاماً "أو " شيء جديد مل يسبق استحداثه من قبل

أن تتماشى مواصفات االبتكار مع متطلّبات املستهلك للمنتج اجلديد، ويكون ذلك من خالل استغالل  ، كما جيب"عن القدمية
 .املنتجات املتوفّرة يف األسواق واجملتمع أو احلكومات بفعالية أعلى

 اإلبداعويعرف  ،"أفضل نتائج على احلصول هبدف وظيفة جديدة لتأدية جديد مكان يف جديد عنصر إدخال" فهو اإلبداعأما     
تتطابق شروط و ". عميلة تؤدي إىل حلول، وأفكار ومفاهيم وأشكال فنية، ونظريات، ومنتجات تتصف بالتفرد واحلداثة"كذلك بأنه 

 جديدة، أفكار لديه شخص" هوالمبدع  أما. إذا أجاب على تساؤالت ليست مألوفة أو مل يتم طرحها من قبل بتكراالبتكار على امل
 وإبداعية، جديدة أفكارًا ميتلك الذي"فهو المبتكر، أما "باألحالم وقد يكتفي حىت أشعار أو تصميمات شكل يف على ورق يضعها
 ". دقيق زمين ملخطط بل يغامر يف تنفيذها طبق على الورق، بكتابتها ال يكتفي ولكنه

ويسعى لتحقيق حلمه وحتويله إىل شيء حقيقي  الشخص الذي ميتلك صفات الشخصية اإلبتكارية"هو  فالشخص المبتكر   
 صفاتالبد من أن يتمتع بعدة  الشخص مبتكراا ولكي يكون ". ملموس، ميكن االستفادة منه ويعود بالنفع عليه وعلى اجملتمع

ارك والتفاعل مع املقدرة على التش -التفكري اإلجيايب -اإلحساس باملسؤولية -الدافعية لالجناز -املبادرة والريادة  -: (iii)أبرزها
 . الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على حتقيق إجناز ما -الطموح واهلمة العالية -اإلصرار واملثابرة -اآلخرين
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 :وبعض المفاهيم األخرى واإلبداعاالختالف بين االبتكار  -2

 هو كلمة العربية اللغة املصطلح يفهلذا  املرادف الصحيح أن حني اإلبداع يف كلمة إىل (Innovation)مصطلح يرتجم من هناك   
 بيتر كتاب يف ترمجة كما،(Innovation)التجديد مقابل لكلمة مصطلح البعض استخدم وقد (iv)االبتكار

 التجديد أن إىل اإلشارة مع واملقاولة، حتت عنوان التجديد العربية حيث ترجم إىل ،(Entrepreneurship innovation and)دراكر
 وكثريًا التجديد، يعين مما أكثر والتحسيين لالبتكار اجلذري الواسع استخدم باملعىن( دراكر بيرت )احلايل يف حني أن املنتج جتديد يعين قد

  (v).(Improvement)التحسني (Innovation)، االخرتاع((Créativitéاإلبداع :أخرى مثل مع مفاهيم االبتكار ما يتداخل مفهوم

 الناس عامة فنجد أن...والتجديد كاإلبداع، االخرتاع العالقة ذات املصطلحات وبعض االبتكار مصطلح حول اآلراء واختلفت    
 على جند حيث الشيء، على نفس للداللة ويستخدموا االبتكار املصطلحات بني هذه يفرقون ال كذلك واملختصني الباحثني وبعض
 ...الخلق = اإلبداع =االبتكار: (vi)بأن يرى (الصريفي الفتاح حممد عبد) أن املثال سبيل

                    (جرأة+  إبداع= االبتكار) :واإلبداعالتمييز بين االبتكار  -أ

 التفريق إىل مييلون بعض الكتاب املتخصصني أن إال املعىن، نفس هلما واإلبداع االبتكار مصطلح أن على األدبيات تدل ما غالبًا   
املستهلك  هو القيام بشيٍء جديد وخمتلف بداًل من استخدام الشيء نفسه، مبا يتناسب مع متطلباتاالبتكار فاملصطلحني،  بني

البعض أن  ويرى .هو االخرتاع نفسه، لكن مع إدخاٍل جديٍد عليه يناسب ما وجد من أجلهاالبتكار واحتياجاته، ميكن القول أّن 
، "املالئم هلا التطبيق اخلالق أو"هو االبتكار، يف حني أن "التوصل إىل حل خالق ملشكلة أو إىل فكرة جديدة"يتمثل يف  اإلبداع

التحويل من الفكرة  اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو"هو االبتكار هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديدة، يف حني أن اإلبداع وهبذا فإن 
 ".إىل املنتج

 ، ولقد جرت الكثري من الدراسات على اجلمع بينهمامدى التداخل بين االبتكار واإلبداعمن خالل ما تقدم يتضح و     
 يظّن البعض أّن اإلبداع واالبتكار تعبريانو ". اإلبداع والرباعة"كمرتادفني، وليس أدل على ذلك من أهنا تعد صفات املبتكر بأهنا 

 هو جزٌء من االبتكارمن خالل ما مّت شرحه عن كال املفهومنْي أصبح الفرق واضحاً، بأّن  .خمتلفان للمعىن نفسه وهذا غري صحيح
 أّما هو جتسيد شيء ماديٌّ من شيء نظري بطريقٍة غري مألوفة،فاإلبداع يشمل االبتكار واالخرتاع، اإلبداع اإلبداع، حيث أّن 

 .كاستعماالٍت جديدٍة أو طرق جديدة لالستخدام مبا يناسب املستهلك  فهو إضافة شيٌء مادي على شيء نظري،االبتكار 

  :التمييز بين االبتكار واالختراع -ب

هو املقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر وبطريقة أفضل وأكثر استخداًما وجدوى، االبتكار   
فهو إجياد الفكرة أو  االختراعهو ما أشرنا له سابقًا  أما  فاالبتكارم الناس؛ عند عمو  االبتكار واالختراعوهناك لبس كبري بني 
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التصميم أو األسلوب من العدم، حبيث أنه مل يكن له مثيل من قبل وليس شرطاً أن يكون االخرتاع قاباًل للتنفيذ، فإذا ما عّدل عليها 
 .وأضيف هلا حتسينات تسمى هذه اإلضافات باالبتكار

 (اختراع+ ابتكار= اإلبداع) :واالختراع اإلبداعبين التمييز  -ج

منتج،  حيول االخرتاع إىلاإلبداع الذي ينطوي على حملة اإلشراف املفاجئ، أما  اإلبداعابتكار مقصود هادف، خالف : االختراع   
وقد تكون  جديدة  تعتمدها املنظمة سلوك أو أفكار فهو: التغيير أما. وقد يأخذ وقًتا طوياًل عكس االخرتاع الذي يأخذ وقًتا قصريًا

خيتلف عن  خمتلفة أو متباينة عن تلك السائدة واجلاري العمل هبا أو استخدامها وهي تتسم بالشمولية واالستمرارية، ومن مث فهو
 إىلبالنسبة  أما. يف اإلبداع،  وبالتايل فهما مكمالن لبعضهما( مرتفعة)من حيث املخاطر والتكلفة اليت قد تكون باهضةاإلبداع 
 ."الوظيفة نفس املكان ليؤدي نفس يف جديد بآخر قدمي عنصر استبدال"فهو: التجديد

 :واالبتكار اإلبداعتطور دراسات  -ثانيا

ملفهوم  فس صريحخالل أواسط مثانينات القرن املاضي بداخل الدول األوروبية كمنا( innovation’l)"االبتكار"مفهوم ملا ظهر    
األخرى   الذي يعتربه االشرتاكيون األوروبيون أحد أهم تصوراهتم احملورية الذي عنه تفرعت باقي التصورات (Le projet)"املشروع"

، باإلضافة "املواطن مشروع الفرد"، والتصور املتعلق بـ"مشروع الفئة االجتماعية"، والتصور املتعلق بـ"مشروع املؤسسة"كالتصور املتعلق بـ
مفهوم يسعى إىل االعرتاف القانوين "املستمد من الدول األوروبية هو ( االبتكار)ومفهوم ". املشروع اجملتمعي"إىل التصور املتعلق بـ

 (vii)".ملكتسبات واجنازات األشخاص

حقق بداخل الدول األوروبية مكاسب تشريعية مهمة وواضحة لصاحل املوظفني العموميني والعمال واملستخدمني  ومفهوم االبتكار   
املصادقة على "القانون الفرنسي املصادق عليه من طرف الربملان واحلكومة الفرنسيتني واملتعلق بقانون : نذكر منها على سبيل املثال

مبقتضى هذا القانون استطاع املوظفون والعمال واملستخدمون الرتقي يف " La loi de la validation des acquis"املكتسبات
بفضل هذا القانون أصبح بإمكان . مناصب عملهم بواسطة منجزاهتم مبعىن بواسطة األعمال والبحوث واالبتكارات اليت أجنزوها

 .سعيه احلثيث إىل حتسني ظروف عملهموظف عمومي احلصول على مناصب مهمة من املسؤولية بفضل منجزاته ومبتكراته و 

هو تغييب للحاضر من أجل االعتقاد يف املستقبل يف حني مفهوم االبتكار هو إجناز حقيقي يقع " املشروع"أما بالنسبة إىل مفهوم     
األوروبيون إىل مستوى الذي رقاه ( االبتكار)هذا املفهوم اجلديد. أمام األعني وميكن قياسه وفق املعايري اليت ختص كل جمال على حدة

مبدأ ثابت مثله مثل جمموعة مبادئ أخرى حمددة لكيفية صياغة نصوص القوانني، هذا املفهوم املبدأ، هو الذي يضمن تطور جماالت 
خل  فلسفة االبتكار األوروبية قامت على قاعدة احرتام مبتكرات األفراد فأنصفتهم وبداو .اإلنتاج السياسية، االقتصادية واالجتماعية

كل التشريعات األوروبية حالًيا هنالك مبدأ جوهري قار على أساسه تصاغ القوانني والتشريعات هذا املبدأ هو مبدأ 
 (.innovation)االبتكار
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 : واالبتكار لإلبداعالحاجة  -ثالثا

إذ أننا نعيش يف عامل يتالحق فيه النمو وتزداد املتغريات مما يستوجب على اجلميع  مع مرور الوقت تزداد احلاجة لالبتكار ولإلبداع،   
ومبا أن عناصر التغيري معقدة ومتشابكة، جيب علينا أن ندرك جيًدا أنه ال يتم بصورة . إدراك متطلبات التطور يف احلاضر واملستقبل

يف املنظمة حاجة " االبتكار واإلبداع"و. بدقة علمية ومنهجيةفردية أو بشكل جزئي، بل جيب أن ينطلق يف إطار متكامل وحمدد 
ويلعب االبتكار دور هام يف بقاء املنظمات وتطورها يف ظل التحديات . ضرورية وأساسية فرضتها التغريات االقتصادية واالجتماعية

كما انه يساعدها على مواجهة املشكالت   ة،ويُعترب االبتكار ضروريًا جدًا لغايات احلفاظ على البقاء ضمن عامل املنافس العاملية،
 املعاصرة وحتديات املستقبل

ولقد أصبح موضوع اإلبداع واالبتكار ضرورة ملحة خاصة يف ظل هذه التحديات املتنامية اليت انبثقت من ظاهرة العوملة والتغريات    
كما أن املؤسسات واملنظمات اليت تريد التميز والصدارة والقدرة على املواجهة هي   التقنية املتسارعة والتطور احلاصل يف ثروة املعلومات،

 .   اليت تتميز، وتكون قادرة يف خلق عنصر اإلبداع واالبتكار

  (viii):تتجلى أمهية االبتكار يف: أهمية االبتكار -رابعا

 . ويلعب دوراً كبرياً يف تطويرمها ُيساهم االبتكار يف التنمية واالقتصاد، -

 . خلق فرص عمل جديدة -

 . استحداث أسواق بواسطة ما مّت ابتكاره من منتجات -

 . رفع مستوى اإلنتاجية -

 . املسامهة يف رفع مستوى الثروات الوطنية وتنميتها -

 . جودة أفضلالقدرة على تقليل التكاليف وخفض النفقات من خالل التوّصل إىل خدمة أسرع ذات  -

 . حتقيق الرضا والثقة بالنفس لدى املبتكر -

 . احلصول على النفع املعنوي. حُيّقق منافع مادية للمبتكر -

 .مراحله، مستوياته، أنواعه، واالبتكار اإلبداعنظريات : المحور الثاني

 : نظريات اإلبداع واالبتكار -أوال

اإلبداع، واليت جاءت نتيجة املسامهات املختلفة للكتاب والباحثني يف هذا املوضوع، توجد الكثري من النظريات اليت تدور حول    
 (ix) :وتتمثل هذه النظريات يف
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اإلبداع حسب هذه النظرية ليست له عالقة بالتجارب واخلربات املتوفرة لدى الفرد بل يأيت فجأة يف حلظات  :النظرية العبقرية -1
 .إحياء ونتيجة لقدرات معينة ميتلكها الفرد جتعله قادرا على جتاوز حدود املعرفة احلالية وإنتاج كل ما هو جديد خبطوة واحدة

وترتكز على أن الصراعات الداخلية للفرد واليت ظلت " فرويد"ظرية نتيجة ألفكار لقد جاءت هذه الن :نظرية التحليل النفسي -2
 .مكبوتة تولد اإلبداع يف مرحلة معينة وكأنه تفجري للمشاعر واألحاسيس والغرائز

حول حركة " (Binet" )الفرد بينيه"جاءت هذه النظرية امتداًدا لألحباث اليت قام هبا العامل الفرنسي : نظرية القياس النفسي -3
وترتكز هذه النظرية على وجود عالقة بني السلوك والذكاء، واإلبداع . القياس النفسي، حيث قام بتطوير أول اختبار لقياس الذكاء

 . يوجد بنسب متفاوتة لدى األفراد وميكن قياسه وحتديده، كما جيب إخضاعه للبحث التجرييب كما حدث سابقا مع الذكاء

اإلبداع كالوحي يأيت يف حلظة وينتهي، أي توجد قوى متنح للفرد ذلك اإلبداع بغض النظر " أفالطون"حسب  :نظرية أفالطون -4
 .عما ميتلكه من ذكاء

 .أن اإلبداع خيضع لقوانني الطبيعة وهي اليت تتحكم فيه" أرسطو"يرى : نظرية أرسطو -5

 . بالوراثة، حيث ربط يف دراساته بني العبقرية واإلبداع والوراثةأن اإلبداع يأيت " فرنسيس جالتون"يعتقد  :نظرية جالتون -6

وتعد هذه . اإلعداد، الكمون، اإلشراق والتحقيق: فقد قسم اإلبداع إىل أربع مراحل هي" جراهام واليس"أما : نظرية المراحل -7
ء أصحاهبا، حيث مشلت معاجلات حول اإلبداع وتوجد نظريات أخرى عرفت بأمسا .النظرية األكثر شيوًعا واستخداًما يف جمال اإلبداع

 (x):وتتمثل هذه النظريات يف. والعوامل املؤثرة فيه

فسرت هذه النظرية اإلبداع من خالل معاجلة املشكالت اليت تعرتض املنظمات، إذ تواجه بعض : (Marsh et Simon)نظرية -8
فتحاول من خالل عملية البحث خلق بدائل، فعملية اإلبداع متر بعدة مراحل  املنظمات فجوة بني ما تقوم به وما يفرتض أن تقوم به،

قد ارجعا الفجوة يف األداء إىل عوامل خارجية كالتغري يف الطلب أو و . فجوة األداء، عدم الرخاء، حبث ووعي، وبدائل، مث إبداع: هي
 .تغريات يف البيئة بنوعيها

حسب هذين املفكرين، فإن تبين املنظمات للهياكل املرنة سوف يؤدي إىل تطبيق اإلبداع من : 1961( Burns et Talker)نظرية -9
البيئات األكثر ديناميكية ويسهل عملية مشاركة  يالءمبيئة العمل املستقرة والنمط العضوي الذي  يالءمخالل النمط اآليل الذي 

  .األفراد يف اختاذ القرارات وعملية مجع املعلومات ومعاجلتها

إدراك التغري، اقرتاح التغري وتبين التغري  :متر عملية اإلبداع بثالث مراحل هي" ويلسون"حسب  1966:( Wilson)نظرية -11
 : أن نسبة اإلبداع يف هذه املراحل متباينة للعديد من األسباب منها" ويلسون"وقد افرتض . وتطبيقه

 .وتعقد نظام احلفظ (البريوقراطية)درجة التعقد يف املهام  -
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 .فتنوع املهام يؤدي إىل قلة املهام الروتينية ويسهل إدراك اإلبداع بشكل مجاعي ويقلل من الصراعات: ازدياد املهام الروتينية -
 .إذ تؤثر احلوافز بشكل اجيايب على توليد االقرتاحات واملشاركة اجلماعية بني أفراد املنظمة: قلة احلوافز -

فأنصب تركيزهم على " مارش وسيمون، بورن وستالكر"حيث استفاد من حبوث ودراسات كل من (: Harvey et Mill)نظرية -11
، فقد وصفوا أنواع املشكالت (باحلالة واحللول)ملا يعرف  -اإلبداعية –فهم اإلبداع من خالل مدى استخدام األنظمة للحلول الروتينية

أي  )قها من خالل إدراك املشكلة عن طريق ما حتتاجه من فعل جملاهبتها أو بلورهتا اليت تواجهها املنظمات وأنواع احللول اليت قد تطب
أو ( انتقاء البديل األمثل) أو البحث هبدف تقدير أي األفعال احملتملة اليت قد تتخذها املنظمة أو اختبار احلل( كيفية استجابة املنظمة

إذ تسعى املنظمة إىل وضع حلول روتينية ملعاجلة . ل احلل األنسبإعادة التعريف مبعىن استالم معلومات ذات تغذية عكسية حو 
، بينما تسعى الستحضار حلول إبداعية مل يتم استخدامها من قبل (اخلربات السابقة)حاالت أو مشكالت مت التصدي هلا سابقا

 . ملعاجلة املشكالت غري الروتينية بتبين اهلياكل التنظيمية امليكانيكية والعضوية

إذ عرفت اإلبداع على أنه التغري احلاصل يف املنظمة بإضافة خدمات وتعترب أكثر مشواًل، 1970: ( Hage et Aiken)يةنظر  -12
 :جديدة، كما حددت املراحل املختلفة له يف

 .تقييم النظام ومدى اجنازه ملختلف األهداف املسطرة -
 .إىل الدعم املالية وتتمثل يف احلصول على املهارات الالزمة باإلضافة: مرحلة اإلعداد -
 .مرحلة التطبيق واملباشرة يف إمتام اإلبداع واحتمال ظهور مقاومة له من قبل األفراد -
 .وتتمثل يف سلوكيات ومعتقدات تنظيمية: الروتينية -

مرحلة البدء ومرحلة التطبيق  :تنظر هذه النظرية لإلبداع كعملية تتكون من مرحلتني مها1973: ( Zaltman et Others)نظرية -13
ووصفوا اإلبداع على أنه عملية مجاعية وليست فردية، . وهلما مراحل جزئية، ويعترب على أنه فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة التبين

ة العالقات الشخصي: ، إال أهنم توسعوا يف شرح املشكلة التنظيمية وأضافوا متغريات أخرى هي(Hage et Aiken)واعتمدوا على
 .والتعامل مع الصراع

  :مراحل اإلبداع واالبتكار -ثانيا

بتكارية، حيث مت اقرتاح العديد من النماذج واملراحل واإلاختلف العديد من العلماء واملفكرين حول حتديد مراحل العملية اإلبداعية    
 :يف هذا الصدد، ونذكر أمهها فيما يلي

 :بتكارية يفحدد مراحل العملية اإلبداعية واإلهناك من 

 مرحلة التأسيس. 
 مرحلة التخطيط. 
 مرحلة التنفيذ. 
 مرحلة املراقبة والتحكم. 
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 مرحلة إهناء املشروع. 
 :مراحل هي( 30)هناك من حدد أيضاً مراحل العملية اإلبداعية يف و 

 حيث يقوم املبدع جبمع معلوماته الالزمة حلل املشكلة وكل ما يتعلق هبا: مرحلة جمع المعلومات . 
 يقوم املبدع بتحليل املعلومات اليت مت مجعها، والبدء بإطالق األفكار الكثرية واملرتبطة باحلل: مرحلة التحليل وبدء اإلبداع . 
 يبدأ املبدع بتنفيذ أفكاره على أرض الواقع، سواء كانت أفكاره قائمًة على ما هو عملّي ميكن تطبيقه أو : مرحلة التحقيق والتنفيذ

( 30)ريادية يف  هناك من حددوا مراحل إجناز املشاريع حىت تكونو . ٍر أدبية ميكن إنتاج عمل درامي مبدع وممّيز منهاقائمًة على أفكا
 :مراحل تتمثل أساًسا يف

  (xi)تتمثل يف :المشاريع إنجاز مراحل

 املناسبة فكرة املشروع اختيار مت وهل املشروع، هذا إنشاء أجل من إليها تسعى اليت الغاية أي(: الهدف تحديد)األولى المرحلة -١
 الفنية، اخلربات خالل هذا املشروع من إلدارة شخصية لديك قدرة هل كذلك الفكرة، هذه ألداء والرغبة االستعداد لك، مدى
 .اآلخرين مع يف التعامل وسلوكية إدارية مهارات سابق، تدريب ومعرفة سابقة، معلومات

 السوق واملشروعات املشاهبة، حاجات دراسة خالل من يتم وهذا(: المشروع لفكرة مبدئية جدوى دراسة)الثانية المرحلة -٢
 .واعدة بالنجاح فكرة املشروع هل وللمجتمع، لك فائدة املشروع حيقق املشروع، هل أنشطة مراحل عمليات

االستعانة  للقيام باملشروع أو مالية قدرات من لديك ما معرفة خالل من يتم وهذا(: المالي التمويل يتوفر هل)الثالثة المرحلة -٣
 .املشروع فكرة جناح على تساعد أخرى متويلية مبصادر

 :يتضمن وهذا( التفصيلية الجدوى دراسة إعداد)الرابعة المرحلة -٤

 .البيئة مع يتوافق املشروع هل: بيئية دراسة- أ

 .املنتج على الطلب من معني حجم يسد املشروع هل: تسويقية دراسة- ب

 أساليب تكنولوجية وفنية وأية اخلدمات وماهي يف السوق الطلب على الفجوة سد على قادر املشروع هل: فنية دراسة -ت
 .تستخدم

 .تكاليف اإلنتاج تغطية على قادرة املالية املشروع ميزانية هل :دراسة مالية- د

 .للتكاليف املعقول باإلضافة الربح هامش املشروع سيحقق هل :اقتصادية دراسة -ه

 .واملستهلك احمللي أ اجملتمع بالنفع على يعود اجتماعًيا عائداً  املشروع سيحقق هل :اجتماعية دراسة- و

 :يلي ما خالل من ذلك ويتم(: للمشروع زمني برنامج إعداد)الخامسة المرحلة- ٥
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 . املشروع وأنشطة ألعمال تفصيلية وأولويات خطوات وضع - أ

 .املطلوبة باملواصفات وجتهيزه املوقع إعداد- ب

 .األعمال إلجناز الزمنية الفرتات حتديد -ج 

 .نشاط أو عمل كل تكاليف حتديد - د

 بالشكل وجتهيزه وكذلك تنفيذه املشروع إنشاء هبا يتم اليت بالكيفية تتعلق اليت املرحلة وهي (:والتجهيز التنفيذ)السادسة المرحلة- ٦
 :يلي كما يتم وهذا املطلوب، للقيام باإلنتاج املناسب

 .واملعدات اآلالت وتركيب شراء  – أ

 واإلنتاج التشغيل ت اختبارا - ب

 .والبيع التسويق - ج

 ما وفق مت التوصل إليه ما ومعرفة األعمال من إجنازه مت كم مبتابعة تتعلق املرحلة هذه إن(: والتقييم المتابعة)السابعة المرحلة -٧
 :التايل النحو على وتكون له، خطط

 .حيث اإلنفاق من  -ج        .           الزمن حيث من -ب األعمال                      حيث من  -أ

 .املشروع هدف حتقق من للتأكد التصحيح حيث من  -ه   .        مشكلة توجد وهل التنفيذ نسبة حيث من- د

 : واإلبداعمستويات االبتكار  -ثالثا

 : واالبتكار العديد من املستويات ولعل أمهها ما يلي إن لإلبداع

 .اإلبداع على مستوى الفرد داخل املنظمة  -  

 . اإلبداع على مستوى اجلماعة -  

 . اإلبداع على مستوى املنظمة -  

 ( xii):هي املبدعخصائص الفرد من قدرات ومسات إبداعية، و  يويتم حتقيقه من قبل األفراد ذو : اإلبداع على مستوى الفرد -1

املعرفة، التعليم، الذكاء، صاحب روح خماطرة و مثابر و عايل الدافعية كذالك تكون طفولته  اتسمت بالتنوع، إضافة إىل ميله  -
 : فريى أن مسات املبدع تتمثل فيما يلي  (رويب)أما . للتفاعل وتبادل اآلراء
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 .الفضول وحب اإلطالع و حبه للتطورامليل حنو  -

  .معرفة وتلقائية ذو -

  .شفافية جتاه املشكالت -

 .وضوح الرؤية -

  .التحرر من النزعة التقليدية و التطورات الشائعة أياألصالة  -

حب : رغم هذا كله إال انه ال يوجد تصور واحد حول صفات املبدع بني مجيع الكتاب ولكن يشرتكون يف بعض السمات أمهها  
 أما . النفس، واالستقاللية يف احلكم، حتمل الغموض، القدرة على حتمل املخاطرة، وعدم االنصياعاإلطالع، املثابرة، الثقة يف 

 : تتمثل يف :عيقات الفرد المبدعم

وهي يف عدم إدراك األفراد العاملني جلوانب املشكلة بالشكل الصحيح وذالك بسبب عزلتها عن سياقها أو : املعوقات اإلدراكية -
 تضييق نطاقها 

 .                             وف من املبادرة واخلوف من الوقوع يف اخلطأ والرغبة يف حتقيق النجاح السريعاخل -

 الضغوط االجتماعية املختلفة اليت تتدخل يف تشكيل حياة األفراد و تصرفاهتم وتؤدي هبم إىل تبىن اجتاهات اجملاورة ملا هو شائع  -

إن ( قسم إدارة، جلنة)من قبل اجلماعة سواء كان  إليهوهو النمط الذي يتم حتقيقه أو التوصل  :اإلبداع علي مستوى الجماعة -2
إبداع اجلماعة يفوق كثريا جمموع اإلبداعات الفردية لألعضاء، ويعود ذالك نتيجة لتفاعل فيما بينهم وتبادل الرؤى واخلربة ومساعدة 

    ( xiii): ر بعدة عوامل أساسية منهاكما إن اإلبداع اجلماعي يتأث. بعضهم البعض وغريها

يساعد يف هذه العملية هذا لتصور والفكر، وكل عندما يكون هناك قيم متقامسة واضحة بني األفراد ويولد توحد يف ا: الرؤية -
 .                                                                     اإلبداعية

 .العمل إجراءاتتميز يف األداء وهذا يشجع على خلق املناخ املناسب الذي يسمح لإلفراد بتقسيم ضرورة االهتمام بالتفوق وال -

  .البيئة واملناخ والواقع املعيشي يشجعان األفراد على التفكري يف األفكار السليمة وهذا ما يعزز اإلبداع الناجح -

  فحىت يكون لإلبداع واالبتكار صدى وتبلور جيب أن يكون هناك مناخ مساعد وخاصة من ناحية املساندة والدعم واملؤازرة، -

 .                                              الدعم و املساندة لعملية التغيري كذلك فــقد توصلت الدراسـات إىل العوامل التالية اليت تأثــر يف إبداع اجلماعة

 .    حيث أن اجلماعة املختلفة من حيث اجلنس تنتج حلوال أفضل من اجلماعة أحادية اجلنس :جنس الجماعة -
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حيث أن اجلماعة شديدة التنوع تنتج حلوال أفضل، وأن احلل اإلبداعي للجماعة يتطلب أن تتكون من أشخاص : تنوع الجماعة -
 .          هلم شخصيات خمتلفة

        .ملتماسكة أكثر استعداًدا أو محاًسا ونشاطًا للعمل من اجلماعة األقل متاسًكاحيث أن اجلماعة ا: تماسك الجماعة -

 .حيث أن أفراد اجلماعة املنسجمة أكثر ميالً لإلبداع من اليت ليس بني أفرادها انسجام: انسجام الجماعة -

 .اإلبداع أكثر من اجلماعة القدمية اجلماعة حديثة التكوين متيل إىل: عمر الجماعة -

 . يزداد اإلبداع مع ازدياد عدد أعضاء اجلماعة حيث تتوسع القدرات واملعرفة: حجم الجماعة -

إن اإلبداع على مستوى املنظمات املعاصرة مل يعد قضية هامشية، بل أصبح ضرورة الزمة، وال : اإلبداع على مستوى المنظمة -3
 :عنه، وحىت يكون اإلبداع يف املنظمة يتطلب توافر مجلة من الشروط وهيميكن للمنظمة أن تتخلى 

 .إلزامية االعتقاد أن االبتكار واإلبداع يأيت من خالل أشخاص ذوي تفكري علمي -

 .إدراك وتعلم حل املشكالت بصورة إبداعية، وهذا يعين تكييف التفكري وتشجيعه ليكون أكثر مرونة -

القدرات اإلبداعية يف إجياد املشكالت وتعزيزها، وذلك يساعد على تنمية املهارات اإلبداعية الكتشاف ضرورة تنمية املهارات و  -
 .املشكالت وهي التعود على التفكري املطلق والشامل

 .ضرورة تنمية املهارات اإلبداعية يف صنع املشكالت أو بنائها -

 -:  نظمة، إذ أن املنظمات املبدعة تتصف جبملة من الصفات أمههاولقد أشارت الدراسات واألحباث حول اإلبداع على مستوى امل
 .أهنا متيل حنو التجربة املستمرة

 .العملية االتصالية تكون قوية مع رغبات وحاجيات املستهلكني -

مع ينب الشدة واللني األصلية للمنظمة املبدعة واجلالقيات العمل وااللتزام باملهارة وقيم وأخ مبادئكما أن املنظمات املبدعة تطور   -
 .مًعا
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 :واإلبداعأنواع االبتكار  -رابعا

 :حماور هي (30) على االبتكار بل يعتمد باألسواق، الشركة تطرحه جديد منتج جمرد االبتكار ليس

 :وهو نوعان إنتاجي، ابتكار -1

 مث املنافسني القائمة لدى املنتجاتعلى  اليت تتفوق املنتجات من الشركة سلسلة تصدر حيث: (KAISEN)المستمر التطوير -١
 .ممكنة جودة أقصى إىل املنتج اإلصدارات وهكذا حىت يصل يف سلسلة مباشرة يسبقه الذي على املوديل اجلديد يتفوق

 جهاز الو أنتجت "سوين"و جهاز الفيديو، أنتجت عندما "سي.يف.شركة جي اتبعتها اليت هي الطريقة(: LEAPING )القفز -٢
. بالشركة األساسية يكون أحد نشاط البحوث والتطوير األنشطة عندما إال يتحقق ال التنفيذ، وهذا سرعة يتطلبان األسلوبان. وكمان
 :احلدوث نادر ولكنه آخر إنتاجي ابتكار أسلوب هناك

 يف القدماء املصريني أسرار ومثل اخرتاعهما، وقت والطائرة السيارة اجلديدة، مثل االخرتاعات على يعتمد وهو: جذري ابتكار -٣
 .اخل … األهرامات وبناء املوتى حتنيط

 التالية األمثلة نعترب أن وميكننا اخلدمية؛ اإلنتاجية أو عملياهتا أداء يف املنشأة طريقة يف هام تطوير هو :العمليات أداء في ابتكار -2
 :ابتكارات يف األداء

 التحالفات – اإلنرتنت عرب اإللكرتوينالتسويق  – الربيدي التسويق :التسويقية العملية في. 
 املتحررة اإلدارة – على املكشوف اإلدارة – التمكني :اإلدارية العملية في. 
 بأجهزة الكمبيوتر الشبكي االتصال :التنظيمية العملية في. 
 الكفاءات احملورية – العمل والعمليات نظم هندسة إعادة :التخطيطية العملية في. 
 العميل لرغبة املنتج تبًعا تفصيل – الشاملة اجلودة :يةاإلنتاج العملية في. 

 أداء يف اإلنتاجي باالبتكار االبتكار يقرتن ما عادة وجدنا أنه شركة، ٤٧ على ا عام ٥١ على مدى هبا قمنا اليت الدراسة لنتائج تبًعا
 .اآلخر دون أحدمها قيام باستحالة نكاد جنزم حىت العمليات،

 قط طبقاً ملمارسات التمكني والتفويض، مل يعهدوها سلطات املوظفني العليا ملنح واإلدارة املديرين اجتاه اليوم يزداد :إداري ابتكار -3
 بعض يظن قد .وعاطفيا بالشركة الثقة للموظفني وربطهم ماديا ومنح املكشوف على اإلدارة تطبيق منهج إىل اإلدارة تتجه كما

 قدرهتم لعدم للموظفني احلبل ترك إىل يدفع املديرين مما نتيجة زيادة أحجام املؤسسات حتدث ةالتحرري هذه املمارسات أن املديرين
 .كل أعمال  ملوظفني على متابعة

 يف سواء االبتكار اإلداري يتطلب ذلك من النقيض على. منظمة إال فوضى هي ما املكشوف على واإلدارة والتفويض التمكني وأن   
 حتاول اليت املعادلة ألن بالشركات اليت تطبقها، اإلدارية األقسام من كبريا جهدا على املكشوف اإلدارة أو والتفويض التمكني شكل
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 املناهج أسلوب بني قارنا ما فإذا. التقليدية اليت تطبق املناهج الشركات داخل حتدث اليت املعادلة من تفعيلها أصعب الشركات هذه
 تعمل على املبتكرة املناهج أن جند واملشروعات األفراد إىل إدارة يف سعيهما التقليدية اإلدارية املناهج وأسلوب اإلدارية املبتكرة

 األفراد الكامنة داخل الطاقات وتوليد إخراج إىل ثانيا تسعى مث القائمة لألفراد من اإلمكانات االستفادة أوال فتحاول مستويني،
 .فقط القائمة باألفراد اإلمكانات هو واحد مستوى على العمل على التقليديةاملناهج  تقتصر التحفيز والتمكني بينما بوسائل

  :في إدارة المشاريع واإلبداعأساسيات االبتكار  -المحور الثالث

 (xiv): ا فيمايليتتمثل أساسً  :االبتكار خطوات: أوال

 .والعمليات البحوث يف االستثمار -1

 .والعمال املوظفني لدي بتكاريةاإلبداعية واإل الطاقات إخراج على تساعد بيئة توفري -2

 .للتطوير حمددة برامج بوضع التطوير املستمر، بأسلوب والبدء االبتكار، اسرتاتيجيات تنب -3

 .الشابة باخلربات اخلرباء كبار السن تضم اليت األقسام تطعيم على احلرص -4

 .املوظفني بني والتجديداملغامرة  روح رحب وتشجيع بصدر العمل أخطاء تقبل -5

 .األفكار واخلربات بني مفيد يؤدي الحتكاك وظائف خمتلفة، ذوي أعضاء من عمل فرق بناء على احلرص -6

 .واألداء اخلارقة التفكري أساليب استخدام على األفراد تدريب -7

 . ودراسة عناية تستحق من ما ومنحها املوظفني وأفكار مقرتحات مااحرت  -8

 .االجتاهات مجيع يف وجعله مفتوحا األفراد بني االتصال سرعة على احلرص -9

 .ومنتجات املنافسني العمالء توقعات استباق هدفك جعل -11

 لديك وضعفك فإذا كانت قوتك ونقاط وضعك، تعلم أنت لألمام فيسبقونك، منافسوك فيه يتقدم تضيعه، يوم كل أن واعلم -11
 .هو اآلن لتقدمك املناسب الوقت فإن للعمل، خطط

  :واإلبداعاالبتكار  آليات -ثانيا

 حتقيق من الدولة الذي ميكن اإلسرتاتيجي اخليار حيث أصبحت املقاوالتية، املشاريع أمهية من زادت شهدها العامل اليت التغريات إن   
 :اآلتية من املقرتحات مجلة يف نذكرها واليتومضبوطة  معينة  بآليات العمل خالل من إال اهلدف يتحقق هذا وال االقتصادية، أهدافها

 .املبكر السن منذ خاصة العلمية األوساط يف واإلبداعاالبتكار  ثقافة نشر  -
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 .احلرة السوق احتياجات عن وأحباث دراسات إجراء  -

 .والتطوير البحث تشجيع  -

 .التكنولوجية األعمال حاضنات إنشاء  -

 .احمللية للمنتجات دائم معرض إقامة  -

 .الريادة جمال يف وطنية معطيات قاعدة بناء  -

 .اخلاص القطاع تشجيع  -

 .واإلبداع واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم األكثر االهتمام  -

 .مستمرة وبصورة املهين التدريب تطوير  -

 .النمو إمكانية اجلديدة اليت متلك الشركاتعلى  الرتكيز مع واملتوسطة الصغرية للمشاريع التمويل على احلصول إمكانية حتسني  -

 .العامل يف تنافسية األكثر اإلنتاج لالقتصاديات سالسل يف املشاريع دمج تعزيز  -

 .التنافسية التحديات ملواجهة االخرتاع يف األعمال قطاع قدرات تقوية  -

 .والسياسات القرارات صياغة عملية يف بقوة املشروعات مصاحل متثيل -

 .والعام اخلاص القطاع بني والتشبكات الشراكات ةتقوي -

 .التفكري بطرق للتغّلب على معيقات اإلبداع واالبتكار، وتدريب النفس والعقل المتالك الروح املبتكرة -

ويساعد  مرافقة األشخاص املبدعني واملبتكرين واإلجيابيني، حيث ينعكس ذلك بشكل مباشر على طريقة تفكريه ونظرته لألشياء -
كذلك  ويساعد .على توسيع مداركه وآفاقه، ويستفيد من أفكارهم وقدراهتم وحياول تدريب نفسه ملواكبة طرقهم يف التفكري والتصرف

 :يلي ما املهارات واألفكار اإلبداعية أصحاب لدى اإلبداعية الروح تطوير على

التكنولوجي  وال يقتصر التغري اإلبداع واالبتكار، هو التكنولوجي للتطور الرئيسية احملاور أحد إن :واالبتكار اإلبداع روح توافر -1
من  سلسلة من خالل أن حيدث ميكن التكنولوجي التطور ولكن فقط، جديدة منتجات أو جديدة إنتاج إدخال طرق على

 الذاتية واملوارد بني اجملتمع احمليط بالتفاعل اإلبداع ترتبط على فالقدرة. اخلدمة أو املنتج يف والكبرية الصغرية واإلضافات التحسينات
  .احمليط به اجملتمع الوعي يف ومستوى التعليمية بالعملية تتأثر بدورها واليت للفرد
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نقل وتوطني  للدولة عن طريق االقتصادي النمو يف للمسامهة البحثية املؤسسات به تقوم أن املفرتض من: علمي بحث وجود -2
 جبامعة أستاذ( أنكوا ديفيد) وحسب. جودهتا حتسني أو جديدة خدمة أو منتجات استحداث إىل تؤدي اليت اجلديدة التكنولوجيات

 تقدر اإلنتاج يف زيادة حتقق أن من شأهنا  1 %والتطوير التكنولوجي مبقدار العلمي البحث نفقات يف إضافية زيادة فإن ،1باريس
 منذ صدور القانون ملحوظ بقدر ازداد وقد التكنولوجي، والتطور العلمي باحلث كبريًا اهتماًما اجلزائر أولت أن أكيد .% 30حبوايل
 احمللي الناتج من % 1حدد حبوايل  الذي التمويلي اجلانب من سواء االهتمام هذا تعرب عن به املتعلقة األرقام وأن ،11-98رقم 

             :عناصر رئيسية وهي ثالثة بتوافر العلمي البحث آلية وتتسم. 2000عام  يف اإلمجايل

 .املالية املوارد -أ   

 .واإلبداع البحث على الطلب -ب   

 .والتطوير لالبتكار املطلوبة والقدرة اخلربة ذو الباحث -ج   

 واملشروعات حاضنات األعمال إقامة يف التوسع طريق عن اآلليات هذه توجد أن ميكن: المتخصص الفني الدعم آليات وجود -3
 .الناشئة اجلديدة للمشروعات الداعمة التكنولوجية واملؤسسات املشاهبة

 مجعيات التقليدية هناك التمويل وجهات الدولة ميزانية إىل باإلضافة :المناسب المالي الدعم وآليات األموال رؤوس وجود -4
 .جًدا العالية املخاطر ذات اجلديدة الناشئة بالتكنولوجيا املتعلقة خاصة اجلديدة، يف متويل املشروعات املتخصصني األعمال رجال
 (xv):التالية األسس على يعتمد أن جيب االبتكار واإلبداع فعاالً  يكون وحىت

 .للتطوير الالزمة األولويات بتحليل البدء  -

 .الواعدة االقتصادية اجلدوى ذات واملشروعات األعمال ملزاولة الفردية املبادرات تشجيع  -

 .بالدولة واملوهوبني املبتكرين شرحية على الضوء وتسليط اإلبداعي الوعي نشر  -

 .إمكانياهتم وتنمية املوهوبني قدرات بإبراز املتعلقة واخلربات األفكار تبادل  -

  :على املبين املشروع إدارة اهتمام خالل من املناخ ويعزز املبدع فعل جمال اإلبداعي املناخ وميثل

  .هلا واالستجابة بالفكرة اإلميان -أ

 .واملبدعني باإلبداع اهتمامها -ب

 .املخاطرة نتيجة املفقودة الفرص عن البحث -ج

 .البناء النقد لتشجيع -د
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  .اجلديدة النظر بوجهات العاملني تعريف -ه

 : متطلبات تفعيل االبتكار واإلبداع في المؤسسات -ثالثا

على املؤسسات دعم وتشجيع اإلبداع وذلك من خالل توفري الظروف املناسبة لزيادة النشاط اإلبداعي ونربز فيما يلي أهم  جيب  
 (xvi):املمارسات اليت جيب على املؤسسة الرتكيز عليها

قادة املنظمة الذين عليهم أن يضعوا  إن تشجيع املشرفني يربز اإلبداع، ولكن اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به: دعم المنظمة -1
اذ نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير اجملهودات اإلبداعية واعتبار أن العمل املبدع هو قمة األولويات، كما أن املشاركة يف املعلومات ويف اخت

 . القرارات والتعاون من القيم اليت ترعى اإلبداع

ومن أهم العوامل اليت . ن أداء املنظمات وخيلق ظروف مناسبة تشجع وحتفز املبدعنيإن املناخ التنظيمي يرفع م: التسيير والتنظيم -2
 :تعمل على ذلك

 .مرونة التنظيم وقدرته على التكيف مع املتغريات البيئية  -

بينما األعمال احليوية تثري التحدي لدى الفرد وتدفعه إىل  فاألعمال الروتينية تقضي إىل السأم وامللل وعدم اإلبداع،: العمل طبيعة -
على أن درجة التحدي اليت توفرها وظيفة الفرد أمامه تلعب دورا واضحا يف التأثري " Heinzen"التفكري اخلالق، فقد كشفت دراسة 

 .ر عليه سلباعلى مستويات اإلبداع لديه، على أن ال تفوق درجة التحدي إمكانيات الفرد وقدراته مما يؤث

جيب إقامة نظام معلومات مرن وديناميكي يهتم مبصادر املعلومات التكنولوجية التنافسية والتجارية اليت تدفع : نظام المعلومات -3
 . اإلبداع وتعطي للمؤسسة حضور دائم على كل املستويات خاصة مع مراكز البحث العلمي واملنافسني اآلخرين والبيئة التكنولوجية

أي إعطاء احلرية لألفراد داخل املنظمة يف عملية اختاذ القرارات، مما يزيد من درجة والءهم للمنظمة ويشجعهم على : لحريةا -4
 .العمل أكثر واإلبداع والتميز

ه لقد ازداد الوعي هبذا اجلانب مؤخرًا، حيث أصبحت املنظمات اليت متتلك إمكانيات وقدرات جيدة هتتم هبذ: البحث والتطوير -5
 .الوظيفة وتصنع هلا مكانة يف اهليكل التنظيمي

إن من أهم العناصر اليت تساعد املنظمة على القيام بعملية اإلبداع هو توفري املوارد : توفير الموارد البشرية وحسن استغاللها -6
 : البشرية الالزمة، وذلك يتطلب الرتكيز على النقاط التالية

 .األفراد الذين لديهم الكفاءات والقدرات اإلبداعية الالزمةالتوظيف املباشر أو تكوين وتطوير 

 .توفري نظم احلوافز املادية واملعنوية الضرورية لتشجيع هؤالء األفراد -
 .تسهيل مسامهة األفراد يف اختاذ القرارات -



 

 

 المقاوالتية واإلبداع كأداة الستدامة المشاريع ليات تدعيم وتنمية االبتكارأ نورالدين، بوالزليفة صابر، بيطاط 

 

 JFBE 192 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

عر الفرد العامل داخل املنظمة بأنه إن الثقافة اإلنسانية تتلخص يف الرتكيز على دمج األدوار واملشاعر حبيث يش: الثقافة اإلنسانية -7
 . جزء ال يتجزأ من الكل وان الكل جزء ال يتجزأ منه

 .وبالتايل فغن خلق ثقافة إنسانية تتفق مع اإلبداع تعترب من أهم التحديات اليت تواجهها املنظمة

 : خالل إذ تساعد على صقل مهارات التفكري اإلبداعي وتبادل اخلربات ويكون ذلك من: فرق العمل -8

 .الفريق أهدافالرغبة األكيدة للعضو على حتقيق  -
 .مبادرة كل عضو إىل مساعدة اآلخرين وخاصة يف الظروف الصعبة -
  .ضرورة تعرف كل عضو على املعلومات املتخصصة اليت حيضرها األعضاء اآلخرون للنقاش -

 الشركة وتلك هذا الشخص وأن ما، ولشركة ما لشخص النجاح مفتاح داخلها حتمل مبدعة كل فكرة أن تؤكد التارخيية املواقف هذه
 .معا ونتيجة واجلرأة مها سبب فالنجاح. ابتكار إىل الفكرة املبدعة هذه حتويل على اجلرأة اللذان ميتلكان مها

 (: ناجحاا  مشروعك تجعل كيف)واإلبداعمقومات االبتكار  -رابعا

  (xvii):املشروع هذا تكوين بداية عن ناجحاً وذلك مشروعك جتعل هبا حىت التفكري من بد ال اليت العوامل من جمموعة هنالك إن   

أي  وجناح دميومة على اخلطرية العوامل من يعترب املتدنية الرحبية حتقيق أن: عالية الربح هوامش إبقاء على قادرة الشركة تكون أن .١
 الربح صايف مع ولكن الدنانري ماليني يكلف املشروع الذي هذا وجود من الفائدة ما 2%تتجاوز  ال اليت الرحبية أن وحيث مشروع،

 .النسبة هذه يتجاوز ال

 البيع من بد فال وهلذا، قليلة بكميات البيع حالة يف النجاح الصعوبة من أن: المطلوب الدخل لتحقيق مناسبة بكميات البيع .2
  .املناسب اختيار األسلوب يتم وعليه املشروع، يف املوجود اإلنفاق حجم مع يتناسب عائد حتقق حىت اإلنتاج كبرية من بكميات

 على املنافسني اآلخرين من قدرة عدم من إنتاجه على هبا حيافظ أن الريادي على جيب اليت الطريقة وهي: اإلنتاج على المحافظة .3
 . االخرتاع وبراءة حقوق النشر : خالل من يتم وهذا مبنتجاته يتعلق فيما حقوقه على واحملافظة تقليده

 املطلقة األكيدة والقناعة الرغبة هنالك تكن مل إذا يتحقق أن ميكن ال مشروع أي أداء يف النجاح إن: األعمال انجاز في الرغبة. 4 
 األساسي اهلدف يكون وال املشروع هذا إجناز يف لديه الرغبة يتولد وان املشروع، هذا اجلها من انشأ اليت بالفكرة املشروع هذا ملالك

 .الطويل املدى على مشروعه حساب استمرارية على املادي الربح حتقيق هو

 يكون أن من الصعوبة لكن جيدة ورحبية مبيعات حتقيق األعمال ملشاريع السهولة من أن: النقدية التدفقات على المحافظة .5
 بد ال وهلذا املشروع، لنمو مشكلة واليت تصبح والنفقات الفواتري لدفع إليها احلاجة يتم اليت النقدية التدفقات بعض يف نقص هنالك

 .استمرارية وانطالقة املشروع حنو النقدية التدفقات هذه توجيه من
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 يشعرون عندما يكونون سعداء الصغرية املشاريع وأصحاب الرياديني من كثري أن: المشاريع استمرارية وديمومة على المحافظة .6
 والنمو املشروع هلذا احملافظة والدميومة يف كيفية التفكري من بد ال املشروع، ولكن هذا إجناز خالل من األموال على حيصلون أهنم

 من لكن آخر، مطعم إنشاء حنو الفكرة تكوين تنمو وحىت جيد مستوى املبيعات ويكون مطعم مشروع تبدأ عندما فمثالً . املستقبلي
 حتسني ومن خالل املوقع نفس يف وأنت جيد مبستوى تكون أن املمكن من لذا بنفس الطريقة، إدارة املطعم يتم أن الصعوبة

 نظام العمل يف التغيري من أسهل هبا تعمل اليت الطريقة بنفس أكثر اعمل) :التالية للمقولة وتأكيداً  املطعم، املتعلقة بنفس اإلجراءات
 (.أعمال من باجنازه تقوم ملا نفسيا مناسبا يكون أن جيب العمل(. )كله

 ومراعاة الزبائن مع أثناء التعامل ذلك من مراعاة بد ال وهلذا والسلوكية، االجتماعية واألمناط وتصرفاهتم بطباعهم خمتلفني الناس أن
 :اآليت خالل من بينهم فيما االختالف أوجه

 ينمي وان والضعف لديه، القوة ومعرف نقاط عليه، الرقابة كيفية وكذلك لديه املوارد تنظيم باعتباره يأخذ أن الريادي على -٥
 .هذا املشروع فكرة يف ناجحاً  يكون سوف بأنه لديه اإلحساس

 إىل يذهبون ذلك سوف من العكس للزبائن وعلى مقنعة تكون سوف مشروعه من الرئيسية األهداف بأن القناعة لديه يكون أن- ٢
 .آخر مكان

  :استراتجيات بناء وتطوير وتنمية قيادة مبدعة في إدارة المشاريع واستدامتها -خامسا

 لرعاية والدولية عدد املؤسسات احلكومية زيادة إىل أدى مما االقتصاد تنشيط يف الريادية النزعة بأمهية احلكومات اهتمام تزايد لقد  
 الكثري سيساعد مما هبم، خاصة مشاريع من إقامة لتمكينهم الشباب وفين هلؤالء مايل خاص دعم تقدم فهي ومساعدهتم، الرياديني

  .الريادية الصغرية أعداد املشاريع من يزيد وبالتايل هذه الفرص، من االستفادة يف منهم

 الذي بالشكل األمثلواستخدامها  املشروع يف املتوفرة املوارد وإدارة تنظيم يف التفرد خالل من الريادة مع اإلبداع واالبتكار يتكامل   
 الصلة ذات األعمال وإدارة تنظيم فالقدرة والرغبة يف .طلب جديد عليه يبين نافع شيء إىل وحتويلها جديدة فكرة تطوير إىل يؤدي

        .األسواق إىل والدخول املنافسة على القادرة منظمات األعمال وتطوير يف بناء الريادي األساس املشروع يعترب هبا، حيث

 هذا ونشر عاملنا خاصة الثقافة يف هذه خللق تسعى إسرتاتيجية أية تطبيق قبل ينشأ أن جيب الريادية لألعمال الواضح املفهوم إن   
 رجال إلنتاج اجلامعات فيها مبا املهنية والعلمية املنظمات فيها مجيع تشارك متواصلة وعمليات كبريًا جهًدا يتطلب الثقافة من النوع

 بداعية حىتبتكارية واإلفاملشاريع اإل .كبرية بسرعة تتميز بالتغري عامل بيئة يف النجاح هلم إبداعية حتقق كفاءات ذوي مهرة أعمال
 (xviii):عناصر أساسية وهي ثالثة فيها يتوافر أن البد تكون ريادية

 .دوهنم من إبداع هنالك يكون لن الذي الرياديني األفراد -

 .الرقابة الداخلية الغموض، البعد عن الفشل، عدم اخلوف من اإلبداع، املثالية، الثقة، بالرؤية، املرتبط التنظيمي البعد -
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 : يلي كما الريادة يف الرئيسية اجلوانب حتديد ميكن تقدم، ما على وبناء .باألسواق بالتنوع املرتبط البيئي البعد -

 .قيمة ذي جديد شيء إنشاء عملية هي -

 .املال و اجلهد و الوقت ختصيص -

 .املخاطرة عن النامجة املختلفة املخاطر حتمل -

 .املخاطرة عن النامجة العوائد على احلصول -

 األعمال رجال من وتوجد جمموعة احلر، العمل وحب الريادة روح تتوفر فيه جمتمع يف إال تزدهر أن ال ميكن الصغرية املشروعات إن
 . العاملي السوق يف التنافس آليات وفهم األفكار اجلديدة، وتبين للمخاطرة، االستعداد ذوي من اخلاصة اإلدارية املواهب أصحاب

 : للمبادرين اإلبداعية خلق البيئة -1

 التحدي هو يف اجملتمع املوارد املتاحة كافة باستخدام الفرص واستثمار احتياجاهتم إشباع و باملبادرين حتيط اليت البيئة إثراء إن   
 مشروعات مناذج البتكار اجملتمع والتخطيط أفراد احلر لدى العمل مفهوم لتعزيز متكاملة رؤية لتحقيق يواجههم الذي احلقيقي
 معريف جملتمع كنواة تقين منوذج وجود يشرتط هذا. التنمية االقتصادية وحتقيق الصغرية واملتوسطة املشروعات تلك وتنظيم جديدة،

 يف املتوافرة واقعية للقدرات تصميم عملية إىل تستند احللقات هذه .املستقبل بيئات حلقات ضمن املبادرين فئات مجيع والذي يشمل
يف  التقنية أمهية ونشر اإلبداع تنمية ومنها الوطنية وإسرتاتيجيات اخلطة األهداف قيد حتت األمثل تنميتها والستغالهلا وسبل اجملتمع
خطة  ووضع التقنية يف تطوير الستخدامها اإلطارات وإعداد اإلبداع يف لالستمرار تقنية وتكوين حاضنات املبدعني واستقطاب اجملتمع
 اجملتمع ثقافة لتعزيز املناسبة إجياد البيئات ككل مبعىن آخر اجملتمع املستوى على مشروع إىل الوطنية الرؤية لتحويل تفصيلية عمل

 .والتقنية للعلوم الوطنية السياسات إطار مع مبا يتوافق للمبادرين واإلدارية التقنية القدرات وتنمية والتقين العلمي

 إلشباع جديدة مناذج لبيئات إبداعية وابتكار فيها يعيش اليت البيئة إثراء هو الريادة لتحقيق اجملتمع يواجه الذي احلقيقي فالتحدي   
 كما.وتنميتها املشروعات ثقافة لتعزيز البيئة املناسبة إجياد ذلك من واهلدف .املتاحة املوارد كافة واستثمار الفرص واقتناص احلاجات

 .املبادرين لبيئات األساسية واملكونات املفاهيم املستقبلية وحتديد األعمال مناذج عن موجزة إعطاء صورة إىل يهدف

 :المبادرين صناعة بيئات خصائص -2

 بني احلر العمل وتعميق مفهوم األعمال حقل يف الناشئ الشباب لدى املبادرة روح غرس إىل املبادرين صناعة بيئات فكرة هتدف    
 من واالستفادة املهارات وتنمية الصحيح التفكري التجاري وترويج ثقافة هبم، خاصة مشروعات وتنظيم إنشاء على وحتفيزهم الشباب
 البيئة احتياجات من فعليا ينطلقون الشباب من جيل خللق الفرص الواعدة عن واالستكشاف للبحث املتنوعة املعلومات مصادر
 إىل باإلضافة. واجلماعية الفردية اجملاالت يف العمل فريق يف احلماس روح إلثراء املتنوعة يف الفعاليات باملشاركة هبم، واالهتمام احمليطة
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 .تطبيقية مشوقة ومنهجية بأساليب الشباب جيل تسد طموحات وفعاليات أنشطة على حتتوي تدريبية عمل وورش برامج ذلك إعداد
 (xix):التالية خالل احملاور من تكون خاصة مؤسسات إنشاء هبدف الريادي، التنظيمي الشكل إىل املعارف هذه فتحويل

 التعليم على العائلة املتعلمة والرتكيز بيئة تطوير بواسطة وتطويرها، احلديثة التقنيات مواكبة على قادرة معلوماتية أجيال تنشئة -
 .متيزهم و وإبداعهم أفرادها كفاءة درجة املستمر لرفع والتدريب

 .للمبادرين عالية ذات عوائد مالية وظيفية فرص لتوفري متكاملة منتجات و صغرية مؤسسات جمموعة و مشروعات مناذج إجياد -

 .املستقبلية املشروعات تلك منتجات لتسويق املطلوبة التقنيات توفري -

 مبكانة عائلتهم هبا ويشعرون مع املبادرون يعتز لبيئة باالنتماء خاص إحساس تنمية شأهنا من املبادرين صناعة بيئات إقامة إن  
 الذات، مع والتحدي املنافسة من جو الكامنة يف قدراهتم لإلفصاح عن ذاتية دوافع حتركهم بشرية إطارات يؤسس مما عالية، اجتماعية

 .العمل هذا يف شركاء فالكل

 : خاتمة

 يف دميومة النشاطات املقاوالتية الذي يعد فيها واإلبداعمدى أمهية االبتكار  من خالل معاجلتنا هلذا املوضوع يتضح جلًيا      
املشاريع  العقل البشري، فعلى من ابتكارات هي جزء اإلبداعيةوأن املشاريع ، اإلبداعيةاالبتكار وجوهر العملية  مصدر هو اإلنسان

 عليها جيب كما البيئية واستمرارها ملواجهة التغريات الفنية لنموها قدراهتا لدعم االبتكار واإلبداع على تعتمد أن كانت مهما املقاوالتية
 هذه املشاريع ودميومتها، إجناز يف حتسينات وإبداعات إىل النهاية يف تؤدي البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا اليت على تعتمد أن

 .أكثر بكفاءة املالية العوائد العمليات وزيادةمن تكلفة  والتقليل

أن ينشأ قبل تطبيق أية إسرتاتيجية تسعى خللق هذه الثقافة يف عاملنا اإلبتكارية واإلبداعية البد  مشاريعإن املفهوم الواضح لل      
املنظمات املهنية والعلمية مبا فيها اجلامعات وعمليات متواصلة تشارك فيها مجيع  خاصة ونشر هذا النوع من الثقافة يتطلب جهدا كبريا

  .حتقق هلم النجاح يف بيئة عامل تتميز بالتغري بسرعة كبرية إلنتاج رجال أعمال مهرة ذوي كفاءات إبداعية
 :فيمايلي أهم النتائج اليت مت التوصل إليهاتتمثل  :النتائج

 . ذات أمهية وهلا دور يف االقتصاد الوطين ومنوه بتكاريةأن املشاريع اإل -

 . بتكارية البد هلا من إتباع مراحل وخطوات معينة لتمكنها من االستمرار والبقاء والنجاحواإل اإلبداعيةأن هذه النشاطات  -

سواء  اإلنتاجيف تقدمي خدمات أو  اإلنتاجأن هذه املشاريع البد هلا من االستفادة من التطور التكنولوجي واستخدامه يف إجراءات  -
 .باستخدام االنرتنت أو غريه
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من القدرة على إدارة هذه  متكنهأن الشخص املالك هلذه املشاريع البد أن يتمتع بصفات وخصائص وقدرات ومهارات معينة حىت  -
 . املشاريع

 :أمههامن  التوصياتخرجت هذه الورقة البحثية بعدد من :  التوصيات

 .يف األوساط العلمية خاصة منذ السن املبكراإلبداع واالبتكار نشر ثقافة  -

 . املقاوالتية بالعلم والتكنولوجيا واإلبداع يف جمال املشاريع أكثر واالهتماماألفكار اإلبتكارية  وتطوير ةهتيئة املناخ املالئم لتنمي -

 .الشباب للعمل احلر واملبادرات الفردية واألعمال الريادية واستثمار أمواهلم وطاقاهتم يف مشروعات صغرية استقطاب -

 اجلدوى دراسة يتم أن بعد هلم الالزم املايل توفري الدعم خالل من بتكاريةواإل األفكار اإلبداعية لذوي طموحاً  أكثر فرص إعطاء -
 .اإلجراءات احلكومية اليت تعيق إقامة املشروعات اإلبداعيةوختفيض  ألفكارهم االقتصادية

 النواحي اإلدارية كافة على هذه املشاريع مالكي وتأهيل والتدريب املهين وبصورة مستمرة تشجيع البحث والتطوير على العمل -
 .وناجحة ريادية أكثر تكون املشاريع حىت هذه إدارة وكيفية واملالية

 األفكار برامج احلاضنات التكنولوجية وتوفري الدعم املايل والقانوين للمستثمرين بغية تدفق إنشاء األعمال اإلبداعية بواسطة تدعيم -
 .اإلبداعية وتكوين خمزون بشري من رجال األعمال مما يسهل نقل خمرجات البحث و التطوير من املختربات إىل األسواق
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