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 ٝجالذطٌحس٣س ٝجُطوح٤ٗسه٤حط جألٗشطس جُؼ٤ِٔس 

 

 

 

 

 

 دنيم أوسهى
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 ٝجعطخذجٜٓح ٝجإلذالؽ ػٜ٘حئسشحدجش خحطس ذؿٔغ ذ٤حٗحش جالذطٌحس 

 جُشجذغ طذجسجإل
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 .فيها اآلراء والحجج الواردة في هذا التقرير ال تعكس بالضرورة وجهات النظر الرسمية للمنظمة أو حكومات الدول األعضاء

أي إقليم  بإسم وال تخل بترسيم الحدود والحدود الدولية وال  إقليم،ال تخل هذه الوثيقة وأي خريطة مدرجة فيها بالوضع أو السيادة على أي  
 .أو مدينة أو منطقة

 

 تم نشره في األصل من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باللغة اإلنجليزية تحت العنوان 

Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, 
The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, by OECD/Eurostat 

On OECD iLibrary and the European Union's official website 'Europa' 

© OECD/European Union, 2018 

Arabic translation: © ALECSO, 2020

 (ALECSO) تقع مسؤولية الترجمة بالكامل على عاتق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

يتم توفير البيانات اإلحصائية إلسرائيل من قبل السلطات اإلسرائيلية المعنية وتحت مسؤوليتها. إن استخدام منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية لمثل هذه البيانات ال يخل بوضع مرتفعات الجوالن والقدس الشرقية والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بموجب أحكام  

 .لدوليالقانون ا

 

للبشرية  الصورة:حقوق   النار  يجلب  ،  رسمها  لوحة جدارية    "،"بروميثيوس  تامايو  األصلي  يعرض  .  1958روفينو  في  منها  العمل 
 الشكر والتقدير.  بالكامل في هى مبينة ، و الرساماليونسكو ، باريس. تم استنساخ الصورة بإذن من اليونسكو وورثة 

© D.R. Rufino Tamayo / Herederos / México / 2018 / Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C. © All 
rights reserved UNESCO © Photo UNESCO/J.C.Bernath.  

 

الموقع"  إلكترونيًا على االقتصاديالمجال  فيويبات بخصوص منشورات منظمة التعاون والتنمية يمكن الحصول على تص  

www.oecd.org/publishing/corrigenda.  
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تقدم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( شكرها الجزيل 

ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي )OECD(، ممثلة بأمينها 

ملكية  منحها رشف  عىل   ،)Angel Gurria( قوريا  انجل  السيد  العام 

حقوق الدليل املوسوم بـــــ »دليل أسلو 2018 : إرشادات خاصة بجمع 

من  بذله  ما  عاليا  وتثّمن  واستخدامها«،  عنها  واإلبالغ  االبتكار  بيانات 

جهد مقّدر يف تأليفها لهذا الدليل العلمي القيم، وهو ما حفز األلكسو 

لإلرشاف عىل ترجمته وإصداره، وطباعته ورقيا وتهيئته رقميا إلتاحته 

مجانا للباحثني العرب املتخصصني يف هذا املجال.

والشكر موصول إىل أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف جمهورية 

مرص العربية، ممثلة باملرصد املرصي للعلوم والتكنولوجيا عىل التنسيق 

والتعاون يف إنجاز هذا العمل.

كام ونشكر املركز العريب للرتجمة والنرش والتأليف بدمشق عىل الجهود 

املتميزة التي بذلها يف ترجمته لهذا الدليل، آملني أن يشكل هذا الدليل 

مصدرا إضافيا للباحثني واملهتمني يف مجال مؤرشات العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، وفقنا الله ملا فيه خدمة ألمتنا العربية والبرشية جمعاء.

والله ويّل التوفيق



6

خز ٓوططلحش ٖٓ ش جالعطخذجّ جُشخظ٢، ًٔح ٣ٌٝٔ٘ي أٗغخ ٓكط٣ٞحش خحطس ذٔ٘شٞسجش ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝض٘ض٣ِٜح ٝؽرحػطٜح ُـح٣ح ٣ٌٔ٘ي
طْ ، ػ٠ِ إٔ ضٝٓٞجد جُطذس٣ظ جُخحطس ذيٓ٘شٞسجش جُٔ٘ظٔس ٝهٞجػذ ذ٤حٗحضٜح ٝٓ٘طؿحضٜح ٖٓ جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز ٝضؼ٤ٜٔ٘ح ك٢ جُِٔلحش ٝجُؼشٝع ٝجُٔذٝٗحش ٝٓٞجهغ جإلٗطشٗص 

ّٕ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٢ٛ جُٔظذس ٝطحقد قوٞم جُ٘شش. ٣ؿد ضوذ٣ْ ًَ ؽِرحش جال عطخذجّ جُؼحّ أٝ جُطؿحس١ جإلشحسز ذحُشٌَ جُٔ٘حعد ئ٠ُ أ
(. ذحُ٘غرس ُطِرحش جُغٔحـ ذ٘غخ أؾضجء ٖٓ ٛزٙ جُٔٞجد ُـح٣حش جالعطخذجّ جُؼحّ أٝ جُطؿحس١  ك٤ؿد rights@oecd.org) ػ٠ِ ػ٘ٞجٕ جُرش٣ذ جإلٌُطش٢ٗٝٝقوٞم جُطشؾٔس 

جإلٌُطش٢ٗٝ ( أٝ  ذحُِـس جُلشٗغ٤س ػ٠ِ ػ٘ٞجٕ جُرش٣ذ info@copyright.comضٞؾ٤ٜٜح ٓرحششزً ئ٠ُ ٓشًض جُطظش٣ف ذكوٞم جُ٘شش ػ٠ِ ػ٘ٞجٕ جُرش٣ذ جإلٌُطش٢ٗٝ )
(contact@cfcopies.com.) 

 جُط٤ٜٔذ

 

ٌَشز ٝٓغط٣ٞحش أًرش ٖٓ  ضططِّد ٓؼحُؿس جُطكذ٣حش جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُر٤ث٤س جُكح٤ُس ٝجُ٘حشثس أكٌحسجً ؾذ٣ذز ٝٓوحسذحٍش ٓرطَ
ِٞ ٓطضج٣ذ ك٢ ؾ٤ٔغ جُوطحػ حش ضوش٣رحً ٝك٢ جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس جُطؼحٕٝ جُؿٔحػ٢. ٣إد١ جالذطٌحس ٝجُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ دٝسجً ٜٓٔحً ػ٠ِ ٗك

ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ قٍٞ جُؼحُْ. ٝػ٠ِ ٛزج جألعحط، ٣ؼغ طحٗؼٞ جُغ٤حعحش "ػشٝسز جالذطٌحس" ك٢ ٓشًض ؾذجٍٝ أػٔحٍ جُغ٤حعس جُخحطس 
 ذْٜ. 

غ٤ن ًٔح أٜٗح ضضدجد طؼٞذسً ػ٘ذٓح ضظٜش قحؾس ُِط٘ –ٌُٖ، ضرو٠ أٗشطس ضظ٤ْٔ جُغ٤حعحش ٝضط٣ٞشٛح ٝض٘ل٤زٛح ٓكلٞكسً ذحُٔظحػد 
 د٤َُ كشجعٌحض٤ُ٢طْ ه٤حعٚ ٝجإلقحؽس ذٚ. ُوذ كطف ’ ؿحٌٓغ ؾذجً ’جُذ٢ُٝ. ؿحُرحً ٓح ًحٕ ٣ُ٘ظش ئ٠ُ جالذطٌحس ػ٠ِ أٗٚ ٓظطٌِف 

Frascati  جُز١ أطذسضٚ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ جُٔؿحٍ أٓحّ ه٤حط ذُؼٍذ ٝجقِذ ست٤ظ ُِؼِْ ٝجُطوحٗس
ػرش جُؼحُْ. ٌُٖ،  R&Dٝجالذطٌحس ُزُي ٗشٜذ، ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ، ضشؿ٤ؼحً ٜٓ٘ؿ٤حً ٝٓشجهرس ُالعطػٔحس ك٢ جُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ 

ًّض ًػ٤شجً ػ٠ِ جُؿحٗد جألعَٜ ك٢ جُو٤حط. ُزُي، ضٞؾذ قحؾس ٓحّعس العط٤ؼحخ ٤ًل٤س ضط٣ٞش جألكٌحس ٓح ٣ضجٍ ُط٘غ جُغ٤حعحش ج٤ُّٞ ٣ُ  ش
٤ًٝق ٣ٌٖٔ ُٜح إٔ ضظرف أدٝجٍش ضؼَٔ ػ٠ِ ضك٣َٞ جُٔ٘ظٔحش ٝجألعٞجم جُٔك٤ِس ٝجُذٍٝ ٝجالهطظحد جُؼح٢ُٔ ٝجُ٘غ٤ؽ جالؾطٔحػ٢ 

 ذكّذ رجضٚ.

ُِٔؿطٔغ جُؼح٢ُٔ ُِٔٔحسع٤ٖ ك٢ ٓؿٔٞػس ػَٔ خرشجء جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس جُٞؽ٤٤ٖ٘ ك٢ ، شٜذش ٓذ٣٘س أٝعِٞ أٍٝ جضلحم 1991ك٢ ػحّ 
ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ قٍٞ ٤ًل٤س ط٤حؿس جذطٌحس جألػٔحٍ ٓلح٤ٔ٤ٛحً ٝه٤حعٚ. أطركص ٛزٙ جإلسشحدجش 

ػؼٚ ك٢ جالخطرحس ذذ Oslo Manualد٤َُ أٝعِٞ ضُؼشف ذحعْ  ُٝ ّْ ٗششٙ ٝ ٍْ ٖٓ جالضكحد جألٝسٝذ٢. ٣ٔػَ ضر٢٘ ٓوطشقحش جُز١ ض ػ
جُذ٤َُ ٝجٗطشحسٛح عٞجء دجخَ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجالضكحد جألٝسٝذ٢ ٝخحسؾٜٔح ٓإششجً ؾ٤ِحً ػ٠ِ ه٤ٔس 

ّْ ض٘ل٤ز ٓغٞقحش جالذطٌحس ك٢ أًػش ٖٓ   ذِذجً قط٠ ج٥ٕ. 80ٛزٙ جُٔرحدسز؛ ٝك٢ جُكو٤وس كوذ ض

ُِٔلٞػ٤س  جُطحذؼس ُإلقظحء جُٔذ٣ش٣س جُؼحٓسرُي، ػِٔص ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ذحُٔشحسًس ٓغ  أًػش ٖٓ
ػ٠ِ ئؾشجء جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔشجؾؼحش ُِذ٤َُ ٖٓ أؾَ ضٞع٤غ ٓؿحٍ جُر٤حٗحش جُط٢ ٣طْ ؾٔؼٜح ٝص٣حدز دهطٜح.  )٣ٞسٝعطحش( جألٝسٝذ٤س

ٌطغرس ٖٓ ؾٔغ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ك٢ جُذٍٝ جألػؼحء ك٢ ، ق٤ع جعٝرُي ٝكوحً إلسشحدجش أٝعِٞ ُٔ ط٘ذش ضِي جُٔشجؾؼحش ئ٠ُ جُخرشز جُ
 ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجُذٍٝ جُشش٣ٌس.

س جالضؿحٛحش جُشت٤غس ٓػَ جُذٝس جُٞجعغ جالٗطشحس ُغالعَ جُو٤ٔس جُؼح٤ُٔس؛ ٝظٜٞس ضو٤٘ د٤َُ أٝع٣ِٞشجػ٢ جإلطذجس جُشجذغ ٖٓ 
ٓؼِٞٓحش ؾذ٣ذز ٤ًٝل٤س ضأغ٤شٛح ك٢ جُ٘ٔحرؼ جُؿذ٣ذز ُألػٔحٍ؛ ٝجأل٤ٔٛس جُٔطضج٣ذز ُشأط جُٔحٍ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔؼشكس؛ ذحإلػحكس ئ٠ُ 

جُطوذّ جُكحطَ ك٢ كْٜ ػ٤ِٔحش جالذطٌحس ٝأغشٛح جالهطظحد١. ضغؼ٠ ئسشحدجش جُذ٤َُ ئ٠ُ ضوذ٣ْ ٓغحٍٛٔس ك٤ٔح ٣طؼِن ذؼ٤ِٔس ه٤حط 
ٍ جُشه٢ٔ ٌٝٛ ّٞ ُٔؼ٢ ك٢زج  ضذػْ أٛذجف ٓرحدسز جُطك ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ  Going Digital  جُشه٤ٔس جُ

 جالهطظحد١.

٣ؼذ د٤َُ أٝعِٞ ٓٞسدجً ػح٤ُٔحً ذظذم جعطلحد ٖٓ جُٔذخالش جُط٢ هُذِّٓص ٖٓ هِرَ ج٤ُٞٗغٌٞ ٝجُر٘ي جُذ٢ُٝ ٝػذِد ٖٓ ذ٘ٞى جُط٤ٔ٘س 
ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ذطط٣ٞش هحػذز أدُس ضذػْ جالعطػٔحس ك٢ جالذطٌحس ٝضُكلّض جإله٤ٔ٤ِس جُط٢ ضِطضّ ذوٞز، ًٔح 

ٓ٘حعرحً ُالهطظحدجش قٍٞ جُؼحُْ ذـغ جُ٘ظش ػٖ ٓغطٟٞ جُط٤ٔ٘س جالهطظحد٣س  2018جُط٤ٔ٘س جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س. ٣ؼذ ئطذجس 
(. ٣شضو٢ د٤َُ أٝعِٞ ئ٠ُ ٓغطٟٞ جُطكذ٣حش جُٔطٔػِس ك٢ ًٞٗٚ ٓ٘حعرحً ػ٠ِ SDGs)ك٤ٜح ٢ٛٝ ضذػْ ضو٣ْٞ أٛذجف جُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس 

ك٢ ٓذ٣٘س ٛحٗـضٝ  2016ك٢ هٔطٜح جُط٢ ُػوذش ػحّ  G20ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔكذد ٖٓ هِرَ ٓؿٔٞػس جُؼشش٣ٖ  –جُٔغطٟٞ جُؼح٢ُٔ 
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ِٞ أكؼَ   .2015ك٢ ًٞس٣ح ك٢ ػحّ  Daejeonًٔح ّٗض ػ٠ِ رُي ئػالٕ جؾطٔحع ٝصسجء جُؼِّٞ ٝجالذطٌحس ك٢ ٓذ٣٘س دج٣ؿ٤ٕٞ  –ٗك

ش جُك٤ٌٓٞس ُِٔشز جأل٠ُٝ ئؽحسجً ٓشطشًحً ٖٓ أؾَ ه٤حط جالذطٌحس ذطش٣وٍس أًػش ش٤ُٞٔسً ػرش جالهطظحد ك٢ جُٔ٘ظٔح د٤َُ أٝع٣ِٞوذّ 
ٓ٘طذٟ ٝك٢ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُٜحدكس ئ٠ُ جُشذف ٝك٢ جألُعش. ٣إٖٓ رُي ٓغحسجً ٖٓ أؾَ ضكو٤ن ًػ٤ٍش ٖٓ جُٔوطشقحش جُط٢ ؽشقٜح 

ك٢  Ghentجُز١ ٗظٔطٚ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ك٢ ٓذ٣٘س خ٘ص  Blue Sky Forumجُغٔحء جُضسهحء 
. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ضؼ٤ٖٔ جُذ٤َُ كظالً ؾذ٣ذجً ٣ُشًض ػ٠ِ جعطخذجّ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ٖٓ أؾَ ٝػغ جُٔإششجش 2016ذِؿ٤ٌح ػحّ 

 ٝئؾشجء جُطك٤ِالش ٝػ٤ِٔحش جُطو٣ْٞ.

حٗحش ٌٓحٗسً ٓشٓٞهس ػٖٔ ٓؿٔٞػس جألدٝجش جُٔططٞسز ذحعطٔشجس جُٔخظظس ٖٓ أؾَ ضؼش٣ق ٝؾٔغ ٝضك٤َِ جُر٤د٤َُ أٝعِٞ ٣شـَ 
ٝجألدُس جُٔطؼِوس ذحُؼِْ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس. ًٞٗٚ د٤ُالً ئقظحت٤حً، ٣ٔػَ ٛزج جُذ٤َُ ٗوطس جُطوحء ذ٤ٖ قحؾس جُٔغطخذّ  ُِٔلح٤ْٛ ٝجُطؼش٣لحش 

ّ ، ًٞٗٚ ٓؼ٤حسجً ٓلطحق٤حً ؽٞػ٤حً، ئ٠ُ ئُٜحد٤َُ أٝعِٞجُؼ٤ِٔس ػ٠ِ جالذطٌحس، ٝئؾٔحع جُخرشجء ػ٠ِ ٓح ٣ٌٖٔ ه٤حعٚ ذظشجٓس. ٣غؼ٠ 
 جُكٞجس ٝضشؿ٤غ ؾٜٞد ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُطؿش٣د. 

ًٔح ضإًذ ئعطشجض٤ؿ٤س جالذطٌحس ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد ٣ؼذ ضكغ٤ٖ ه٤حط جالذطٌحس ٝأغشٙ ك٢ جُ٘ٔٞ جالهطظحد١ 
جُؼظش جُشه٢ٔ.  ُوذ ؽحُرص ٝجالعطذجٓس ٝجُش٤ُٞٔس ٓلطحـ ضكو٤ن جُٞػذ جُٔطٔػَ ذحُٞطٍٞ ئ٠ُ ع٤حعحش جذطٌحس أكؼَ ض٘غ٤وحً ك٢ 

ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ؽ٣ٞالً ذاضرحع ٍٜٗؽ ق٢ٌٓٞ شحَٓ ك٤ٔح ٣طؼِن ذغ٤حعس جالذطٌحس ٝشذدش ػ٠ِ أ٤ٔٛس كْٜ 
٤ٜح جُط٤ق جُٔؼوذ ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ك٢ جالذطٌحس ٝؽشجتن ضأغ٤شٛح ك٢ ٓؿطٔؼحض٘ح ٝضٞهغ جُ٘طحتؽ ؿ٤ش جُٔوظٞدز جُٔطشضرس ػِ

 رجش أ٤ٔٛس كحتوس ذحُ٘غرس ُط٤ٍق ٝجعغ ٖٓ خرشجء جالذطٌحس ٝٓٔحسع٢ جُغ٤حعحش قٍٞ جُؼحُْ. ئػحك٤سً  أدجزً د٤َُ أٝعِٞ ٝٓؼحُؿطٜح. ٣ٔػَ 

Angel Gurría 

 جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١

 

 

 شٌش ٝضوذ٣ش
ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ٣ٔػَ ٛزج جُٔ٘شٞس جُٔشطشى ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ 

قظ٤ِس ؾٍٜذ ؾٔحػ٢ ذزُطٚ جُٞكٞد جُٞؽ٤٘س ٝٓٔػِٞ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس جُٔشحسًٕٞ ك٢ ٓؿٔٞػس ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس 
(NESTI.ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س جالهطظحد٣س ) 

ٖٓ جألكشجد ذح٤ُ٘حذس ػٖ ًحَٓ ٓؿٔٞػس ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس هذسجً ًر٤شجً ٖٓ جُٞهص ٝجُؿٜذ ٖٓ أؾَ  جعطػٔش جُؼذ٣ذ
( أٌٖٓ جُٞطٍٞ OMSGجُٔغحػذز ك٢ ضٞؾ٤ٚ ػ٤ِٔس جُٔشجؾؼس، ٝذلؼَ جُو٤حدز ٝجُطلح٢ٗ ٖٓ هِرَ كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ )

ٓص ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ئ٠ُ جإلطذجس جُشجذغ جُكح٢ُ جُٔطٌحَٓ. هح
( ذشتحعس ست٤ظ كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ OMSGُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ذطش٤ٌَ كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ )

س جُٔشجؾؼس ٖٓ جُرذج٣س ٝقط٠ ؽرحػس )ٓؿِظ جُركٞظ، جُ٘ش٣ٝؽ( ٖٓ أؾَ ضٞؾ٤ٚ ػ٤ِٔ Svein Olav Nås(  NESTIٝجُطوحٗس )
 Alesجُذ٤َُ ٝٗششٙ. ضظذش ُِطكذ٣حش جُٔوطشقس ك٢ جإلؽحس جُٔشؾؼ٢ ُؼ٤ِٔس جُٔشجؾؼس ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ جُخرشجء ضأُق ٖٓ 

Capek (Eurostat ٝ )Alessandra Colecchia (OECD ٝ )Tomohiro Ijichi (NESTI  ٝؾحٓؼسSeijo  )ٕك٢ ج٤ُحذح
 ٝJohn Jankowski (NSF/NCSES ٝ )جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ،Carsten Olsson (Eurostat ٝ )Christian 

Rammer  (ZEW  ٝ )أُٔح٤ٗحMonica Salazar  ٝ )ذ٘ي جُط٤ٔ٘س ُِرِذجٕ جألٓش٤ٌ٣س(Martin Schaaper  (ITU  عحذوحً ٓؼٜذ
ش ٓغطخذٓحً )ٝأق٤حٗحً ٓغطـالً( جُلشص جُط٢ أضحقٜح ج٤ُٞٗغٌٞ ُإلقظحء(. جؾطٔغ كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ ُِطذجٍٝ ػذز ٓشج

جُطٞجطَ ػٖ ذُؼذ ػرش جإلٗطشٗص ُٝٔخطِق جُٔ٘حؽن جُض٤٘ٓس ٖٓ أؾَ ضأ٤ٖٓ ٝجؾٜس ضلحػَ ؾٔحػ٤س ٝكؼحُس ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٝكش٣ن 
( NESTIِّٞ ٝجُطوحٗس )جُظ٤حؿس، جألٓش جُز١ عٔف ذطوذّ جُؼَٔ ك٤ٔح ذ٤ٖ جالؾطٔحػحش ٝضكو٤ن سؤ٣س كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼ

 ٝجضلحه٤حضٚ.
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ك٢  Ghentجُز١ ٗظٔطٚ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ك٢ ٓذ٣٘س خ٘ص  Blue Sky Forumجُغٔحء جُضسهحء 
. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ضؼ٤ٖٔ جُذ٤َُ كظالً ؾذ٣ذجً ٣ُشًض ػ٠ِ جعطخذجّ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ٖٓ أؾَ ٝػغ جُٔإششجش 2016ذِؿ٤ٌح ػحّ 

 ٝئؾشجء جُطك٤ِالش ٝػ٤ِٔحش جُطو٣ْٞ.

حٗحش ٌٓحٗسً ٓشٓٞهس ػٖٔ ٓؿٔٞػس جألدٝجش جُٔططٞسز ذحعطٔشجس جُٔخظظس ٖٓ أؾَ ضؼش٣ق ٝؾٔغ ٝضك٤َِ جُر٤د٤َُ أٝعِٞ ٣شـَ 
ٝجألدُس جُٔطؼِوس ذحُؼِْ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس. ًٞٗٚ د٤ُالً ئقظحت٤حً، ٣ٔػَ ٛزج جُذ٤َُ ٗوطس جُطوحء ذ٤ٖ قحؾس جُٔغطخذّ  ُِٔلح٤ْٛ ٝجُطؼش٣لحش 

ّ ، ًٞٗٚ ٓؼ٤حسجً ٓلطحق٤حً ؽٞػ٤حً، ئ٠ُ ئُٜحد٤َُ أٝعِٞجُؼ٤ِٔس ػ٠ِ جالذطٌحس، ٝئؾٔحع جُخرشجء ػ٠ِ ٓح ٣ٌٖٔ ه٤حعٚ ذظشجٓس. ٣غؼ٠ 
 جُكٞجس ٝضشؿ٤غ ؾٜٞد ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُطؿش٣د. 

ًٔح ضإًذ ئعطشجض٤ؿ٤س جالذطٌحس ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد ٣ؼذ ضكغ٤ٖ ه٤حط جالذطٌحس ٝأغشٙ ك٢ جُ٘ٔٞ جالهطظحد١ 
جُؼظش جُشه٢ٔ.  ُوذ ؽحُرص ٝجالعطذجٓس ٝجُش٤ُٞٔس ٓلطحـ ضكو٤ن جُٞػذ جُٔطٔػَ ذحُٞطٍٞ ئ٠ُ ع٤حعحش جذطٌحس أكؼَ ض٘غ٤وحً ك٢ 

ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ؽ٣ٞالً ذاضرحع ٍٜٗؽ ق٢ٌٓٞ شحَٓ ك٤ٔح ٣طؼِن ذغ٤حعس جالذطٌحس ٝشذدش ػ٠ِ أ٤ٔٛس كْٜ 
٤ٜح جُط٤ق جُٔؼوذ ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ك٢ جالذطٌحس ٝؽشجتن ضأغ٤شٛح ك٢ ٓؿطٔؼحض٘ح ٝضٞهغ جُ٘طحتؽ ؿ٤ش جُٔوظٞدز جُٔطشضرس ػِ

 رجش أ٤ٔٛس كحتوس ذحُ٘غرس ُط٤ٍق ٝجعغ ٖٓ خرشجء جالذطٌحس ٝٓٔحسع٢ جُغ٤حعحش قٍٞ جُؼحُْ. ئػحك٤سً  أدجزً د٤َُ أٝعِٞ ٝٓؼحُؿطٜح. ٣ٔػَ 

Angel Gurría 

 جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١

 

 

 شٌش ٝضوذ٣ش
ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ٣ٔػَ ٛزج جُٔ٘شٞس جُٔشطشى ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ 

قظ٤ِس ؾٍٜذ ؾٔحػ٢ ذزُطٚ جُٞكٞد جُٞؽ٤٘س ٝٓٔػِٞ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس جُٔشحسًٕٞ ك٢ ٓؿٔٞػس ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس 
(NESTI.ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س جالهطظحد٣س ) 

ٖٓ جألكشجد ذح٤ُ٘حذس ػٖ ًحَٓ ٓؿٔٞػس ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس هذسجً ًر٤شجً ٖٓ جُٞهص ٝجُؿٜذ ٖٓ أؾَ  جعطػٔش جُؼذ٣ذ
( أٌٖٓ جُٞطٍٞ OMSGجُٔغحػذز ك٢ ضٞؾ٤ٚ ػ٤ِٔس جُٔشجؾؼس، ٝذلؼَ جُو٤حدز ٝجُطلح٢ٗ ٖٓ هِرَ كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ )

ٓص ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ئ٠ُ جإلطذجس جُشجذغ جُكح٢ُ جُٔطٌحَٓ. هح
( ذشتحعس ست٤ظ كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ OMSGُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ذطش٤ٌَ كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ )

س جُٔشجؾؼس ٖٓ جُرذج٣س ٝقط٠ ؽرحػس )ٓؿِظ جُركٞظ، جُ٘ش٣ٝؽ( ٖٓ أؾَ ضٞؾ٤ٚ ػ٤ِٔ Svein Olav Nås(  NESTIٝجُطوحٗس )
 Alesجُذ٤َُ ٝٗششٙ. ضظذش ُِطكذ٣حش جُٔوطشقس ك٢ جإلؽحس جُٔشؾؼ٢ ُؼ٤ِٔس جُٔشجؾؼس ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ جُخرشجء ضأُق ٖٓ 

Capek (Eurostat ٝ )Alessandra Colecchia (OECD ٝ )Tomohiro Ijichi (NESTI  ٝؾحٓؼسSeijo  )ٕك٢ ج٤ُحذح
 ٝJohn Jankowski (NSF/NCSES ٝ )جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ،Carsten Olsson (Eurostat ٝ )Christian 

Rammer  (ZEW  ٝ )أُٔح٤ٗحMonica Salazar  ٝ )ذ٘ي جُط٤ٔ٘س ُِرِذجٕ جألٓش٤ٌ٣س(Martin Schaaper  (ITU  عحذوحً ٓؼٜذ
ش ٓغطخذٓحً )ٝأق٤حٗحً ٓغطـالً( جُلشص جُط٢ أضحقٜح ج٤ُٞٗغٌٞ ُإلقظحء(. جؾطٔغ كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ ُِطذجٍٝ ػذز ٓشج

جُطٞجطَ ػٖ ذُؼذ ػرش جإلٗطشٗص ُٝٔخطِق جُٔ٘حؽن جُض٤٘ٓس ٖٓ أؾَ ضأ٤ٖٓ ٝجؾٜس ضلحػَ ؾٔحػ٤س ٝكؼحُس ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٝكش٣ن 
( NESTIِّٞ ٝجُطوحٗس )جُظ٤حؿس، جألٓش جُز١ عٔف ذطوذّ جُؼَٔ ك٤ٔح ذ٤ٖ جالؾطٔحػحش ٝضكو٤ن سؤ٣س كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼ

 ٝجضلحه٤حضٚ.

ٌَّ ٖٓ OMSGذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ ) )ؾحٓؼس ٓحعطشخص ٝٓغطشحس  Anthony Arundel(، أػّذ ً
 جألذكحظ ٓشًضٝ OECD ٝ )Fernando Galindo-Rueda (OECD ٝ )Christian Rammer (ZEWُذٟ عٌشضحس٣س جُـ 

( عِغِس ٖٓ جُخطٞؽ جُؼش٣ؼس ٝجُٔغٞدجش ُِلظٍٞ ُططْ ٓ٘حهشطٜح ٝٓشجؾؼطٜح، ق٤ع ٓػِّص ضِي جُٔغٞدجش جألٝسٝذ٤س جالهطظحد٣س
 ٖٓ ٌَّ ً َّٔ ٓغإ٤ُٝس ضكش٣ش جُذ٤َُ ذأًِٔٚ ٝػٔحٕ ض٘حعن جُذ٤َُ ٝضغ٤ِٔٚ  Anthony Arundelجُؼٔٞد جُلوش١ ُِذ٤َُ جُكح٢ُ. ضك

)ٓغطشحس ُذٟ عٌشضحس٣س  Vladimir López-Bassolsجكوس ػ٤ِٚ. عحْٛ ك٢ جُٞهص جُٔكذد ٖٓ أؾَ ٓ٘حهشطٚ ٖٓ هِرَ جُٞكٞد ٝجُٔٞ
 Fred( ك٢ دػْ ػ٤ِٔس ضكش٣ش جإلطذجس جألخ٤شز ٖٓ جُٔخطٞؽ ٝئخشجؾٚ ًٝزُي ك٢ ئػذجد هحتٔس جُٔظطِكحش. ًٔح هّذّ OECDجُـ 

Gault (UNU-MERT, TUT-IERI  ٝٓغطشحس ُذٟ جُـOECDجُٔغحٗذز جُطكش٣ش٣س جإلػحك٤س ٝعحػذ ) كش٣ن ػَٔ  ست٤ظ
( ك٢ أٗشطس جالضظحٍ ٝجُطٞجطَ ٓغ ذحه٢ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٓػَ جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ُِطو٤٤ظ NESTIخرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )

(ISO.) 

( ذأػٔحٍ جُٔشجؾؼس ٝقظَ ػ٠ِ ضغ٤ٜالش ٖٓ هِرَ ٝقذز ٓإششجش NESTIهحّ كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )  
( ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ STI( ُذٟ ٓذ٣ش٣س جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس )EASهغْ جُطك٤َِ جالهطظحد١ ٝجإلقظحء ) جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ك٢

ٝ  Michela Belloٝذذػْ ٖٓ  Fernando Galindo-Rueda(، جُط٢ ٣ذ٣شٛح OECDٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ )
Daniel Ker( ك٤ٔح ٣خض ٓؿٔٞػس ػَٔ جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس .STI WG ٟجُطحذؼس ُغٌشضحس٣س ٓذ٣ش٣س جإلقظحء ُذ )

ٖٓ ٝقذز ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُشجذؼس قٍٞ جالذطٌحس  Giulio Perani  ٝGregor Kyi(، أدٟ Eurostatجُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س )
ذ٣ذ ٗطحهٜح ( دٝسجً كّؼحالً ك٢ جُٜ٘ٞع ذأػٔحٍ جُٔشجؾؼس ٝضكEurostatٝجُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ ُذٟ ٓذ٣ش٣س ئقظحءجش جُؼَٔ ٝجُطؿحسز ك٢ )

، ذٞطلٚ ٓذ٣ش ٝقذز ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُشجذؼس، ستحعس كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ Carsten Olssonجُٜ٘حت٢. شحسى 
(OMSG ٚك٢ جُٔشقِس جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔششٝع. ٝهذ ػَٔ َخِل )Ales Cape;  ػ٠ِ ضغ٤َٜ جُطٞه٤غ جُٜ٘حت٢ ػ٠ِ جضلحه٤س جُ٘شش

( ٝٓذ٣ش٣س جإلقظحء ُذٟ جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ٢OECD ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ )جُٔشطشى ذ٤ٖ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك
(Eurostat هحٓص .)Alessandra Colecchia ( ذٞطلٜح ٓذ٣شز هغْ جُطك٤َِ جالهطظحد١ ٝجإلقظحءEAS ذأػٔحٍ جإلششجف )

ٌَّ ٖٓ  OECDجُشع٢ٔ ػٖٔ ٓ٘ظٔس جُـ  ( ٝجُٔذ٣ش جُٔغحػذ STIٓذ٣ش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس ) Andrew Wyckoffٝهّذّ ً
Dirk Pilat .جُطٞؾ٤ٚ ٝجإلسشحد ٝجُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٔغٞدجش 

٘طٜح جُٔ٘ظٔحش جُطح٤ُس: ٓإعغس جُؼِّٞ  ّٓ ُْ ٣ٌٖ ٌٓٔ٘حً ئٗؿحص ٛزٙ جإلطذجس ٖٓ جُذ٤َُ ُٞال جُذػْ جُٔح٢ُ ٝجُٔٞجسد جُرشش٣س جُط٢ أ
طكذز جألٓش٤ٌ٣س، ٝجُٞصجسز جالضكحد٣س ُِطؼ٤ِْ ٝجُركٞظ جُٔشًض جُٞؽ٢٘ ُإلقظحءجش جُؼِّٞ ٝجُٜ٘ذعس ك٢ جُٞال٣حش جُٔ\جُٞؽ٤٘س

، ٝجُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س. ُوذ هّذٓص Eurostatجألُٔح٤ٗس، ٝٓؿِظ جُركٞظ جُ٘ش٣ٝؿ٢، ٝٓذ٣ش٣س جإلقظحء ُذٟ جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س 
جالعطٌشحك٤س ٝجُٜٔ٘ؿ٤س ك٢ ٛزٙ جُٔ٘ظٔحش جُذػْ ُألػٔحٍ جُٔشضرطس ٓرحششزً ذٔشجؾؼس جُذ٤َُ ذحإلػحكس ئ٠ُ جألػٔحٍ جُطكؼ٤ش٣س ٝ

 جُغ٘ٞجش جُط٢ عروص جُٔشجؾؼس.

ٝجؾطٔحع كش٣ن ػَٔ خرشجء  2016ٝخ٘ص أ٣ٍِٞ  2016هّذّ جُٔشحسًٕٞ ك٢ أسذغ ٝسشحش ػَٔ ُِٔشجؾؼس )أٝعِٞ ًحٕٗٞ جألٍٝ 
( ك٢ NESTIٝجؾطٔحع كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ) 2017( ك٢ ذحس٣ظ آرجس NESTIٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )

ّْ 2017ٓذس٣ذ ًحٕٗٞ جألٍٝ  ًٟ ه٤ّٔس ُؿِغحش جُ٘وحػ ٝعحٛٔٞج ذاػذجد جُٞغحتن ٝجُؼشٝع جُطوذ٤ٔ٣س ُِ٘وحػ. ذحإلػحكس ُزُي، ض ( سؤ
. ًٔح ضٌّشٓص جُٔإعغس جالعرح٤ٗس ُِؼِّٞ ٝجُطوحٗس 2017ٝضشش٣ٖ جألٍٝ  2016ض٘ل٤ز قِوحش دسجع٤س ػرش جإلٗطشٗص ك٢ قض٣شجٕ 

(FECYTذحعطؼحكس جؾ )( طٔحع كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗسNESTI ٍٝجُٔ٘ؼوذ ك٢ ًحٕٗٞ جأل )ٝجُز١  2017
 جضلوص خالُٚ جُٞكٞد ٖٓ ق٤ع جُٔرذأ ػ٠ِ جُذ٤َُ.

 ٓشًض( NSF/NCSESُٝٗظّٔص ٝسشحش ػَٔ ٖٓ هَرَ جألًحد٤ٔ٣حش جُٞؽ٤٘س ُِؼِّٞ ٝجُٜ٘ذعس ك٢ ٝجش٘طٖ )ُٓٔٞسً ذٔ٘كس ٖٓ 
( ك٢ ٓذ٣٘س عحٕ ؾٞص ًٞعطحس٣ٌح RICYT( ك٢ ٓحٜٗح٣ْ ٝشرٌس ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )ZEW) جألٝسٝذ٤س جالهطظحد٣س جألذكحظ

ٝٓ٘طذٟ جُغٔحء جُضسهحء ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ك٢ ٓذ٣٘س خ٘ص، ٝهذ هّذٓص ٛزٙ جُٞسشحش كشطحً ٓٔطحصز 
 ٤٤ٖ ٝٓغطخذ٢ٓ جُغ٤حعحش جُخحسؾ٤٤ٖ. ُ٘شش جألكٌحس ٝجُٔوطشقحش أٓحّ أػؼحء ٓؿطٔغ جألًحد٣ٔ

ًٔح ٣ٝغشٗح إٔ ُٗؼشخ ػٖ جٓط٘حٗ٘ح ُِٔذخالش جُلشد٣س ٝجُٔإعغ٤س جُٔوذٓس ئ٠ُ ػ٤ِٔس جُطشحٝس ٓغ أطكحخ جُٔظِكس ػرش جإلٗطشٗص 
جش ( ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ُٝؿ٘س جإلقظحءCSTPٝسؤعحء ٝٝكٞد ُؿ٘س ع٤حعس جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )

( ذحإلػحكس ئ٠ُ كشهْٜ جُٞؽ٤٘س ػ٠ِ جُطـز٣س جُشجؾؼس جُٔوذٓس جُط٢ جعطٔشش قط٠ جُٔٞجكوس ػ٠ِ سكغ CSSPجإلقظحت٤س )ٝجُغ٤حعس 
  جُغش٣س ػٖ جُِٔلحش.



9

ٌَّ ٖٓ OMSGذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ ) )ؾحٓؼس ٓحعطشخص ٝٓغطشحس  Anthony Arundel(، أػّذ ً
 جألذكحظ ٓشًضٝ OECD ٝ )Fernando Galindo-Rueda (OECD ٝ )Christian Rammer (ZEWُذٟ عٌشضحس٣س جُـ 

( عِغِس ٖٓ جُخطٞؽ جُؼش٣ؼس ٝجُٔغٞدجش ُِلظٍٞ ُططْ ٓ٘حهشطٜح ٝٓشجؾؼطٜح، ق٤ع ٓػِّص ضِي جُٔغٞدجش جألٝسٝذ٤س جالهطظحد٣س
 ٖٓ ٌَّ ً َّٔ ٓغإ٤ُٝس ضكش٣ش جُذ٤َُ ذأًِٔٚ ٝػٔحٕ ض٘حعن جُذ٤َُ ٝضغ٤ِٔٚ  Anthony Arundelجُؼٔٞد جُلوش١ ُِذ٤َُ جُكح٢ُ. ضك

)ٓغطشحس ُذٟ عٌشضحس٣س  Vladimir López-Bassolsجكوس ػ٤ِٚ. عحْٛ ك٢ جُٞهص جُٔكذد ٖٓ أؾَ ٓ٘حهشطٚ ٖٓ هِرَ جُٞكٞد ٝجُٔٞ
 Fred( ك٢ دػْ ػ٤ِٔس ضكش٣ش جإلطذجس جألخ٤شز ٖٓ جُٔخطٞؽ ٝئخشجؾٚ ًٝزُي ك٢ ئػذجد هحتٔس جُٔظطِكحش. ًٔح هّذّ OECDجُـ 

Gault (UNU-MERT, TUT-IERI  ٝٓغطشحس ُذٟ جُـOECDجُٔغحٗذز جُطكش٣ش٣س جإلػحك٤س ٝعحػذ ) كش٣ن ػَٔ  ست٤ظ
( ك٢ أٗشطس جالضظحٍ ٝجُطٞجطَ ٓغ ذحه٢ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٓػَ جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ُِطو٤٤ظ NESTIخرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )

(ISO.) 

( ذأػٔحٍ جُٔشجؾؼس ٝقظَ ػ٠ِ ضغ٤ٜالش ٖٓ هِرَ ٝقذز ٓإششجش NESTIهحّ كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )  
( ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ STI( ُذٟ ٓذ٣ش٣س جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس )EASهغْ جُطك٤َِ جالهطظحد١ ٝجإلقظحء ) جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ك٢

ٝ  Michela Belloٝذذػْ ٖٓ  Fernando Galindo-Rueda(، جُط٢ ٣ذ٣شٛح OECDٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ )
Daniel Ker( ك٤ٔح ٣خض ٓؿٔٞػس ػَٔ جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس .STI WG ٟجُطحذؼس ُغٌشضحس٣س ٓذ٣ش٣س جإلقظحء ُذ )

ٖٓ ٝقذز ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُشجذؼس قٍٞ جالذطٌحس  Giulio Perani  ٝGregor Kyi(، أدٟ Eurostatجُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س )
ذ٣ذ ٗطحهٜح ( دٝسجً كّؼحالً ك٢ جُٜ٘ٞع ذأػٔحٍ جُٔشجؾؼس ٝضكEurostatٝجُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ ُذٟ ٓذ٣ش٣س ئقظحءجش جُؼَٔ ٝجُطؿحسز ك٢ )

، ذٞطلٚ ٓذ٣ش ٝقذز ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُشجذؼس، ستحعس كش٣ن ضٞؾ٤ٚ ٓشجؾؼس د٤َُ أٝعِٞ Carsten Olssonجُٜ٘حت٢. شحسى 
(OMSG ٚك٢ جُٔشقِس جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔششٝع. ٝهذ ػَٔ َخِل )Ales Cape;  ػ٠ِ ضغ٤َٜ جُطٞه٤غ جُٜ٘حت٢ ػ٠ِ جضلحه٤س جُ٘شش

( ٝٓذ٣ش٣س جإلقظحء ُذٟ جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ٢OECD ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ )جُٔشطشى ذ٤ٖ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك
(Eurostat هحٓص .)Alessandra Colecchia ( ذٞطلٜح ٓذ٣شز هغْ جُطك٤َِ جالهطظحد١ ٝجإلقظحءEAS ذأػٔحٍ جإلششجف )

ٌَّ ٖٓ  OECDجُشع٢ٔ ػٖٔ ٓ٘ظٔس جُـ  ( ٝجُٔذ٣ش جُٔغحػذ STIٓذ٣ش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس ) Andrew Wyckoffٝهّذّ ً
Dirk Pilat .جُطٞؾ٤ٚ ٝجإلسشحد ٝجُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٔغٞدجش 

٘طٜح جُٔ٘ظٔحش جُطح٤ُس: ٓإعغس جُؼِّٞ  ّٓ ُْ ٣ٌٖ ٌٓٔ٘حً ئٗؿحص ٛزٙ جإلطذجس ٖٓ جُذ٤َُ ُٞال جُذػْ جُٔح٢ُ ٝجُٔٞجسد جُرشش٣س جُط٢ أ
طكذز جألٓش٤ٌ٣س، ٝجُٞصجسز جالضكحد٣س ُِطؼ٤ِْ ٝجُركٞظ جُٔشًض جُٞؽ٢٘ ُإلقظحءجش جُؼِّٞ ٝجُٜ٘ذعس ك٢ جُٞال٣حش جُٔ\جُٞؽ٤٘س

، ٝجُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س. ُوذ هّذٓص Eurostatجألُٔح٤ٗس، ٝٓؿِظ جُركٞظ جُ٘ش٣ٝؿ٢، ٝٓذ٣ش٣س جإلقظحء ُذٟ جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س 
جالعطٌشحك٤س ٝجُٜٔ٘ؿ٤س ك٢ ٛزٙ جُٔ٘ظٔحش جُذػْ ُألػٔحٍ جُٔشضرطس ٓرحششزً ذٔشجؾؼس جُذ٤َُ ذحإلػحكس ئ٠ُ جألػٔحٍ جُطكؼ٤ش٣س ٝ

 جُغ٘ٞجش جُط٢ عروص جُٔشجؾؼس.

ٝجؾطٔحع كش٣ن ػَٔ خرشجء  2016ٝخ٘ص أ٣ٍِٞ  2016هّذّ جُٔشحسًٕٞ ك٢ أسذغ ٝسشحش ػَٔ ُِٔشجؾؼس )أٝعِٞ ًحٕٗٞ جألٍٝ 
( ك٢ NESTIٝجؾطٔحع كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ) 2017( ك٢ ذحس٣ظ آرجس NESTIٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )

ّْ 2017ٓذس٣ذ ًحٕٗٞ جألٍٝ  ًٟ ه٤ّٔس ُؿِغحش جُ٘وحػ ٝعحٛٔٞج ذاػذجد جُٞغحتن ٝجُؼشٝع جُطوذ٤ٔ٣س ُِ٘وحػ. ذحإلػحكس ُزُي، ض ( سؤ
. ًٔح ضٌّشٓص جُٔإعغس جالعرح٤ٗس ُِؼِّٞ ٝجُطوحٗس 2017ٝضشش٣ٖ جألٍٝ  2016ض٘ل٤ز قِوحش دسجع٤س ػرش جإلٗطشٗص ك٢ قض٣شجٕ 

(FECYTذحعطؼحكس جؾ )( طٔحع كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗسNESTI ٍٝجُٔ٘ؼوذ ك٢ ًحٕٗٞ جأل )ٝجُز١  2017
 جضلوص خالُٚ جُٞكٞد ٖٓ ق٤ع جُٔرذأ ػ٠ِ جُذ٤َُ.

 ٓشًض( NSF/NCSESُٝٗظّٔص ٝسشحش ػَٔ ٖٓ هَرَ جألًحد٤ٔ٣حش جُٞؽ٤٘س ُِؼِّٞ ٝجُٜ٘ذعس ك٢ ٝجش٘طٖ )ُٓٔٞسً ذٔ٘كس ٖٓ 
( ك٢ ٓذ٣٘س عحٕ ؾٞص ًٞعطحس٣ٌح RICYT( ك٢ ٓحٜٗح٣ْ ٝشرٌس ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )ZEW) جألٝسٝذ٤س جالهطظحد٣س جألذكحظ

ٝٓ٘طذٟ جُغٔحء جُضسهحء ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ك٢ ٓذ٣٘س خ٘ص، ٝهذ هّذٓص ٛزٙ جُٞسشحش كشطحً ٓٔطحصز 
 ٤٤ٖ ٝٓغطخذ٢ٓ جُغ٤حعحش جُخحسؾ٤٤ٖ. ُ٘شش جألكٌحس ٝجُٔوطشقحش أٓحّ أػؼحء ٓؿطٔغ جألًحد٣ٔ

ًٔح ٣ٝغشٗح إٔ ُٗؼشخ ػٖ جٓط٘حٗ٘ح ُِٔذخالش جُلشد٣س ٝجُٔإعغ٤س جُٔوذٓس ئ٠ُ ػ٤ِٔس جُطشحٝس ٓغ أطكحخ جُٔظِكس ػرش جإلٗطشٗص 
جش ( ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ُٝؿ٘س جإلقظحءCSTPٝسؤعحء ٝٝكٞد ُؿ٘س ع٤حعس جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )

( ذحإلػحكس ئ٠ُ كشهْٜ جُٞؽ٤٘س ػ٠ِ جُطـز٣س جُشجؾؼس جُٔوذٓس جُط٢ جعطٔشش قط٠ جُٔٞجكوس ػ٠ِ سكغ CSSPجإلقظحت٤س )ٝجُغ٤حعس 
  جُغش٣س ػٖ جُِٔلحش.

ّٕ ٛزج جُؼَٔ ُْ ٣ٌٖ ٤ُطْ ُٞال جُٔغحٛٔس جإلػحك٤س ٖٓ ٌٓطد كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ) ( ًٝزُي NESTIٗؼطشف أ
ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ُِٔلٞػ٤س  OECDُؼذ٣ذ ٖٓ جُضٓالء ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٖٓ ج

ذٔح ك٤ْٜ ٓٞظل٢ ضوحٗس جُٔؼِٞٓحش ٝجُطرحػس ٝجُ٘شش ٝجالضظحٍ ٝجُذػْ جإلدجس١. ُوذ عحْٛ ٛإالء ؾ٤ٔؼحً ك٢  Eurostatجألٝسٝذ٤س 
جُشجذؾ زج جُذ٤َُ عٞجء جإلطذجس جُٔطرٞع أٝ ضِي جُٔ٘شٞسز ػ٠ِ جإلٗطشٗص ػ٠ِ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُ٘غخ جُكح٤ُس ٖٓ ٛ

(http://oe.cd/oslomanual). 

ػحٓحً ذـ٤س سكغ  30ًٔح ٝٗؼشخ ػٖ ضوذ٣شٗح جُخحص ُِخرشجء جُز٣ٖ ذحدسٝج ئ٠ُ ٝػغ جُطظ٤ْٔ جأل٢ُٝ ُٜزج جُذ٤َُ ٝػِٔٞج ػ٤ِٚ ُٔذز 
أ٤ٔٛطٚ ٝضكغ٤ٖ ؾٞدضٚ ٓطـِر٤ٖ ػ٠ِ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُطكذ٣حش جُط٢ ٝجؾٜص ٓغ٤شز ػِْٜٔ. ٗأَٓ إٔ ٣شٝج ٛزٙ جإلطذجس ٖٓ جُذ٤َُ ػ٠ِ 
أٜٗح "جذطٌحسجً" ٓٞػٞػ٤حً ؾذ٣شجً ذحالٛطٔحّ ًٞٗٚ ٣ُطرن ػرش جُؼحُْ ٣ُِْٜٝ أػٔحالً ؾذ٣ذز ك٢ ٓؿحالش جُو٤حط ٝجُطك٤َِ. ع٤رزٍ كش٣ن 

( ذحُطشحسى ٓغ خرشجء قٍٞ STI WG( ٝٓؿٔٞػس ػَٔ جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس )NESTIؼِّٞ ٝجُطوحٗس )ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُ
 ك٢ جألشٜش ٝجُغ٘ٞجش جُوحدٓس ٖٓ أؾَ ؾؼَ ئسشحدجش د٤َُ أٝعِٞ ٓطحقسً ٝٓل٤ذزً. جُؼحُْ هٌظحسٟ ؾٜذْٛ

 

 انغالف صىسة

ّٕ طٞسز ؿالف ٛزج جُذ٤َُ ٢ٛ ؾضء ٖٓ ئطذجس كٞضٞؿشجك٢ ُِٞقس جُ  Rufino Tamayoؿذجس٣س جُط٢ سعٜٔح جُل٘حٕ جٌُٔغ٢ٌ٤ ئ
ذحُٔغحٛٔس ك٢ أػٔحٍ جُضخشكس جُل٤٘س ُِـشكس جُػح٤ٗس  1957جُز١ ًِّلطٚ جُِؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِٔغطشحس٣ٖ جُل٤٤ٖ٘ جُطحذؼس ٤ُِٞٗغٌٞ ك٢ ػحّ 

ّْ ض٘ل٤ز جُِٞقس جُؿذجس٣س ك٢ Fontenoyػود ئضٔحّ أػٔحٍ ذ٘حء  جُٔٞهغ ٝجٗط٠ٜ جُؼَٔ ك٤ٜح ك٢ ػحّ  ك٢ ٓوش ج٤ُٞٗغٌٞ ك٢ ذحس٣ظ. ض
1958. 

٣ؼٞد جُٔٞػٞع جُِٞقس ٝٛٞ ذؼ٘ٞجٕ " ذش٤ٓٝػ٤ٞط ٣ؿِد جُ٘حس ُِرشش" ئ٠ُ ج٤ُٔػُٞٞؾ٤ح ج٤ُٞٗح٤ٗس جُوذ٣ٔس ٝهذ ضٌشس ٛزج جُٔٞػٞع ك٢ 
ٙ جُٔؼظ٤س ضٔص جُلٖ ُوشٕٝ ػذ٣ذز. ذش٤ٓٝػ٤ٞط جُؼٔالم ٣ؼظ٢ ج٥ُٜس ٣ٜٝذ١ جُؿ٘ظ جُرشش١ جُ٘حس ٜٝٓحسز جُِكذجدز ٝٗط٤ؿس ٛز

ّْ ضكش٣شٙ ٖٓ هَرَ شخظ٤س ذط٤ُٞس أخشٟ ٢ٛ ٛشهَ.  ٓؼحهرطٚ ٛٞ ٝجُرشش٣س، ػوٞذسً ؿ٤ش هحضِس، ٝك٢ جُٜ٘ح٣س ض

ٝ "ٓإعغس  Rufino Tamayoٓٔػِس ٝسغس  María Eugenia Bermúdez Flores de Ferrerٗٞد إٔ ٗؼرش ػٖ جٓط٘حٗ٘ح ئ٠ُ 
Olga y Rufino Tamayo ٝجُغ٤ذز "Tania Fernández de Toledo  ست٤غس هغْ ك٢ ج٤ُٞٗغٌٞ ُطلؼِْٜ ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ئػحدز

 ئٗطحؼ ٛزٙ جُظٞسز جُط٢ ضشٓض ؾ٤ذجً ُؿٞٛش ٛزج جُذ٤َُ ٝٓؼ٠٘ جالذطٌحس.
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ّٕ ٛزج جُؼَٔ ُْ ٣ٌٖ ٤ُطْ ُٞال جُٔغحٛٔس جإلػحك٤س ٖٓ ٌٓطد كش٣ن ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ) ( ًٝزُي NESTIٗؼطشف أ
ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ُِٔلٞػ٤س  OECDُؼذ٣ذ ٖٓ جُضٓالء ك٢ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٖٓ ج

ذٔح ك٤ْٜ ٓٞظل٢ ضوحٗس جُٔؼِٞٓحش ٝجُطرحػس ٝجُ٘شش ٝجالضظحٍ ٝجُذػْ جإلدجس١. ُوذ عحْٛ ٛإالء ؾ٤ٔؼحً ك٢  Eurostatجألٝسٝذ٤س 
جُشجذؾ زج جُذ٤َُ عٞجء جإلطذجس جُٔطرٞع أٝ ضِي جُٔ٘شٞسز ػ٠ِ جإلٗطشٗص ػ٠ِ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُ٘غخ جُكح٤ُس ٖٓ ٛ

(http://oe.cd/oslomanual). 

ػحٓحً ذـ٤س سكغ  30ًٔح ٝٗؼشخ ػٖ ضوذ٣شٗح جُخحص ُِخرشجء جُز٣ٖ ذحدسٝج ئ٠ُ ٝػغ جُطظ٤ْٔ جأل٢ُٝ ُٜزج جُذ٤َُ ٝػِٔٞج ػ٤ِٚ ُٔذز 
أ٤ٔٛطٚ ٝضكغ٤ٖ ؾٞدضٚ ٓطـِر٤ٖ ػ٠ِ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُطكذ٣حش جُط٢ ٝجؾٜص ٓغ٤شز ػِْٜٔ. ٗأَٓ إٔ ٣شٝج ٛزٙ جإلطذجس ٖٓ جُذ٤َُ ػ٠ِ 
أٜٗح "جذطٌحسجً" ٓٞػٞػ٤حً ؾذ٣شجً ذحالٛطٔحّ ًٞٗٚ ٣ُطرن ػرش جُؼحُْ ٣ُِْٜٝ أػٔحالً ؾذ٣ذز ك٢ ٓؿحالش جُو٤حط ٝجُطك٤َِ. ع٤رزٍ كش٣ن 

( ذحُطشحسى ٓغ خرشجء قٍٞ STI WG( ٝٓؿٔٞػس ػَٔ جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس ٝجالذطٌحس )NESTIؼِّٞ ٝجُطوحٗس )ػَٔ خرشجء ٓإششجش جُ
 ك٢ جألشٜش ٝجُغ٘ٞجش جُوحدٓس ٖٓ أؾَ ؾؼَ ئسشحدجش د٤َُ أٝعِٞ ٓطحقسً ٝٓل٤ذزً. جُؼحُْ هٌظحسٟ ؾٜذْٛ

 

 انغالف صىسة

ّٕ طٞسز ؿالف ٛزج جُذ٤َُ ٢ٛ ؾضء ٖٓ ئطذجس كٞضٞؿشجك٢ ُِٞقس جُ  Rufino Tamayoؿذجس٣س جُط٢ سعٜٔح جُل٘حٕ جٌُٔغ٢ٌ٤ ئ
ذحُٔغحٛٔس ك٢ أػٔحٍ جُضخشكس جُل٤٘س ُِـشكس جُػح٤ٗس  1957جُز١ ًِّلطٚ جُِؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِٔغطشحس٣ٖ جُل٤٤ٖ٘ جُطحذؼس ٤ُِٞٗغٌٞ ك٢ ػحّ 

ّْ ض٘ل٤ز جُِٞقس جُؿذجس٣س ك٢ Fontenoyػود ئضٔحّ أػٔحٍ ذ٘حء  جُٔٞهغ ٝجٗط٠ٜ جُؼَٔ ك٤ٜح ك٢ ػحّ  ك٢ ٓوش ج٤ُٞٗغٌٞ ك٢ ذحس٣ظ. ض
1958. 

٣ؼٞد جُٔٞػٞع جُِٞقس ٝٛٞ ذؼ٘ٞجٕ " ذش٤ٓٝػ٤ٞط ٣ؿِد جُ٘حس ُِرشش" ئ٠ُ ج٤ُٔػُٞٞؾ٤ح ج٤ُٞٗح٤ٗس جُوذ٣ٔس ٝهذ ضٌشس ٛزج جُٔٞػٞع ك٢ 
ٙ جُٔؼظ٤س ضٔص جُلٖ ُوشٕٝ ػذ٣ذز. ذش٤ٓٝػ٤ٞط جُؼٔالم ٣ؼظ٢ ج٥ُٜس ٣ٜٝذ١ جُؿ٘ظ جُرشش١ جُ٘حس ٜٝٓحسز جُِكذجدز ٝٗط٤ؿس ٛز

ّْ ضكش٣شٙ ٖٓ هَرَ شخظ٤س ذط٤ُٞس أخشٟ ٢ٛ ٛشهَ.  ٓؼحهرطٚ ٛٞ ٝجُرشش٣س، ػوٞذسً ؿ٤ش هحضِس، ٝك٢ جُٜ٘ح٣س ض

ٝ "ٓإعغس  Rufino Tamayoٓٔػِس ٝسغس  María Eugenia Bermúdez Flores de Ferrerٗٞد إٔ ٗؼرش ػٖ جٓط٘حٗ٘ح ئ٠ُ 
Olga y Rufino Tamayo ٝجُغ٤ذز "Tania Fernández de Toledo  ست٤غس هغْ ك٢ ج٤ُٞٗغٌٞ ُطلؼِْٜ ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ئػحدز

 ئٗطحؼ ٛزٙ جُظٞسز جُط٢ ضشٓض ؾ٤ذجً ُؿٞٛش ٛزج جُذ٤َُ ٝٓؼ٠٘ جالذطٌحس.

 
 
   

 TAMAYO RUFINO (1899-1991)ضحٓح٣ٞ سٝك٤٘ٞ 
 1958ذش٤ٓٝػ٤ٞط ٣ؿِد جُ٘حس ُِرشش 

ل٠ِ "ُٞقذ ؾذجس٣س، ٓٞهؼس ػ٘ذ جُضج٣ٝس ج٤٘٤ٔ٤ُس جُ  عْ Tamayo 9-58 ،"500  450غُّ
http://www.unesco.org/artcollection/ 

 
 
 
 
 

 قائمة المحتويات
 التمهيد

 شكر وتقدير
 االختصارات واألسماء البدائية

 الممخص التنفيذي
 ما ىو دليؿ أوسمو؟
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 كيؼ تّمت عممية مراجعة الدليؿ ولماذا؟
 ما ىي المستجدات في ىذه اإلصدار؟

 كيؼ يتـ استخداـ اإلرشادات؟
 أيف تجد موارد مناسبة إضافية؟

 
 الجزء األول. مقدمة في قياس االبتكار
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11

 
 TAMAYO RUFINO (1899-1991)ضحٓح٣ٞ سٝك٤٘ٞ 

 1958ذش٤ٓٝػ٤ٞط ٣ؿِد جُ٘حس ُِرشش 
ل٠ِ "ُٞقذ ؾذجس٣س، ٓٞهؼس ػ٘ذ جُضج٣ٝس ج٤٘٤ٔ٤ُس جُ  عْ Tamayo 9-58 ،"500  450غُّ

http://www.unesco.org/artcollection/ 
 
 
 
 
 

 قائمة المحتويات
 التمهيد

 شكر وتقدير
 االختصارات واألسماء البدائية

 الممخص التنفيذي
 ما ىو دليؿ أوسمو؟

 قياس االبتكار؟لماذا نحتاج دلياًل مف أجؿ 
 ما ىو االبتكار؟

 كيؼ تّمت عممية مراجعة الدليؿ ولماذا؟
 ما ىي المستجدات في ىذه اإلصدار؟

 كيؼ يتـ استخداـ اإلرشادات؟
 أيف تجد موارد مناسبة إضافية؟

 
 الجزء األول. مقدمة في قياس االبتكار

 . مقدمة في إحصاءات االبتكار ودليل أوسمو1الفصل 
 أساسية عف  دليؿ أوسمو وأىدافو. معمومات 1.1  
 . أصؿ دليؿ أوسمو1. 1. 1  
 األىداؼ الرئيسة لإلصدار الرابع .2. 1. 1  
 نطاؽ ونيج  اإلصدار الرابع . 3. 1. 1  
 دليؿ أوسمو والمعايير اإلحصائية األخرى . 4. 1. 1  
 2018ىيكؿ ومحتويات دليؿ أوسمو  .2. 1  
 االبتكار )الجزء األوؿ(مقدمة عف قياس  .1. 2. 1  

 
 TAMAYO RUFINO (1899-1991)ضحٓح٣ٞ سٝك٤٘ٞ 

 1958ذش٤ٓٝػ٤ٞط ٣ؿِد جُ٘حس ُِرشش 
ل٠ِ "ُٞقذ ؾذجس٣س، ٓٞهؼس ػ٘ذ جُضج٣ٝس ج٤٘٤ٔ٤ُس جُ  عْ Tamayo 9-58 ،"500  450غُّ

http://www.unesco.org/artcollection/ 
 
 
 
 
 

 قائمة المحتويات
 التمهيد

 شكر وتقدير
 االختصارات واألسماء البدائية

 الممخص التنفيذي
 ما ىو دليؿ أوسمو؟

 قياس االبتكار؟لماذا نحتاج دلياًل مف أجؿ 
 ما ىو االبتكار؟

 كيؼ تّمت عممية مراجعة الدليؿ ولماذا؟
 ما ىي المستجدات في ىذه اإلصدار؟

 كيؼ يتـ استخداـ اإلرشادات؟
 أيف تجد موارد مناسبة إضافية؟

 
 الجزء األول. مقدمة في قياس االبتكار

 . مقدمة في إحصاءات االبتكار ودليل أوسمو1الفصل 
 أساسية عف  دليؿ أوسمو وأىدافو. معمومات 1.1  
 . أصؿ دليؿ أوسمو1. 1. 1  
 األىداؼ الرئيسة لإلصدار الرابع .2. 1. 1  
 نطاؽ ونيج  اإلصدار الرابع . 3. 1. 1  
 دليؿ أوسمو والمعايير اإلحصائية األخرى . 4. 1. 1  
 2018ىيكؿ ومحتويات دليؿ أوسمو  .2. 1  
 االبتكار )الجزء األوؿ(مقدمة عف قياس  .1. 2. 1  

24

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

30

31

31

32

33



12

رشادات مف أجؿ قياس ابتكار األعماؿ )الجزء الثاني(   .2. 2. 1    إطار وا 
 طرائؽ جمع إحصاءات االبتكار وتحميميا واإلبالغ عنيا )الجزء الثالث(. 3. 2. 1  

 قضايا متداخمة يغطييا الدليؿ .4. 2. 1              
 واالبتكارالتمثيؿ الرقمي . 5. 2. 1         
 العولمة واالبتكار .6. 2. 1         
 تطبيؽ اإلرشادات في ىذا الدليؿ .3. 1  

 طبيعة اإلرشادات في ىذا الدليؿ. 1. 3. 1         
 االنتقاؿ والتنفيذ . 2. 3. 1         

 المراجع  
 الفصل الثاني. مفاهيم من أجل قياس االبتكار

 المقدمة. 1. 2  
 االبتكارمفيـو . 2. 2  

 األسس المفاىيمية. 1. 2. 2               
 المعرفة .2. 2. 2               
 الحداثة فيما يتعمؽ باالستخدامات المحتممة. 3. 2. 2               

 التطبيؽ واالستخداـ الفعمي .4. 2. 2  
 خمؽ القيمة .5. 2. 2        
 اإلحصائية في مجاؿ االبتكارالُمستخِدـ وأىمية األدلة احتياجات  .3. 2  
  أكاديميات البحث. 1. 3. 2  

 مديرو األعماؿ. 2. 3. 2      
 االبتكار وصانعو السياسة العامة اآلخروف .3. 3. 2        
 عناصر إطار قياس االبتكار. 4. 2  
 نطاؽ قياس االبتكار: القطاعات وجيات االختصاص في نظاـ الحسابات القومية  . 1. 4. 2        
 ظاىرة االبتكار مف أجؿ القياس. 2. 4. 2        
 إستراتيجيات عامة لقياس االبتكار .5. 2  

  اليدؼالمقاربة القائمة عمى الموضوع مقابؿ المقاربة القائمة عمى . 1. 5. 2
 والبيانات الكميةالبيانات النوعية . 2. 5. 2
 مصادر بيانات االبتكار . 3. 5. 2
  جمع البيانات مف المصادر األولية مسؤولية. 4. 5. 2

33

36

37

37

38

38

38

39

41

42

43

43

45

46

46

47

48

48

49

49

50

51

55

60

61

61

63



13

 ممخص مقاربة القياس في ىذا الدليؿ. 5. 5. 2
 قياس االبتكار خارج قطاع األعماؿ. 6. 2  

 االبتكار في قطاع الحكومة العامة. 1. 6. 2
 االبتكار والمؤسسات غير اليادفة لمربح . 2. 6. 2
 االبتكار واألسر واألفراد . 3. 6. 2

 المراجع 
رشادات من أجل قياس ابتكار األعمال  القسم الثاني: إطار وا 

 الفصل الثالث: مفاهيم وتعريفات من أجل قياس ابتكار األعمال
 المقدمة. 1. 3  

 االبتكار في قطاع مشاريع األعماؿ. 2. 3        
 تعريؼ أنشطة االبتكار واالبتكار. 1. 2. 3
 تقسيـ جيود االبتكار ومسؤولياتو. 2. 2. 3

 تصنيفات االبتكار .3. 3  
 أنواع االبتكار حسب اليدؼ: ابتكارات الُمنتج وعممية األعماؿ. 1. 3. 3  
 أنواع االبتكار حسب الحداثة والتأثيرات. 2. 3. 3  

 ابتكاراتالتغّيرات التي ال تمثؿ . 4. 3
 االبتكار وتحديد سمات األعماؿ. 5. 3

 النَّشطة في مجاؿ االبتكار االبتكار والشركات .1. 5. 3       
 استخداـ تعريفات االبتكار في جمع البيانات. 6. 3  

 استخداـ مصطمح "االبتكار" في المسوحات .1. 6. 3
 مالمح االبتكار. 2. 6. 3
 االبتكارات أولويات جمع البيانات حوؿ. 3. 6. 3

 المراجع
 

 الفصل الرابع . قياس أنشطة ابتكار األعمال
 المقدمة والسمات الرئيسة ألنشطة االبتكار .1. 4  
 أنواع األنشطة ذات الصمة باالبتكار .2. 4  
 أنشطة البحث والتطوير التجريبي .1. 2. 4  

 اليندسة والتصميـ وأنشطة العمؿ اإلبداعي األخرى .2. 2. 4

64

64

65

67

67

71

73

74

74

75

77

77

77

88

89

92

92

93

94

94

94

97

98

98

99

100



14

 أنشطة التسويؽ وقيمة العالمة التجارية .3. 2. 4
 األنشطة المتعمقة بالممكية الفكرية .4. 2. 4
 العامميفأنشطة تدريب  .5. 2. 4
 أنشطة تطوير البرمجيات وقواعد البيانات. 6. 2. 4
 األنشطة المتعمقة باقتناء األصوؿ الممموسة أو استئجارىا .7. 2. 4
 إدارة االبتكار. 8. 2. 4

 جمع البيانات النوعية عف حدوث أنشطة ابتكار .3. 4  
 األنشطة الداخمية واألنشطة الخارجية المصدر . 1. 3. 4
 بيانات نوعية عف أنشطة محددة تتعمؽ باالبتكار. 2. 3. 4

 جمع بيانات اإلنفاؽ عمى أنشطة االبتكار  .4. 4  
 القضايا المفاىيمية في قياس نفقات االبتكار .1. 4. 4       

 اإلنفاؽ عمى أنشطة ابتكار محددة .2. 4. 4
 اإلنفاؽ حسب الفئات المحاسبية لمشركات النشطة في مجاؿ االبتكار .3. 4. 4
 مصادر التمويؿ ألنشطة االبتكار. 4. 4. 4

 بيانات أخرى عف أنشطة االبتكار. 5. 4  
 جمع البيانات عف الموارد البشرية ألنشطة االبتكار. 1. 5. 4
 بيانات عف مشاريع االبتكار  .2. 5. 4
 أنشطة المتابعة . 3. 5. 4
 أنشطة االبتكار المخططة واإلنفاؽ عمييا .4. 5. 4

 ممخص التوصيات . 6. 4  
 المراجع  
 

 الفصل الخامس قياس قدرات األعمال عمى االبتكار
 المقدمة. 1. 5  
 الموارد العامة لمشركة. 2. 5  

 حجـ الشركة .1. 2. 5
 أصوؿ األعماؿ .2. 2. 5
 العمر . 3. 2. 5
 التمويؿ والممكية  .4. 2. 5

100

101

102

103

104

104

104

105

106

107

108

110

112

113

113

113

113

114

115

115

117

118

119

119

119

120

120



15

 القدرات اإلدارية .3. 5  
 إستراتيجية األعماؿ  .1. 3. 5
 القدرات التنظيمية واإلدارية. 2. 3. 5
 خصائص مالؾ المشروع واإلدارة العميا. 3. 3. 5
 ت إدارة االبتكاراقدر . 4. 3. 5
 واعتمادىاإدارة الممكية الفكرية . 5. 3. 5

دارة الموارد البشرية .4 .5    ميارات قوة العمؿ وا 
 . قوة العمؿ وىيكميا الوظيفي وكفاءاتيا1 .4 .5
 إدارة الموارد البشرية .2 .4 .5

 القدرات التقانية .5 .5  
 الخبرة الفنية .1 .5 .5
 القدرات التصميمية .2 .5 .5
 القدرات المتعمقة بالتقانات الرقمية وتحميؿ البيانات .3 .5 .5

 ممخص التوصيات .6 .5  
 المراجع  

 : ابتكار األعمال وتدفقات المعرفة6الفصل 
 المقدمة .1 .6  
 تدفقات المعرفة واالبتكار: المفاىيـ والتعريفات المفتاحية .2 .6   

 نشر االبتكار .1 .2 .6
 تدفقات المعرفة .2 .2 .6
 االبتكار المفتوح .3 .2 .6

 جمع البيانات عف تدفقات المعرفة وعالقتيا باالبتكار .3 .6  
 قضايا عامة .1 .3 .6
 بيانات تدفقات المعرفة مف أنشطة االبتكار .2 .3 .6
 مصادر األفكار أو المعمومات مف أجؿ االبتكار .3 .3 .6
 التفاعالت مع مؤسسات التعميـ العالي ومراكز البحث العامة .4 .3 .6
 حقوؽ الممكية الفكرية وتدفقات المعرفة .5 .3 .6
 العوائؽ والعواقب غير المرغوبة لتدفقات المعرفة .6 .3 .6

 خالصة التوصيات .4 .6  

121

121

124

126

127

131

134

134

136

137

138

140

143

146

147

149

150

150

152

153

156

159

159

160

168

170

172

173

174



16

 المراجع  
 الفصل السابع . قياس العوامل الخارجية المؤثرة في ابتكار الشركات

 المقدمػة .1. 7  
 العناصر الرئيسة لمبيئة الخارجية الخاصة بابتكار األعماؿ .2. 7  
 موقع أنشطة األعماؿ . 3. 7  
 األسواؽ وبيئة ابتكار األعماؿ .4. 7  

 أسواؽ منتجات الشركة .1. 4. 7
 المنافسة والتعاوف في األسواؽ .2. 4. 7
 سوؽ المدخالت .3. 4. 7
 الرقمية الوسطاء والمنصات .4. 4. 7

 بيئة السياسة العامة البتكار األعماؿ .5. 7  
 الموائح التنظيمية . 1. 5. 7
 برامج الدعـ الحكومي .2. 5. 7
 االبتكار والبنى التحتية العامة  .3. 5. 7
 بيئة سياسة االقتصاد الكمي  .4. 5. 7

 البيئة االجتماعية والطبيعية لالبتكار .6. 7  
 ي لالبتكارالسياؽ االجتماع .1. 6. 7
 البيئة الطبيعية .2. 6. 7

 العوامؿ الخارجية كدوافع وعقبات أماـ ابتكار األعماؿ .7. 7  
 العوامؿ الخارجية كدوافع لالبتكار .1. 7. 7
 العوامؿ الخارجية كعوائؽ أو عقبات أماـ االبتكار .2. 7. 7

 ممخص التوصيات .8. 7  
 المراجع  

 األعمال ونتائجهالفصل الثامن. أهداف ابتكار 
 المقدمة .1. 8  
 المقاييس النوعية ألىداؼ ابتكار األعماؿ ونتائجو .2. 8  

 أنواع أىداؼ االبتكار ونتائجو .1. 2. 8
 عالقة أىداؼ االبتكار ونتائجو باستراتيجيات األعماؿ .2. 2. 8

 المقاييس الكمية لنتائج االبتكار .3. 8  

175

177

178

178

180

181

181

184

187

189

190

190

191

193

194

194

194

195

196

196

197

197

197

199

200

200

200

203

205



17

 المنتج المقاييس الكمية البتكار .1. 3. 8
 بيانات النتائج الكمية البتكارات عممية األعماؿ   . 2. 3. 8

 قضايا لمقياس .4. 8  
 ممخص التوصيات .5. 8  
 المراجع  

 طرائق جمع إحصاءات ابتكار األعمال وتحميمها واإلبالغ عنها -الجزء الثالث
 . طرائق جمع بيانات ابتكار األعمالالتاسعالفصل 

 المقدمة. 1. 9  
 المجتمع والخصائص األساسية األخرى لممسح .2. 9  

 المجتمع المستيدؼ .1. 2. 9 
 الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ .2. 2. 9
 ربط البيانات. 3. 2. 9
 تكرار جمع البيانات. 4. 2. 9
 فترات المشاىدات والفترات المرجعية. 5. 2. 9

 تصميـ األسئمة واالستبياف .3. 9  
 تصميـ السؤاؿ .1. 3. 9
 تصميـ االستبياف. 2. 3. 9
 االستبيانات القصيرة . 3. 3. 9
 الجمع بيف مسوحات االبتكار ومسوحات األعماؿ األخرى. 4. 3. 9
 اختبار االستبياف. 5. 3. 9

 المعاينة )سحب العينات(. 4. 9  
 إطار المسح .1. 4. 9
 التعداد مقابؿ العينة. 2. 4. 9
 الطولية والمسوحات المقطعية العرضية بيانات البانؿ. 3. 4. 9

 طرائؽ جمع البيانات .5. 9  
 المسوحات البريدية .1. 5. 9
 المسوحات عبر اإلنترنت .2. 5. 9
 المقابالت الياتفية والمقابالت المباشرة  .3. 5. 9
 الجمع بيف طرائؽ المسح .4. 5. 9

205

208

210

210

211

213

213

214

216

216

217

221

222

222

224

224

226

227

227

229

229

229

230

232

233

233

233

234

235



18

 بروتوكوؿ المسح. 6. 9  
 تحديد ىوية المستجيب . 1. 6. 9
 دعـ المستجيبيف. 2. 6. 9
 المسوحات اإللزامية واالختيارية. 3. 6. 9
 عدـ االستجابة. 4. 6. 9
 إجراء مسوحات عدـ االستجابة. 5. 6. 9

 معالجة البيانات بعد المسح .7. 9  
 فحوصات الخطأ .1. 7. 9
 تضميف البيانات المفقودة. 2. 7. 9
 حساب األوزاف /التثقيالت. 3. 7. 9

 نشر وتعميـ النتائج .8. 9  
 البيانات الوصفية وتقارير الجودة .1. 8. 9
 الوصوؿ إلى البيانات .2. 8. 9

 المراجع  
 الفصل العاشر. طريقة الهدف في قياس االبتكار

 المقدمة .1. 10  
 تضميف "وحدة ىدؼ" في مسح االبتكار    .2. 10  

 تحديد االبتكار المحوري ضمف المسوحات .1. 2. 10
 الشركات غير الُمبتِكرة .2. 2. 10

 أسئمة عف االبتكار المحوري. 3. 10  
 خصائص االبتكار المحوري األكثر أىميةً  .1. 3. 10
 أنشطة االبتكار التي تساىـ في االبتكار المحوري .2. 3. 10
 قدرات األعماؿ التي تساىـ في االبتكار المحوري .3. 3. 10
 العوامؿ الخارجية المؤثرة في االبتكار المحوري .4. 3. 10
 أىداؼ االبتكار المحوري ونتائجو .5. 3. 10

 ممّخص التوصيات .4. 10  
 المراجع  

 الفصل الحادي عشر. استخدام بيانات االبتكار في المؤشرات والتحميالت اإلحصائية 
 المقدمة .1 .11  

235

236

236

236

236

237

238

238

239

240

240

241

241

241

243

244

244

245

247

247

247

247

248

249

250

250

251

253

254



19

 بيانات ومؤشرات ابتكار األعماؿ .2 .11  
 ما ىي مؤشرات االبتكار ولماذا ُتستخَدـ؟ .1 .2 .11
 الخصائص المرغوبة في مؤشرات االبتكار .2 .2 .11
 توصيات وموارد مف أجؿ لمؤشرات االبتكار .3 .2 .11

 منيجيات بناء مؤشرات ابتكار األعماؿ .3 .11  
 تجميع مؤشرات االبتكار .1 .3 .11
 لدوليةتطوير المؤشر وعرضو لممقارنات ا .2 .3 .11
 تصنيؼ االبتكار عمى مستوى الشركة .3 .3 .11

 مخطط لمؤشرات ابتكار األعماؿ .4 .11
 اختيار مؤشرات االبتكار  .1 .4 .11
 تفصيؿ الفئات والقياس والتصنيفات  .2 .4 .11
 اختيار البيانات اإلحصائية لمؤشرات االبتكار .3 .4 .11

 استخداـ بيانات االبتكار لتحميؿ أداء االبتكار وسياساتو وآثاره .5 .11  
 نمذجة التبعيات واالرتباطات .1 .5 .11
 االستدالؿ عمى األثار السببية في تحميؿ االبتكار .2. 5 .11
 تحميؿ أثر سياسات االبتكار العامة .3 .5 .11
 لبمدافالتحميؿ الُمنَسؽ لبيانات االبتكار الجزئية عبر ا .4 .5 .11

 االستنتاجات .6 .11  
 المراجع        

 قائمة المصطمحات
 الجداول

 الفئات الوظيفية لتحديد أنواع ابتكارات عممية األعماؿ .1 .3الجدوؿ 
 مقارنة أنواع االبتكار في اإلصداريف الحالي والسابؽ لدليؿ أوسمو  .2 .3الجدوؿ 
 الشركات المبتكرة والَنِشطة في مجاؿ االبتكار .3 .3الجدوؿ 
 جمع البيانات النوعية عف األنشطة ذات الصمة باالبتكار. 1. 4 الجدوؿ
 جمع بيانات اإلنفاؽ عمى أنشطة محددة ذات صمة باالبتكار .2. 4الجدوؿ 
 الطريقة المحاسبية لجمع بيانات اإلنفاؽ عمى أنشطة االبتكار. 3. 4الجدوؿ 
 أنواع حماية الممكية الفكرية لجمع البيانات .1. 5الجدوؿ 
 تصنيؼ آليات تدفقات المعرفة المقصودة وأمثمة عنيا. 1. 6الجدوؿ 

253

254

255

257

258

258

261

263

264

264

271

273

275

275

276

280

283

285

285



20

 قياس مساىمة تدفقات المعرفة الواردة في االبتكار .2. 6الجدوؿ 
 مصادر تدفقات المعرفة الواردة مف أجؿ االبتكار .3. 6الجدوؿ 
 قياس اآلليات المباشرة لتدفقات المعرفة الصادرة .4. 6الجدوؿ 
 أنواع شركاء العمؿ المشترؾ مف أجؿ االبتكار .5. 6الجدوؿ 
 قياس مصادر األفكار والمعمومات مف أجؿ االبتكار .6. 6الجدوؿ 
  (HEIs) قياس قنوات التفاعالت القائمة عمى المعرفة بيف الشركات ومؤسسات التعميـ العالي .7. 6الجدوؿ 

 PRIs ومراكز البحث العامة                
 أسئمة محتممة حوؿ استخداـ حقوؽ الممكية الفكرية مف أجؿ تدفقات المعرفة .8. 6الجدوؿ 
 قياس العوائؽ والنتائج غير المقصودة لتفاعالت المعرفة. 9. 6الجدوؿ 
 أنشطة األعماؿ حسب الموقع .1. 7الجدوؿ 
 االبتكار في المتعمقة بالمنافسة والمنتجات التي يمكف أف تؤثرخصائص السوؽ  .2. 7الجدوؿ 
 أنواع التمويؿ ألنشطة االبتكار العامة والخاصة .3. 7الجدوؿ 
 المقاربات الممكنة لتصنيؼ أدوات السياسة الحكومية في مسوحات االبتكار .4. 7الجدوؿ 
 األنواع الرئيسة ألدوات سياسة دعـ االبتكار .5. 7الجدوؿ 
 أنواع البنى التحتية العامة ذات الصمة المحتممة باالبتكار في الشركات .6. 7الجدوؿ 
 جمع معمومات عف خصائص البيئة االجتماعية لمشركة .7. 7الجدوؿ 
 اقتراح لتجميع متكامؿ لمبيانات حوؿ الدوافع الخارجية لالبتكار .8. 7 الجدوؿ
 أىداؼ االبتكار ونتائجو مف أجؿ القياس، حسب مجاؿ التأثير .1. 8الجدوؿ 
 قياس أىداؼ االبتكار ونتائجو إلستراتيجيات األعماؿ. 2. 8الجدوؿ 
 قياس التأثيرات المحتممة عمى السوؽ البتكار األعماؿ. 3. 8الجدوؿ 
 راألنشطة االقتصادية المدرجة في المقارنات الدولية ألنشطة االبتكا .1. 9الجدوؿ 
 الخصائص المرغوبة في مؤشرات ابتكار األعماؿ . 1. 11الجدوؿ 
 إحصاءات وطرائؽ وصفية لبناء مؤشرات االبتكار .2 .11الجدوؿ 
 المجاالت المواضيعية لمؤشرات ابتكار األعماؿ .3. 11الجدوؿ 
 مؤشرات حدوث االبتكار وخصائصو .4. 11الجدوؿ 
 مؤشرات أنشطة االبتكار/رأس الماؿ القائـ عمى المعرفة .5. 11الجدوؿ 
 مؤشرات قدرات االبتكار المحتممة أو الفعمية .6. 11الجدوؿ 
 مؤشرات تدفقات المعرفة واالبتكار .7. 11الجدوؿ 
 مؤشرات العوامؿ الخارجية المؤثرة في االبتكار .8. 11الجدوؿ 
 مؤشرات أىداؼ االبتكار ونتائجو .9. 11الجدوؿ 



21

 
 األشكال

 عرض عاـ لمعالقة بيف فصوؿ الجزء الثاني .1. 1الشكؿ 
 العناصر الرئيسة لمبيئة الخارجية الخاصة بابتكار األعماؿ. 1. 7الشكؿ 
 مف نظرية االبتكار إلى بيانات االبتكار . 1. 9الشكؿ 
 النموذج المنطقي المستخدـ في تقويـ األدبيات المطبقة عمى االبتكار. 1. 11الشكؿ 
 مشكمة تقويـ سياسة االبتكار المتعمقة بتحديد التأثيرات السببية. 2. 11الشكؿ 

 
 الصناديق

 استخدامات مفيـو "مفتوح" في العموـ و االبتكار .1. 6الصندوؽ 
 الموارد الرئيسة لبيانات االبتكار الدولية باستخداـ إرشادات دليؿ أوسمو .1. 11الصندوؽ 
 أمثمة عف لوحات أداء االبتكار ومؤشرات االبتكار .2. 11الصندوؽ 

 
 

 البدائيةسماء األختصارات و اال
AI Artificial intelligence ُجُُظ٘ؼ٢زًحء ج 

ANZSIC Australian and New Zealand Standard 

Industrial Classification 

 جُٔٞقذ جألعطشج٢ُ ج٤ُ٘ٞص٣ِ٘ذ١  جُطظ٤٘ق جُظ٘حػ٢

APSC Australian Public Service Commission ٓلٞػ٤س جُخذٓس جُؼ٤ٓٞٔس جألعطشج٤ُس 

CAD Computer-aided design ُطظ٤ْٔ ذٔغحػذز جُكحعٞخج 

CAPI Computer-assisted personal interviewing  جُكحعٞخٓوحذِس شخظ٤س ذٔغحػذز 

CATI Computer-assisted telephone 

interviewing 

 جُكحعٞخذٔغحػذز  ٤سٓوحذِس ٛحضل

CDM Crépon, Duguet and Mairesse Crépon, Duguet and Mairesse1  

CIS Community Innovation Survey 

(European Commission) 

 ٓغف جالذطٌحس جُٔؿطٔؼ٢ )جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س(

 

CPC Central Product Classification  

(United Nations) 

 جُٔطكذز(جُطظ٤٘ق جُٔشًض١ ُِٔ٘طؿحش )جألْٓ 

EC European Commission جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س 

EIS European Innovation Scoreboard ُُالذطٌحس غؿَ جألٝسٝذ٢ج 

                                                           
 هحٓٞج ذطط٣ٞش جُ٘ٔٞرؼ أشخحص 3أعٔحء ػحتِس ُـِ   1

 
 األشكال

 عرض عاـ لمعالقة بيف فصوؿ الجزء الثاني .1. 1الشكؿ 
 العناصر الرئيسة لمبيئة الخارجية الخاصة بابتكار األعماؿ. 1. 7الشكؿ 
 مف نظرية االبتكار إلى بيانات االبتكار . 1. 9الشكؿ 
 النموذج المنطقي المستخدـ في تقويـ األدبيات المطبقة عمى االبتكار. 1. 11الشكؿ 
 مشكمة تقويـ سياسة االبتكار المتعمقة بتحديد التأثيرات السببية. 2. 11الشكؿ 

 
 الصناديق

 استخدامات مفيـو "مفتوح" في العموـ و االبتكار .1. 6الصندوؽ 
 الموارد الرئيسة لبيانات االبتكار الدولية باستخداـ إرشادات دليؿ أوسمو .1. 11الصندوؽ 
 أمثمة عف لوحات أداء االبتكار ومؤشرات االبتكار .2. 11الصندوؽ 

 
 

 البدائيةسماء األختصارات و اال
AI Artificial intelligence ُجُُظ٘ؼ٢زًحء ج 

ANZSIC Australian and New Zealand Standard 

Industrial Classification 

 جُٔٞقذ جألعطشج٢ُ ج٤ُ٘ٞص٣ِ٘ذ١  جُطظ٤٘ق جُظ٘حػ٢

APSC Australian Public Service Commission ٓلٞػ٤س جُخذٓس جُؼ٤ٓٞٔس جألعطشج٤ُس 

CAD Computer-aided design ُطظ٤ْٔ ذٔغحػذز جُكحعٞخج 

CAPI Computer-assisted personal interviewing  جُكحعٞخٓوحذِس شخظ٤س ذٔغحػذز 

CATI Computer-assisted telephone 

interviewing 

 جُكحعٞخذٔغحػذز  ٤سٓوحذِس ٛحضل

CDM Crépon, Duguet and Mairesse Crépon, Duguet and Mairesse1  

CIS Community Innovation Survey 

(European Commission) 

 ٓغف جالذطٌحس جُٔؿطٔؼ٢ )جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س(

 

CPC Central Product Classification  

(United Nations) 

 جُٔطكذز(جُطظ٤٘ق جُٔشًض١ ُِٔ٘طؿحش )جألْٓ 

EC European Commission جُٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س 

EIS European Innovation Scoreboard ُُالذطٌحس غؿَ جألٝسٝذ٢ج 

                                                           
 هحٓٞج ذطط٣ٞش جُ٘ٔٞرؼ أشخحص 3أعٔحء ػحتِس ُـِ   1

ةييییئئادببلا ءاممسسألاو تاراصصتتخخالا
AI Artificial intelligence يعنُصلاا ءاكذلاا

ANZSIC Australian and New Zealand Standard 
Industrial Classification

 يلاارتسألاا دحوملاا يعانصلاا فيینصتلاا
 ييدنليیززويینلاا

APSC Australian Public Service Commission ةيیلاارتسألاا ةيیمومعلاا ةمدخلاا ةيیضوفم

CAD Computer-aided design ببوساحلاا ةةدعاسمب ميیمصتلاا

CAPI Computer-assisted personal interviewing ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیصخش ةلباقم
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ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیفتاهھھھ ةلباقم
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CIS Community Innovation Survey 
(European Commission(

 ةيیضوفملاا( يعمتجملاا رراكتبالاا حسم
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CPC Central Product Classification 
)United Nations(

 ممألاا( تتاجتنملل ييزكرملاا فيینصتلاا
)ةةدحتملاا

EC European Commission ةيیبووررووألاا ةيیضوفملاا

EIS European Innovation Scoreboard راكتبالل يبوروألا لجسلا

ESS European Statistical System يبووررووألاا يئاصحإلاا مماظنلاا
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Office

 ةيیكلملل يبووررووألاا دداحتالاا بتكم
 ةيیركفلاا

Eurostat European Commission’s Directorate-
General for Statistics

 ةعباتلاا ءاصحإلل ةماعلاا ةيیريیدملاا
  ةيیبووررووألاا ةيیضوفملل

FTE Full-time equivalent  لمعلاا ئفاكم/لماكلاا ممااوودلاا ئفاكم
غغرفتملاا

G20 Group of Twenty نيیرشعلاا ةعومجم

GDP Gross domestic product يلامجإلاا يلحملاا جتانلاا

HEI Higher education institution يلاع ميیلعت ةسسؤم

ICT Information and communication 
technology

تتالاصتالااوو تتامولعملاا ةناقت

ILO International Labour Organization ةيیلوودلاا لمعلاا ةمظنم

INSEE Institut national de la statistique et des 
études économiques (France(

 تتاساارردلااوو ءاصحإلل ينططولاا دهھعملاا
)اسنرف( ةيیدداصتقالاا
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ISCED International Standard Classification of 
Education

ميیلعتلل دحوملاا يلوودلاا فيینصتلاا
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Classification of All Economic Activities
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Standardization

 ديیحوتلل \سيیيیقتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا

سيیيیاقملاا ديیحوتل\يسايیقلاا

IT Information technology تتامولعملاا ةناقت

KAU Kind-of-activity unit ططاشنلاا ععون بسح ججاتنإلاا ةةدحوو

KBC Knowledge-based capital ةفرعملاا ىلع مئاقلاا للاملاا سسأأرر

MMD Micro-moments database ىىرغصلاا تتاظحللاا تتانايیب ةةدعاق

MNE Multinational enterprise ةيیسنجلاا ةة/دددعتم ةكرش/ععوورشم

NACE Statistical classification of economic 
activities in the European Community

 ةطشنألل يئاصحإلاا فيینصتلاا
ةيیبووررووألاا ةعامجلاا يف ةيیدداصتقالاا

NAICS North American Industry Classification 
System

 اكيیرمأأ يف ععانصلاا فيینصتلاا مماظن
 ةيیلامشلاا

NEPAD New Partnership for Africa’s 
Development

ايیقيیرفأأ ةيیمنت لجأأ نم ةةديیدجلاا ةكاارشلاا

NESTI Working Party of National Experts on 
Science and Technology Indicators

 نيیيینططولاا ءااربخلاا نم لماعلاا قيیرفلاا
ةناقتلااوو ممولعلاا تتاارشؤمب ينعملاا

NPI Non-profit institution ةيیحبرر ريیغ ةسسؤم

NPISHs Non-profit institutions serving 
households

  ممدخت حبرلل ةفدداهھھھ ريیغ تتاسسؤم
ييرسألاا ععاطقلاا

NSO National statistical organisation ةيینططولاا ةيیئاصحإلاا ةمظنملاا

NSS National statistical system ينططولاا يئاصحإلاا مماظنلاا

NTF New-to-firm ةكرشلل ىلع/يف ديیدج

NTM New-to-market ققوسلاا ىلع/يف ديیدج

OECD Organisation for Economic Co-operation 
and Development

 ننااديیملاا يف ةيیمنتلااوو ننوواعتلاا ةمظنم
ييدداصتقالاا

OM Oslo Manual ولسوأ ليلد

PCT Patent Cooperation Treaty (World 
Intellectual Property Organization(

 تتااءاارب ننأشب ننوواعتلاا ةةدهھھھاعم
 ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا( ععاارتخالاا
)ةيیركفلاا

PIAAC Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies

ررابكلاا تتااءافكل يلوودلاا ميیيیقتلاا جمانرب

PRI Public research institution ةماع ثثاحبأأ ةسسؤم

RICYT Ibero-American/Inter-American Network 
for Science and Technology Indicators

 ةيیكيیرمألاا-ةيیريیبيیإلاا نناادلبلاا ةكبش
ةناقتلااوو ملعلاا تتاارشؤمب ةيینعملاا

R&D Research and experimental development يبيیرجتلاا ريیوطتلااوو ثحبلاا

RHG Response homogeneity group  ةباجتسالاا ةسناجتم ةعومجم

SIBS Survey of Innovation and Business 
Strategy (Canada(

 للامعألاا ةيیجيیتاارتسإإوو رراكتبالاا حسم
)اادنك(

SMEs Small and medium-sized enterprises  ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاعوورشملاا
مجحلاا

SNA System of National Accounts (United 
Nations(

 ممألاا( ةيیموقلاا تتاباسحلاا مماظن
)ةةدحتملاا

STI Science, technology and innovation رراكتبالااوو ةناقتلااوو ممولعلاا

TQM Total Quality Management ةلماشلاا ةةددوجلاا ةةررااددإإ

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights

 ةقلعتملاا ةيیركفلاا ةيیكلملاا ققوقح بنااوج
ةةرراجتلاب

UIS UNESCO Institute for Statistics ءاصحإلل وكسنويیلاا دهھعم

UN United Nations ةةدحتملاا ممألاا

UPOV International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants

 ففانصألاا ةيیامحل يلوودلاا دداحتالاا
تتاتابنلاا نم ةةديیدجلاا

WIPO World Intellectual Property Organization ةيیركفلاا ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا

WTO World Trade Organization ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم
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ةييییئئادببلا ءاممسسألاو تاراصصتتخخالا
AI Artificial intelligence يعنُصلاا ءاكذلاا

ANZSIC Australian and New Zealand Standard 
Industrial Classification

 يلاارتسألاا دحوملاا يعانصلاا فيینصتلاا
 ييدنليیززويینلاا

APSC Australian Public Service Commission ةيیلاارتسألاا ةيیمومعلاا ةمدخلاا ةيیضوفم

CAD Computer-aided design ببوساحلاا ةةدعاسمب ميیمصتلاا

CAPI Computer-assisted personal interviewing ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیصخش ةلباقم

CATI Computer-assisted telephone 
interviewing

ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیفتاهھھھ ةلباقم

CDM Crépon, Duguet and Mairesse Crépon, Duguet and 
Mairesse 

CIS Community Innovation Survey 
(European Commission(

 ةيیضوفملاا( يعمتجملاا رراكتبالاا حسم
)ةيیبووررووألاا

CPC Central Product Classification 
)United Nations(

 ممألاا( تتاجتنملل ييزكرملاا فيینصتلاا
)ةةدحتملاا

EC European Commission ةيیبووررووألاا ةيیضوفملاا

EIS European Innovation Scoreboard راكتبالل يبوروألا لجسلا

ESS European Statistical System يبووررووألاا يئاصحإلاا مماظنلاا

EU European Union يبووررووألاا دداحتالاا

EUIPO European Union Intellectual Property 
Office

 ةيیكلملل يبووررووألاا دداحتالاا بتكم
 ةيیركفلاا

Eurostat European Commission’s Directorate-
General for Statistics

 ةعباتلاا ءاصحإلل ةماعلاا ةيیريیدملاا
  ةيیبووررووألاا ةيیضوفملل

FTE Full-time equivalent  لمعلاا ئفاكم/لماكلاا ممااوودلاا ئفاكم
غغرفتملاا

G20 Group of Twenty نيیرشعلاا ةعومجم

GDP Gross domestic product يلامجإلاا يلحملاا جتانلاا

HEI Higher education institution يلاع ميیلعت ةسسؤم

ICT Information and communication 
technology

تتالاصتالااوو تتامولعملاا ةناقت

ILO International Labour Organization ةيیلوودلاا لمعلاا ةمظنم

INSEE Institut national de la statistique et des 
études économiques (France(

 تتاساارردلااوو ءاصحإلل ينططولاا دهھعملاا
)اسنرف( ةيیدداصتقالاا

IP Intellectual property ةيیركفلاا ةيیكلملاا

IPP Intellectual property product ةيیركفلاا ةيیكلملاا تتاجتنم

IPRs Intellectual property rights ةيیركفلاا ةيیكلملاا ققوقح

ISCED International Standard Classification of 
Education

ميیلعتلل دحوملاا يلوودلاا فيینصتلاا

ISIC International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities

 دحوملاا يلوودلاا يعانصلاا فيینصتلاا
 ةيیدداصتقالاا ةطشنألاا عيیمجل

ISO International Organization for 
Standardization

 ديیحوتلل \سيیيیقتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا

سيیيیاقملاا ديیحوتل\يسايیقلاا

IT Information technology تتامولعملاا ةناقت

KAU Kind-of-activity unit ططاشنلاا ععون بسح ججاتنإلاا ةةدحوو

KBC Knowledge-based capital ةفرعملاا ىلع مئاقلاا للاملاا سسأأرر

MMD Micro-moments database ىىرغصلاا تتاظحللاا تتانايیب ةةدعاق

MNE Multinational enterprise ةيیسنجلاا ةة/دددعتم ةكرش/ععوورشم

NACE Statistical classification of economic 
activities in the European Community

 ةطشنألل يئاصحإلاا فيینصتلاا
ةيیبووررووألاا ةعامجلاا يف ةيیدداصتقالاا

NAICS North American Industry Classification 
System

 اكيیرمأأ يف ععانصلاا فيینصتلاا مماظن
 ةيیلامشلاا

NEPAD New Partnership for Africa’s 
Development

ايیقيیرفأأ ةيیمنت لجأأ نم ةةديیدجلاا ةكاارشلاا

NESTI Working Party of National Experts on 
Science and Technology Indicators

 نيیيینططولاا ءااربخلاا نم لماعلاا قيیرفلاا
ةناقتلااوو ممولعلاا تتاارشؤمب ينعملاا

NPI Non-profit institution ةيیحبرر ريیغ ةسسؤم

NPISHs Non-profit institutions serving 
households

  ممدخت حبرلل ةفدداهھھھ ريیغ تتاسسؤم
ييرسألاا ععاطقلاا

NSO National statistical organisation ةيینططولاا ةيیئاصحإلاا ةمظنملاا

NSS National statistical system ينططولاا يئاصحإلاا مماظنلاا

NTF New-to-firm ةكرشلل ىلع/يف ديیدج

NTM New-to-market ققوسلاا ىلع/يف ديیدج

OECD Organisation for Economic Co-operation 
and Development

 ننااديیملاا يف ةيیمنتلااوو ننوواعتلاا ةمظنم
ييدداصتقالاا

OM Oslo Manual ولسوأ ليلد

PCT Patent Cooperation Treaty (World 
Intellectual Property Organization(

 تتااءاارب ننأشب ننوواعتلاا ةةدهھھھاعم
 ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا( ععاارتخالاا
)ةيیركفلاا

PIAAC Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies

ررابكلاا تتااءافكل يلوودلاا ميیيیقتلاا جمانرب

PRI Public research institution ةماع ثثاحبأأ ةسسؤم

RICYT Ibero-American/Inter-American Network 
for Science and Technology Indicators

 ةيیكيیرمألاا-ةيیريیبيیإلاا نناادلبلاا ةكبش
ةناقتلااوو ملعلاا تتاارشؤمب ةيینعملاا

R&D Research and experimental development يبيیرجتلاا ريیوطتلااوو ثحبلاا

RHG Response homogeneity group  ةباجتسالاا ةسناجتم ةعومجم

SIBS Survey of Innovation and Business 
Strategy (Canada(

 للامعألاا ةيیجيیتاارتسإإوو رراكتبالاا حسم
)اادنك(

SMEs Small and medium-sized enterprises  ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاعوورشملاا
مجحلاا

SNA System of National Accounts (United 
Nations(

 ممألاا( ةيیموقلاا تتاباسحلاا مماظن
)ةةدحتملاا

STI Science, technology and innovation رراكتبالااوو ةناقتلااوو ممولعلاا

TQM Total Quality Management ةلماشلاا ةةددوجلاا ةةررااددإإ

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights

 ةقلعتملاا ةيیركفلاا ةيیكلملاا ققوقح بنااوج
ةةرراجتلاب

UIS UNESCO Institute for Statistics ءاصحإلل وكسنويیلاا دهھعم

UN United Nations ةةدحتملاا ممألاا

UPOV International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants

 ففانصألاا ةيیامحل يلوودلاا دداحتالاا
تتاتابنلاا نم ةةديیدجلاا

WIPO World Intellectual Property Organization ةيیركفلاا ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا

WTO World Trade Organization ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم

AI Artificial intelligence يعنُصلاا ءاكذلاا

ANZSIC Australian and New Zealand Standard 
Industrial Classification

 يلاارتسألاا دحوملاا يعانصلاا فيینصتلاا
 ييدنليیززويینلاا

APSC Australian Public Service Commission ةيیلاارتسألاا ةيیمومعلاا ةمدخلاا ةيیضوفم

CAD Computer-aided design ببوساحلاا ةةدعاسمب ميیمصتلاا

CAPI Computer-assisted personal interviewing ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیصخش ةلباقم

CATI Computer-assisted telephone 
interviewing

ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیفتاهھھھ ةلباقم

CDM Crépon, Duguet and Mairesse Crépon, Duguet and 
Mairesse 

CIS Community Innovation Survey 
(European Commission(

 ةيیضوفملاا( يعمتجملاا رراكتبالاا حسم
)ةيیبووررووألاا

CPC Central Product Classification 
)United Nations(

 ممألاا( تتاجتنملل ييزكرملاا فيینصتلاا
)ةةدحتملاا

EC European Commission ةيیبووررووألاا ةيیضوفملاا

EIS European Innovation Scoreboard راكتبالل يبوروألا لجسلا

ESS European Statistical System يبووررووألاا يئاصحإلاا مماظنلاا

EU European Union يبووررووألاا دداحتالاا

EUIPO European Union Intellectual Property 
Office

 ةيیكلملل يبووررووألاا دداحتالاا بتكم
 ةيیركفلاا

Eurostat European Commission’s Directorate-
General for Statistics

 ةعباتلاا ءاصحإلل ةماعلاا ةيیريیدملاا
  ةيیبووررووألاا ةيیضوفملل

FTE Full-time equivalent  لمعلاا ئفاكم/لماكلاا ممااوودلاا ئفاكم
غغرفتملاا

G20 Group of Twenty نيیرشعلاا ةعومجم

GDP Gross domestic product يلامجإلاا يلحملاا جتانلاا

HEI Higher education institution يلاع ميیلعت ةسسؤم

ICT Information and communication 
technology

تتالاصتالااوو تتامولعملاا ةناقت

ILO International Labour Organization ةيیلوودلاا لمعلاا ةمظنم

INSEE Institut national de la statistique et des 
études économiques (France(

 تتاساارردلااوو ءاصحإلل ينططولاا دهھعملاا
)اسنرف( ةيیدداصتقالاا

IP Intellectual property ةيیركفلاا ةيیكلملاا

IPP Intellectual property product ةيیركفلاا ةيیكلملاا تتاجتنم

IPRs Intellectual property rights ةيیركفلاا ةيیكلملاا ققوقح

ISCED International Standard Classification of 
Education

ميیلعتلل دحوملاا يلوودلاا فيینصتلاا

ISIC International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities

 دحوملاا يلوودلاا يعانصلاا فيینصتلاا
 ةيیدداصتقالاا ةطشنألاا عيیمجل

ISO International Organization for 
Standardization

 ديیحوتلل \سيیيیقتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا

سيیيیاقملاا ديیحوتل\يسايیقلاا

IT Information technology تتامولعملاا ةناقت

KAU Kind-of-activity unit ططاشنلاا ععون بسح ججاتنإلاا ةةدحوو

KBC Knowledge-based capital ةفرعملاا ىلع مئاقلاا للاملاا سسأأرر

MMD Micro-moments database ىىرغصلاا تتاظحللاا تتانايیب ةةدعاق

MNE Multinational enterprise ةيیسنجلاا ةة/دددعتم ةكرش/ععوورشم

NACE Statistical classification of economic 
activities in the European Community

 ةطشنألل يئاصحإلاا فيینصتلاا
ةيیبووررووألاا ةعامجلاا يف ةيیدداصتقالاا

NAICS North American Industry Classification 
System

 اكيیرمأأ يف ععانصلاا فيینصتلاا مماظن
 ةيیلامشلاا

NEPAD New Partnership for Africa’s 
Development

ايیقيیرفأأ ةيیمنت لجأأ نم ةةديیدجلاا ةكاارشلاا

NESTI Working Party of National Experts on 
Science and Technology Indicators

 نيیيینططولاا ءااربخلاا نم لماعلاا قيیرفلاا
ةناقتلااوو ممولعلاا تتاارشؤمب ينعملاا

NPI Non-profit institution ةيیحبرر ريیغ ةسسؤم

NPISHs Non-profit institutions serving 
households

  ممدخت حبرلل ةفدداهھھھ ريیغ تتاسسؤم
ييرسألاا ععاطقلاا

NSO National statistical organisation ةيینططولاا ةيیئاصحإلاا ةمظنملاا

NSS National statistical system ينططولاا يئاصحإلاا مماظنلاا

NTF New-to-firm ةكرشلل ىلع/يف ديیدج

NTM New-to-market ققوسلاا ىلع/يف ديیدج

OECD Organisation for Economic Co-operation 
and Development

 ننااديیملاا يف ةيیمنتلااوو ننوواعتلاا ةمظنم
ييدداصتقالاا

OM Oslo Manual ولسوأ ليلد

PCT Patent Cooperation Treaty (World 
Intellectual Property Organization(

 تتااءاارب ننأشب ننوواعتلاا ةةدهھھھاعم
 ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا( ععاارتخالاا
)ةيیركفلاا

PIAAC Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies

ررابكلاا تتااءافكل يلوودلاا ميیيیقتلاا جمانرب

PRI Public research institution ةماع ثثاحبأأ ةسسؤم

RICYT Ibero-American/Inter-American Network 
for Science and Technology Indicators

 ةيیكيیرمألاا-ةيیريیبيیإلاا نناادلبلاا ةكبش
ةناقتلااوو ملعلاا تتاارشؤمب ةيینعملاا

R&D Research and experimental development يبيیرجتلاا ريیوطتلااوو ثحبلاا

RHG Response homogeneity group  ةباجتسالاا ةسناجتم ةعومجم

SIBS Survey of Innovation and Business 
Strategy (Canada(

 للامعألاا ةيیجيیتاارتسإإوو رراكتبالاا حسم
)اادنك(

SMEs Small and medium-sized enterprises  ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاعوورشملاا
مجحلاا

SNA System of National Accounts (United 
Nations(

 ممألاا( ةيیموقلاا تتاباسحلاا مماظن
)ةةدحتملاا

STI Science, technology and innovation رراكتبالااوو ةناقتلااوو ممولعلاا

TQM Total Quality Management ةلماشلاا ةةددوجلاا ةةررااددإإ

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights

 ةقلعتملاا ةيیركفلاا ةيیكلملاا ققوقح بنااوج
ةةرراجتلاب

UIS UNESCO Institute for Statistics ءاصحإلل وكسنويیلاا دهھعم

UN United Nations ةةدحتملاا ممألاا

UPOV International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants

 ففانصألاا ةيیامحل يلوودلاا دداحتالاا
تتاتابنلاا نم ةةديیدجلاا

WIPO World Intellectual Property Organization ةيیركفلاا ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا

WTO World Trade Organization ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم
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AI Artificial intelligence يعنُصلاا ءاكذلاا

ANZSIC Australian and New Zealand Standard 
Industrial Classification

 يلاارتسألاا دحوملاا يعانصلاا فيینصتلاا
 ييدنليیززويینلاا

APSC Australian Public Service Commission ةيیلاارتسألاا ةيیمومعلاا ةمدخلاا ةيیضوفم

CAD Computer-aided design ببوساحلاا ةةدعاسمب ميیمصتلاا

CAPI Computer-assisted personal interviewing ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیصخش ةلباقم

CATI Computer-assisted telephone 
interviewing

ببوساحلاا ةةدعاسمب ةيیفتاهھھھ ةلباقم

CDM Crépon, Duguet and Mairesse Crépon, Duguet and 
Mairesse 

CIS Community Innovation Survey 
(European Commission(

 ةيیضوفملاا( يعمتجملاا رراكتبالاا حسم
)ةيیبووررووألاا

CPC Central Product Classification 
)United Nations(

 ممألاا( تتاجتنملل ييزكرملاا فيینصتلاا
)ةةدحتملاا

EC European Commission ةيیبووررووألاا ةيیضوفملاا

EIS European Innovation Scoreboard راكتبالل يبوروألا لجسلا
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Property Rights

 ةقلعتملاا ةيیركفلاا ةيیكلملاا ققوقح بنااوج
ةةرراجتلاب

UIS UNESCO Institute for Statistics ءاصحإلل وكسنويیلاا دهھعم

UN United Nations ةةدحتملاا ممألاا

UPOV International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants

 ففانصألاا ةيیامحل يلوودلاا دداحتالاا
تتاتابنلاا نم ةةديیدجلاا

WIPO World Intellectual Property Organization ةيیركفلاا ةيیكلملل ةيیملاعلاا ةمظنملاا

WTO World Trade Organization ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم
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 يا هى دنيم أوسهى؟

ئسشحدجش قٍٞ ػ٤ِٔس ؾٔغ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ٝضلغ٤شٛح، ٣ٝغؼ٠ ذزُي ئ٠ُ ضغ٤َٜ ئؾشجء جُٔوحسٗحش جُذ٤ُٝس ًٔح ٣وذّ  د٤َُ أٝع٣ِٞوذّ 
ٓ٘ظسً ُِركع ٝجُطؿش٣د ك٢ ٓؿحٍ ه٤حط جالذطٌحس.ٓرذت٤حً جُـح٣س ٖٓ ٛزٙ جإلسشحدجش ٢ٛ دػْ ٌٓحضد جإلقظحء جُٞؽ٤٘س ٝؿ٤شٛح ٖٓ 

ضظ٤ْٔ ٓوح٤٣ظ جالذطٌحس ٝؾٔؼٜح ٝٗششٛح ذٔح ٣ِر٢ ؽ٤لحً ٖٓ قحؾحش جألذكحظ ٝجُغ٤حعحش. ذحإلػحكس ُٔح  ٓ٘طؿ٢ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ك٢
 ضوذّ، ط٤ـص جإلسشحدجش أ٣ؼحً ُطٌٕٞ رجش ه٤ٔس ٓرحششز ذحُ٘غرس ُٔغطخذ٢ٓ ٓؼِٞٓحش جالذطٌحس.

قٍٞ أكؼَ جُٔٔحسعحش ٝجالهطشجقحش ٣ؿد جُ٘ظش ئ٠ُ ٛزٙ جإلسشحدجش ذٌٜٞٗح ٓض٣ؽ ٖٓ جُٔؼح٤٣ش جإلقظحت٤س جُشع٤ٔس ٝجُٔشٞسز 
 ٖٓ أؾَ ضٞع٤غ ٗطحم ه٤حط جالذطٌحس ئ٠ُ ٓؿحالٍش ؾذ٣ذز ٖٓ أؾَ جعطخذجّ جألدٝجش جُكح٤ُس ٝجُؿذ٣ذز.

ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ، ٣ذسى ػذٌد ًر٤ش ٖٓ جُذٍٝ ٝجُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس أ٤ٔٛس ه٤حط جالذطٌحس ٝهذ هحٓٞج ذطط٣ٞش جُوذسجش جُالصٓس ٖٓ أؾَ 
جُر٤حٗحش. ٣ذػْ ٛزج جُذ٤َُ رُي جُؿٜذ جُٔ٘غن ٖٓ أؾَ جُغؼ٢ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ جُر٤حٗحش ٝجُٔإششجش ٝجُطك٤ِالش جُذه٤وس ؾٔغ ضِي 

 ٝجُوحذِس ُِو٤حط ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُذ٢ُٝ.

 يٍ أجم قياس االبخكاس؟ دنيالا  َحخاج نًارا

غش ذؼذز ؽشجتن ك٢ جألكشجد ٝجُٔإعغحش ٣ؼذ جالذطٌحس أعحع٤حً ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جُطكغ٤٘حش ك٢ ٓغط٣ٞحش جُٔؼ٤شس ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣إ
ٝجُوطحػحش جالهطظحد٣س ذأًِٜٔح ٝجُذٍٝ. ًٔح ٣ٌٖٔ ُِو٤حط جُؿ٤ذ ُالذطٌحس ٝالعطخذجّ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ك٢ جألذكحظ إٔ ٣غحػذ طحٗؼ٢ 

طٌحس ك٢ ضكو٤ن جُغ٤حعحش ك٢ ضكغ٤ٖ كْٜ جُطـ٤شجش جُكحطِس ك٢ جالهطظحد ٝجُٔؿطٔغ ٝضوذ٣ش جُٔغحٛٔس )جُٔٞؾرس أٝ جُغحُرس( ُالذ
 جألٛذجف جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝٓشجهرس ٝضو٣ْٞ كؼح٤ُس جُغ٤حعحش جُط٢ ٣ُطروٜٞٗح ًٝلحءضٜح.

٣طٔػَ جُٜذف ٖٓ ٛزج جُذ٤َُ ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُؿٜٞد جُٔرزُٝس ك٢ ؾٔغ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ٝجإلذالؽ ػٜ٘ح ٖٓ خالٍ جعطخذجّ ٓلشدجش ٓشطشًس 
طلن ػ٤ِٜح ٝجضلحه٤حش ػ٤ِٔس ٣ٔ ُٓ ٌٖ إٔ ضؼضص هحذ٤ِس ه٤حط جُٔخشؾحش جإلقظحت٤س ٝإٔ ضذػْ جُطط٣ٞش جُٔطشد ُِر٤٘س جُطكط٤س ٝٓرحدب 

 جإلقظحت٤س جُؼح٤ُٔس ػٖ ٓؼِٞٓحش جالذطٌحس ضٌٕٞ ٓ٘حعرس ٝٓل٤ذز ُِرحقػ٤ٖ ٝطحٗؼ٢ جُغ٤حعحش ػ٠ِ قذٍّ عٞجء.

ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء  OECDحد١ ، ٝٛٞ ٓ٘شٞس ٓشطشى ذ٤ٖ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظد٤َُ أٝع٣ِٞٔػَ 
 ه٤حطضكص ػ٘ٞجٕ " OECD، ٌٓٞٗحً ست٤غحً ُغِغِس أدُس جُو٤حط جُط٢ ض٘طؿٜح ٓ٘ظٔس جُـ Eurostatجُطحذؼس ُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س 

جألٗشطس جُؼ٤ِٔس ٝجُطوح٤ٗس ٝجالذطٌحس٣س". ًؿضٍء ٖٓ ػحتِس جألدُس ٛزٙ، ٣ؼحُؽ ٛزج جُذ٤َُ جُكحؾس ئ٠ُ جُطل٤ٌش ك٢ ٤ًل٤س ػَٔ أٗظٔس 
جالذطٌحس ذٔح ٣طخط٠ قذٝد ضٞط٤ق جُؿٜٞد جُٔرزُٝس ك٢ جالعطػٔحس ك٢ جُٔؼشكس جُؿذ٣ذز )ٝٛٞ ٓٞػٞع ٣ؼحُؿٚ د٤َُ كشجعٌحض٢ قٍٞ 

( أٝ أػذجد جالذطٌحسجش جُٔغؿِس ك٢ OECDجُز١ أطذسضٚ ٓ٘ظٔس جُـ  R&Dع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ جُٔٞجسد جُٔخظظس ُِرك
 (.OECDجُظحدس ػٖ ٓ٘ظٔس جُـ د٤َُ ئقظحءجش ذشجءجش جالخطشجع ذشجءجش جخطشجع ٝخظحتظٜح )ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ 

ُط٢ ؿحُرحً ٓح ضٌٕٞ ؿ٤ش ظحٛشز، ٓغ رُي ٝضؼش٣ق جُطر٤ؼس ٓطؼذدز جُؿٞجٗد ُالذطٌحس جدٝسجً ست٤غحً ك٢ ضٞػ٤ف د٤َُ أٝعِٞ ٣إد١ 
 ضٞؾذ ػذز أعثِس ٓؼِوس قٍٞ جألذكحظ ٝجُغ٤حعحش ٢ٛٝ  ضغطذػ٢ ضٞك٤ش ذ٤حٗحٍش ٓٞعؼس ٝأًػش دهس.

 يا هى االبخكاس؟

ّٕ جالذطٌحس ٣ٌٖٔ ٣ٝؿد ه٤حعٚ، ٝضططِّد هحذ٤ِس جُو٤حط ضٞك٤ش ٓؼ٤حٍس أعحع٢ ٖٓ أؾَ جخط٤حس   د٤َُ أٝعِٞضطٔػَ ئقذٟ سًحتض  ك٢ أ
جُٔلح٤ْٛ ٝجُطؼش٣لحش ٝجُطظ٤٘لحش ك٢ ٛزج جُذ٤َُ، ٝٛزٙ جُخحط٤س ٢ٛ ٓح ٤ٔ٣ض ٛزج جُذ٤َُ ػٖ ذحه٢ جُٔغط٘ذجش جُط٢ ضوذّ ضظٞسجش 

 ٝضؼش٣لحش ُالذطٌحس.

ضشَٔ جٌُٔٞٗحش جُشت٤غس ُٔلّٜٞ جالذطٌحس دٝس جُٔؼشكس ًأعحط ُالذطٌحس ٝجُكذجغس ٝجُٔ٘لؼس ٝخِن جُو٤ٔس أٝ جُٔكحكظس ػ٤ِٜح ًٜذف 
ٓلطشع ُالذطٌحس. ٣ٔػَ ششؽ جُط٘ل٤ز جُؼحَٓ جُز١ ٤ٔ٣ض جالذطٌحس ػٖ جُٔلح٤ْٛ جألخشٟ ٓػَ جالخطشجع كٜزج جألخ٤ش ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ 

 ٓٞػٞػحً ك٢ جُط٘ل٤ز أٝ ٓطحقحً ُالعطخذجّ ٖٓ هِرَ ج٥خش٣ٖ.

UN  United Nations   جألْٓ جُٔطكذز 

UPOV International Union for the Protection of 

New Varieties of Plants 

 جالضكحد جُذ٢ُٝ ُكٔح٣س جألط٘حف جُؿذ٣ذز ٖٓ جُ٘رحضحش

WIPO World Intellectual Property Organization جُٔ٘ظٔس جُؼح٤ُٔس ٤ٌُِِٔس جُلٌش٣س 

WTO World Trade Organization  جُؼح٤ُٔسٓ٘ظٔس جُطؿحسز 
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حش ٤ٌُِٜٔح. ٣ُؼشف جالذطٌحس ك٢ ػ٠ِ ٗشحؽ ٓح أٝ ٓخشؾحش رُي جُ٘شحؽ، ٣ٝوذّ ٛزج جُذ٤َُ ضؼش٣ل’ جالذطٌحس’٣ٌٖٔ إٔ ٣ذٍ ٓظطِف 
 جُؼّٔٞ ًٔح ٢ِ٣:

ضوذ٣ْ ٓ٘طؽٍ أٝ ػ٤ِٔسٍ )أٝ ٓض٣ؽٍ ٜٓ٘ٔح( ؾذ٣ذ٣ٖ أٝ ٓكغ٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ ًػ٤شًج ػٖ جُٔ٘طؿحش أٝ جُؼ٤ِٔحش  االبخكاس٣ٔػَ 
ـٌ ُِٔغطخذ٤ٖٓ جُٔكط٤ِٖٔ )قحُس جُٔ٘طؽ( أٝ ِٝػؼص ك٢ جالعطخذجّ ٖٓ  جُط٢ ضٌِٜٔح جُٞقذز جُٔؼ٤٘س جُغحذوس ٝٛٞ ٓطح

 جُٞقذز )قحُس جُؼ٤ِٔس(. ضِي  هِرَ

٣غطخذّ ٛزج جُطؼش٣ق جُٔظطِف جُؼحّ "جُٞقذز" ٖٓ أؾَ ٝطق جُؿٜس جُلحػِس جُٔغإُٝس ػٖ جالذطٌحسجش، ٝٛٞ ٣ش٤ش ئ٠ُ أ١ ٝقذز 
 حءٛح ٖٓ جألكشجد.ٓإعغ٤س ك٢ أ١ هطحع ذٔح ك٢ رُي جألُعش ٝأػؼ

ّْ جُطّٞعغ ك٢ ضط٣ٞش ٛزج جُطؼش٣ق ٝضلؼ٤ِٚ ٤ُوذّ جألعحط جُالصّ ُإلسشحدجش جُؼ٤ِٔس جُٞجسدز ك٢ ٛزج جُذ٤َُ جُّٔٞؾٜس ُوطحع جألػٔحٍ.  ض
ّٕ ضطر٤وٚ ٣ظرف ٓٞػٞػ٤حً ٗٞػحً ٓح ٝهحذالً ُِٔوحسٗس ٖٓ خالٍ ضط ٌَ ك٢ ٓلّٜٞ جالذطٌحس، كا ّٕ جُطحذغ جُشخظ٢ ٓطأط ر٤ن ٝذحُشؿْ أ

ٗوحؽ ٓشؾؼ٤س ّٓٞقذز ػٖ جُكذجغس ٝجُٔ٘لؼس، ٝٛٞ ٓح ٣وطؼ٢ ٝؾٞد جخطالٍف ًر٤ش ٣ؿد إٔ ٣طْ كٜٔٚ.  ٣ؿؼَ رُي ؾٔغ جُر٤حٗحش جُوحذِس 
ُِٔوحسٗس ػٖ جالذطٌحس ٝجألٗشطس جُٔشضرطس ذٚ ٝجإلذالؽ ػٜ٘ح أعَٜ ػٖ جُششًحش جُٔٞؾٞدز ك٢ جُذٍٝ ٝجُظ٘حػحش جُٔخطِلس ًٝزُي 

ٖ ق٤ع جُكؿْ ٝج٤ُٜحًَ ذذءجً ٖٓ جُششًحش جُظـ٤شز جُٔ٘طؿس ُٔ٘طؽ ٝجقذ ئ٠ُ جُششًحش جٌُر٤شز ٓطؼذدز جُششًحش جُٔخطِلس ٓ
 جُؿ٘غ٤حش جُط٢ ض٘طؽ ؽ٤لحً ٝجعؼحً ٖٓ جُغِغ ٝجُخذٓحش.  

 .ششًسٝجُط٢ ضٜذف ئ٠ُ ضكو٤ن جذطٌحس ًَُِ جألٗشطس جُطط٣ٞش٣س ٝجُٔح٤ُس ٝجُطؿحس٣س جُط٢ ضوّٞ ذٜح جُششًس  أَشطت االبخكاسضشَٔ 

ُٓ٘طؽ ؾذ٣ذ أٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ ؾذ٣ذز أٝ ئؾشجء ضكغ٤ٖ ك٢ أ١ ٜٓ٘ٔح )أٝ ٓض٣ؽ ٖٓ رُي( ضخطِق ذشٌَ ؾٞٛش١ ػٖ  األعًالابخكاس ٣ٔػَ  ضوذ٣ْ 
 .ٓ٘طؿحش جُششًس أٝ ػ٤ِٔحش أػٔحُٜح جُغحذوس ٝجُط٢ ضْ ضوذ٣ٜٔح ك٢ جُغٞم أٝ ضْ  جعطخذجٜٓح ٖٓ هرَ جُششًس

 ّْ جإلدسج٢ً، ػ٠ِ ضؼش٣ق جذطٌحس \ك٢ ٛزج جُذ٤َُ ئدخحٍ ضـ٤٤ٍش ؾزس١، ٓغط٤ٍ٘ش ذلؼح٤ُحش جالخطرحس جُٔؼشك٢ٓوحسٗسً ذحإلطذجس جُغحذن، ض
جألػٔحٍ ٝٛٞ ضو٤ِض ٓغطٟٞ جُطؼو٤ذ ك٢ جُطؼش٣ق جُغحذن جُٔشضٌض ئ٠ُ هحتٔس ٖٓ أسذؼس أٗٞجع ُالذطٌحس )جُٔ٘طؽ ٝجُؼ٤ِٔس ٝجُط٘ظ٢ٔ٤ 

ُٔ٘طؽ ٝجذطٌحسجش ػ٤ِٔس جألػٔحٍ. أ٣ؼحً ٣ُخلّغ جُطؼش٣ق جُٔ٘وّف ٓغطٟٞ ؿٔٞع ٝجُطغ٣ٞو٢( ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ أعحع٤٤ٖ ٛٔح جذطٌحسجش ج
ٓططِرحش ضكو٤ن جُطـ٤٤ش "جُؿٞٛش١" ٖٓ خالٍ ٓوحسٗس جالذطٌحسجش جُؿذ٣ذز ٝجُٔكّغ٘س ٓغ ٓح ُذٟ جُششًس قح٤ُحً ٖٓ ٓ٘طؿحش أٝ 

 ٔحٍ ًٔح ٢ِ٣:ػ٤ِٔحش أػٔحٍ، ضطٔػَ جُطؼش٣لحش جألعحع٤س الذطٌحس جُٔ٘طؽ ٝجذطٌحس ػ٤ِٔس جألػ

ًُُخَج ػٖ جُغِغ أٝ جُخذٓحش جُغحذوس ك٢ جُششًس ٝجُط٢ ضْ  ؾٞٛش٣حً عِؼس أٝ خذٓس ؾذ٣ذز أٝ ٓكّغ٘س ضخطِق ٛٞ  ابخكاس ان
 ضوذ٣ٜٔح ئ٠ُ جُغٞم. 

أو أكثر من وظائف األعمال التي تختلف اختالفًا  ةهو عملية أعمال جديدة أو ُمحّسنة لواحد ابخكاس عًهيت األعًال
    .جوهريًا عن عمليات األعمال السابقة للشركة والتي تمّ وضعها في االستخدام من قبل الشركة

ضطؼِن جذطٌحسجش ػ٤ِٔس جألػٔحٍ ذغص ٝظحتق ٓخطِلس ُِششًس  ًٔح ٛٞ ٓكذد ك٢ أدذ٤حش ئدجسز جألػٔحٍ، ٝضشضرؾ ٝظ٤لطحٕ ٜٓ٘ح 
عحع٢ ُِششًس جُٔطٔػَ ك٢ ئٗطحؼ ٓ٘طؿحش ٝضوذ٣ٜٔح ُِر٤غ، ك٢ ق٤ٖ ضطؼِن جُٞظحتق جُٔطرو٤س ذأٗشطس جُذػْ. ٣شضرؾ ضظ٤٘ق ذحُ٘شحؽ جأل

ٍَ ؾ٤ذ ٓغ جُلثحش جُٞجسدز ك٢ جإلطذجس جُغحذن الذطٌحس جُؼ٤ِٔس ٝجالذطٌحس جُطغ٣ٞو٢  ٝظحتق جألػٔحٍ جُٔوطشـ ك٢ ٛزج جُذ٤َُ ذشٌ
 ٝجالذطٌحس جُط٘ظ٢ٔ٤. 

ًّج   ؟ونًارايشاجعت انذنيم عًهيت كيف ح

ٍَ ٓٞغٞم ٖٓ ؾٍٜس أخشٟ. ٣طؼّشع  ططِّد٣ ُِٔطِر٤ٖ  د٤َُ أٝعِٞجُو٤حط كٜٔحً ُٔح ٣ؿد ه٤حعٚ ٖٓ ؾٜس ٝٝػ٤حً ُٔح ٣ٌٖٔ ه٤حعٚ ذشٌ
ُس ٓؼحً ٣ٝذػْ جُطّٞعغ ك٢ جُطؿش٣د ٖٓ أؾَ ضكغ٤ٖ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ٝضٞع٤ؼٜح ٝرُي ًِٚ ك٢ جعطؿحذٍس ُطِد جُغ٤حعحش جُو١ٞ ألد

ػ٤ِٔس قٍٞ جالذطٌحس. ُوذ أدٟ ضضج٣ذ جُٞػ٢ جُٔؿطٔؼ٢ ذحُظٞجٛش جُٔشضرطس ذحالذطٌحس أ٣ؼحً ئ٠ُ ضٞع٤غ ٗطحم جالٛطٔحّ ذأٛذجف ؾذ٣ذز 
 ُِو٤حط. ٌُٖ ٝٓغ ٛزج جُطوذّ، ٓحضضجٍ جألدُس ٝجألعثِس جُٔطؼِوس ذذٝس جالذطٌحس ٝٓح ٣ٌٖٔ إٔ ضإد٣ٚ جُغ٤حعحش ٖٓ أؾَ جُطأغ٤ش ك٤ٚ ضؼح٢ٗ

ك٢ ٓؼحُؿس ذؼٍغ ٖٓ ٛزٙ جُلؿٞجش ٝجألعثِس  د٤َُ أٝع٣ِٞطٔػَ أقذ جألٛذجف جُشت٤غس ُإلطذجس جُشجذغ ٖٓ  كؿٞجٍش ًر٤شز. ٖٓ ٝؾٞد
 جُٔؼِّوس.
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ئ٠ُ جُخرشز جٌُٔطغرس ٓ٘ز ذذج٣س جُطغؼ٤٘حش ٖٓ ؾٔغ ئقظحءجش جالذطٌحس ك٢ دٍٝ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ  د٤َُ أٝع٣ِٞشضٌض ٛزج جإلطذجس ٖٓ 
جالهطظحد١ ٝدٍٝ أخشٟ ؿ٤ش أػؼحء ك٢ جُٔ٘ظٔس، ٝٛزج جإلطذجس ٛٞ قظ٤ِس جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ُلش٣ن ػَٔ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ 

( ٝكشهس ػَٔ ٓغف جالذطٌحس جُٔؿطٔؼ٢ جُطحذؼس ُِٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس NESTIخرشجء ٓإششجش جُؼِّٞ ٝجُطوحٗس )
ذِذجً ٝٓ٘ظٔس د٤ُٝس. جعطٔشش  45خر٤شجً ٖٓ قٞج٢ُ  120، ٝهذ شحسى ك٢ ٛزج جُؼَٔ أًػش ٖٓ Eurostatُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س 

ع٘ٞجش ٝهذ قظ٤ص ٛزٙ جُؼ٤ِٔس ٓ٘ز جٗطالهطٜح ذحُذػْ ٖٓ ٓشحٝسز جُخرشجء ٝػذٍد ٖٓ ٝسشحش  3ػ٤ِٔحش جُٔشجؾؼس ُلطشز ضض٣ذ ػٖ 
جضظحالً ٓغ  OECDد١ جُؼَٔ جُط٢ شحسى ك٤ٜح أطكحخ جُٔظِكس جُشت٤غ٤٤ٖ. أهحٓص ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظح

 جُِؿ٘س جُل٤٘س قٍٞ ئدجسز جالذطٌحس جُطحذؼس ُِٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ُِطو٤٤ظ ٖٓ أؾَ ضغ٤َٜ ٓٞجءٍٓس أٝعغ ذ٤ٖ جُطؼش٣لحش.  

ًٝزُي جإلطذجس جُغحذن جُططٞس جُٔغطٔش ك٢ ئؾٔحع جُخرشجء قٍٞ ٓح ٣ٌٖٔ ٝٓح ٣ؿد ه٤حعٚ.  د٤َُ أٝع٣ِٞؼٌظ ٛزج جإلطذجس ٖٓ 
٠ُ جُطـ٤شجش جُٔطٞجطِس ك٢ جُؼٞجَٓ جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝؽر٤ؼس جالذطٌحس ٤ًٝق ٣كظَ ذحإلػحكس ئ٠ُ ٣ُؼضٟ ٛزج جُططٞس ئ

 ضشجًْ ضؿحسخ جُو٤حط ٝضشحسى جُخرشجش ك٤ٔح ذ٤ٖ جُخرشجء.

 ؟صذاسفي هزِ اإل انًسخجذاثيا هي 

جُٔغطؿذجش جُشت٤غس جُط٢ ضٜذف ئ٠ُ ضؼض٣ض أ٤ٔٛس جُغحذوس ضطؼٖٔ ٛزٙ جإلطذجس جُؿذ٣ذز ػذدجً ٖٓ  2005ذحُٔوحسٗس ٓغ ئطذجس ػحّ 
 جُذ٤َُ ًٔظذس ُِطٞؾ٤ٚ جُٔلح٢ٔ٤ٛ ٝجُؼ٢ِٔ ٖٓ أؾَ ضٞك٤ش جُر٤حٗحش ٝجُٔإششجش ٝجُطك٤ِالش ج٤ٌُٔس قٍٞ جالذطٌحس. ٛزج جُذ٤َُ:

ػٔحٍ ٝجُكٌٞٓس ٣وذّ ئؽحسجً ٓلح٤ٔ٤ٛحً ٝضؼش٣لحُ ػحٓحً ُالذطٌحس هحذالً ُِططر٤ن ػ٠ِ ًَ جُوطحػحش ك٢ جالهطظحد )هطحع جأل .1
ٝجُوطحع جألُعش١ ٝجُٔإعغحش ؿ٤ش جُٜحدكس ُِشذف جُط٢ ضخذّ جُوطحع جألعش١(، ٢ٛٝ ػشٝس٣س ٖٓ أؾَ ضط٣ٞش جإلسشحدجش 
ك٢ جُٔغطورَ قٍٞ ه٤حط جالذطٌحس ك٢ جُوطحػحش جألُخشٟ ؿ٤ش هطحػحش جألػٔحٍ ٝك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف ذ٘حء ٓ٘ظٞس ئقظحت٢ 

ٝجُٔؿطٔغ ًِٚ، ٝرُي ٝكن ضٞط٤حش ٓ٘طذٟ جُغٔحء جُضسهحء ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢  ُالذطٌحس ػ٠ِ ٗطحم جالهطظحد ذأًِٔٚ
 ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١. 

ظ جُطؼش٣لحش ٝجُطظ٤٘لحش جُشت٤غس ٣ٝرّغطٜح ٖٓ أؾَ ضغ٤َٜ ػ٤ِٔحش جإلذالؽ ٝجُطلغ٤ش ػرش هطحع جألػٔحٍ ذأًِٔٚ ذٔح ك٢ كذّ ٣ُ  .2
 ذٓحش جُوحتٔس ػ٠ِ جُٔؼشكس.رُي ششًحش هطحع جُخذٓحش جُٔطخظظس ك٢ ضوذ٣ْ جُخ

)ٝضُؼشف أ٣ؼحً ذشأط جُٔحٍ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔؼشكس( ٖٓ خالٍ جُشذؾ ذ٤ٜ٘ح  ٣ذػْ ه٤حط جالعطػٔحس ك٢ جألطٍٞ ؿ٤ش جُِٔٔٞعس .3
 ؾَ جالذطٌحس ٝٛٞ ذحُطح٢ُ ٣ٞكش ضٞط٤حش ٝجػكس ك٢ ٓؿحٍ جُو٤حط.   جألٗٞجع جُٔخطِلس ٖٓ جُٔؼشكس ٖٓ أٝذ٤ٖ ض٤ُٞذ 

جُغحذوس جُٔخظظس  جإلسشحدجشه٤حط جُؼٞجَٓ جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س جُط٢ ضإغش ك٢ جذطٌحس جألػٔحٍ، ٣ٝذٓؽ قٍٞ  ئسشحدجشٍ ٣وذّ  .4
قٍٞ ه٤حط جالذطٌحس ك٢ جُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس ذحإلػحكس ئ٠ُ جُطظذ١ ُِكحؾس ئ٠ُ ه٤حط قحالش ع٤حعحش جالذطٌحس جُك٤ٌٓٞس جُٔط٘ٞػس 

 ٝآغحسٛح.

رطٌشز ٝجُششًحش جَُِّ٘شطس ك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحس ٖٓ ٣ؼضص ؾٔغ ٓؿٔٞػس أٝعغ ٖٓ جُر٤حٗحش جُٜٔٔس  .5 ُٔ ٍَ ٖٓ جُششًحش ؿ٤ش جُ ٌُ
 أؾَ جُٔغحػذز ك٢ ضك٤َِ جُوٟٞ جُٔكشًس ُالذطٌحس ٝػٞجَٓ ض٤ٌٔ٘ٚ.

ّْ ضوذ٣ْ ضٞط٤حش ٖٓ أؾَ  .6 ّٕ جُطؼش٣ق جُٔشؾؼ٢ ُالذطٌحس ك٢ ٛزج جُذ٤َُ ال ٣ططِد إٔ ٣ٔػَ جالذطٌحس قحُس ٗؿحـ كوذ ض ك٢ ق٤ٖ أ
شؾحش جالذطٌحس، ق٤ع ٣ٜذف رُي ئ٠ُ ضغ٤َٜ ضكغ٤ٖ كْٜ جُط٤ق جُٔط٘ٞع ٖٓ جالذطٌحسجش ٝآغحسٛح ك٢ ه٤حط خظحتض ٓخ

 جُششًحش ٝجألعٞجم ٝجُغ٤حم جالؾطٔحػ٢ جألٝعغ جُز١ ضؼَٔ ػٔ٘ٚ.

شش جُر٤حٗحش س ٖٓ ضظ٤ْٔ جُٔغف ٝجالخطرحس ئ٠ُ ٣ٗٞكش ئسشحدجش ٜٓ٘ؿ٤س ّٓٞعؼس قٍٞ ًحَٓ دٝسز ق٤حز ذ٤حٗحش جالذطٌح .7
ّٖٔ ٛزج جُذ٤َُ جُٔض٣ذ ؾذجً ٖٓ ٝض٘ظ٤ٜٔ قٍٞ ؽشجتن ه٤حط ػ٘حطش جألعثِس  جإلسشحدجشح. ذحُٔوحسٗس ٓغ جُ٘غخ جُغحذوس، ٣طؼ

ٝج٥غحس جُٔطشضرس ػ٠ِ جعطؼٔحٍ ؽشجتن ٓخطِلس ك٢ جُٔغف. ًٔح ضٔص ٓ٘حهشس أ٤ٔٛس ؽٍٞ كطشز جُٔشحٛذز ٝضغ٤ِؾ جُؼٞء ػ٠ِ 
 ؾشجءجش جُٔغف.   أ٤ٔٛس ضكو٤ن ٓغطٟٞ أػ٠ِ ٖٓ جُطوحسخ جُذ٢ُٝ ك٢ ئ

قٍٞ جُشذؾ ذ٤ٖ جُٔغٞـ ٝجُٔظحدس جألخشٟ ٓػَ جُغؿالش جإلدجس٣س ٝجهطشجـ ؽشجتن ٓطٔٔس ٖٓ أؾَ  جإلسشحدجش٣ض٣ذ  .8
ٖٓ ضكو٤ن  جُٜذفجُكظٍٞ ػ٠ِ أدُس ػٖ جالذطٌحس جُشت٤ظ )أ١ جألْٛ( ُِششًس. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣إد١ دٓؽ جُٔوحسذس جُوحتٔس ػ٠ِ 

 ٔغف.ضكغ٤٘حش ٜٓٔس ػ٠ِ ؾٞدز ذ٤حٗحش جُ
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9.  ٍَ ؾذ٣ذ ٣ششـ ٤ًل٤س جعطخذجّ ذ٤حٗحش جالذطٌحس جإلقظحت٤س ك٢ ذ٘حء جُٔإششجش  ٣ذػْ ٓغطخذ٢ٓ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ذاػحكس كظ
ٖٝٓ أؾَ جُطك٤َِ. ًٔح ٣ؼشع ٓخططحً ػٖ ئٗطحؼ جُٔإششجش جإلقظحت٤س قٍٞ جالذطٌحس قغد جُٔؿحالش جُٔٞجػ٤ؼ٤س ٓؼطٔذجً 

ًر٤ش ػ٠ِ ضك٤َِ  س ٖٓ جُذ٤َُ. ًٔح ٣ٝظق ؽشجتن ضك٤َِ ذ٤حٗحش جالذطٌحس ٓغ ضش٤ًضٍ ػ٠ِ جُطٞط٤حش جُط٢ هذٓطٜح جُ٘غخ جُغحذو
 آغحس جالذطٌحس ٝجُطو٣ْٞ جُطؿش٣ر٢ ُغ٤حعحش جالذطٌحس.  

 .سٔخطِلجُِـحش جُذحُٔظطِكحش جُشت٤غس ٖٓ أؾَ ضغ٤َٜ جُشؾٞع ئ٤ُٜح ٝض٤غ٤ش ؾٜٞد جُطشؾٔس ئ٠ُ  جً ٣وذّ ٓغشد .10

ٝسٝجذطٜح ٓغ جالذطٌحس ٖٓ خالٍ ضوذ٣ْ  digitalizationكغ٤ٖ كْٜ ػ٤ِٔس جُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ ذحإلػحكس، ٣غحْٛ ٛزج جُذ٤َُ ك٢ ض
٘طَؽ ٝجذطٌحس ػ٤ِٔس جألػٔحٍ. ًٔح ٣غؼ٠ ئ٠ُ ضكو٤ن ٛزج  ُٔ جإلسشحدجش جُالصٓس قٍٞ دٝس جُٔؼِٞٓحش جُٔشهٔ٘س ٖٓ ٓ٘ظٞس١ جذطٌحس جُ

ػ٠ِ  جُٜذف ٖٓ خالٍ ضكذ٣ذ أٗشطس ضط٣ٞش جُر٤حٗحش، ذحُطٞجص١ ٓغ جُرشٓؿ٤حش، ًٜٞٗح ٗشحؽ جذطٌحس١ ٓكطَٔ، ٣ٝغِّؾ جُؼٞء
ًلحءجش ئدجسز جُر٤حٗحش ًوذسز جذطٌحس٣س ٓكطِٔس الصٓس ُِو٤حط، ذحإلػحكس ئ٠ُ جُطٞط٤س ذو٤حط جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س ٓػَ دٝس جُٔ٘ظحش 

 جُشه٤ٔس ك٢ جُغٞم جُط٢ ضؼَٔ ك٤ٚ جُششًس. 

حش جُٔؼشكس ٓغ ذو٤س جُؼحُْ ٣كظ٠ ضك٤َِ جُؼُٞٔس ٤ًٝل٤س ضأغ٤شٛح ك٢ جالذطٌحس ذحُذػْ ٖٓ خالٍ جإلسشحدجش جُٔطؼِوس ذحعطخالص ضذكو
ٝدٝس جُٔششٝػحش ٓطؼذدز جُؿ٘غ٤حش ٝدسجعس ٓشًض ػ٤ِٔحش أػٔحٍ جُششًس ػٖٔ عالعَ جُو٤ٔس. ٝػ٘ذ ضلغ٤ش جُر٤حٗحش قٍٞ دٝس 

 جُٔششٝػحش ٓطؼذدز جُؿ٘غ٤حش ٣طْ ؽِد جُط٘غ٤ن جُذ٢ُٝ.

ّٕ ضٞط٤حش ؾٔغ جُر٤حٗحش ك٢  ٔح ك٤ٚ جُٔششٝػحش جُؼحٓس أ١ جُط٢ ضذ٣شٛح ضوطظش ػ٠ِ هطحع ٓششٝػحش جألػٔحٍ )ذ د٤َُ أٝعِٞئ
جُكٌٞٓس( ٢ٛٝ ضُشًض ٖٓ ق٤ع جُٔرذأ ػ٠ِ ؽشجتن جُٔغف جإلقظحت٢ ُؼ٤٘حش ٓٔػِس ُٞقذجش ضوغ ػٖٔ ٓؿطٔغ جألػٔحٍ. ٓغ رُي، 

ٓش جُز١ ضـط٢ ضِي جُطٞط٤حش أ٣ؼحً ٓظحدس جُر٤حٗحش جُٔطٔٔس ٝؽشجتن ؾٔؼٜح ذٔح ك٢ رُي جُٔظحدس جإلدجس٣س ٝجُر٤حٗحش جُؼخٔس جأل
 ٣ش٤ش ئ٠ُ جالعطخذجّ جُٔطٌحَٓ ُِٔظحدس ٝجُطشجتن ٖٓ أؾَ ضِر٤س جقط٤حؾحش جُٔغطخذ٤ٖٓ. 

 ؟اإلسشاداث اسخخذاو كيف يخى

٣ٔػَ جُذ٤َُ ٓظذسجً ئقظحت٤حً  ٣طؼٖٔ ئسشحدجٍش قٍٞ ضطر٤ن ٓلح٤ْٛ ٝضؼش٣لحش ٝضظ٤٘لحش ٝؽشجتن ئقظحت٤س ٖٓ أؾَ ؾٔغ 
ٔح ٣وذّ جُذ٤َُ جُطٞط٤حش ٣ٝكذد جُٔوحسذحش جٌُٔٔ٘س ٖٓ أؾَ جُطؿش٣د. ك٢ ع٤حم ٓ٘ظٔس ئقظحءجش جالذطٌحس قٍٞ جُوطحع جُخحص، ً

جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١، ٤ُغص ٛزٙ جُطٞط٤حش ِٓضٓسً ؿ٤ش أّٗٚ ٣طٞهغ ٖٓ جُذٍٝ جألػؼحء ك٢ جُٔ٘ظٔس ضر٢٘ ضِي 
ذِس ُِٔوحسٗس د٤ُٝحً ٣ٌٖٔ إٔ ضٔػَ ٓؼِٞٓحش ػحٓس ػح٤ُٔس ؾ٤ذز جُطٞط٤حش هذس جعططحػطْٜ. ٣ٔػَ رُي ٓطِرحً ٖٓ أؾَ ئٗطحؼ ذ٤حٗحش هح

 قٍٞ جالذطٌحس.  

٣لغف جُذ٤َُ جُٔؿحٍ أٓحّ دسؾس ًر٤شز ٖٓ قش٣س جُطظشف قٍٞ ٤ًق ض٘لز دٍٝ ٓخطِلس أٝ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جُذٍٝ أٗشطس ؾٔغ 
ّٕ ٗطحتؽ جُو٤حط قغحعس ُطشجتن جُٔغف جُٔطؼٔذز، كاّٗٚ ٖٓ جُظؼد ضك و٤ن خحط٤س هحذ٤ِس جُٔوحسٗس جُذ٤ُٝس ٓح ُْ ٣طْ جُر٤حٗحش. ٝذٔح أ

ّٕ ٛزج جُطٞق٤ذ ؿ٤ش ٌٖٓٔ ك٢ ع٤حم ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ  ضٞق٤ذ ئؾشجءجش ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجإلذالؽ ػٜ٘ح. ٝذحُشؿْ أ
ؼ٢ ُزُي. ُٝطكو٤ن رُي، جالهطظحد١ أٝ جُغ٤حم جُؼح٢ُٔ كاّٗٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ٘حً ئٗؿحص ضوحسخ أًرش ك٢ جُطشجتن جُٔغطخذٓس ٝجُغ

 ضؼَٔ ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٓغ ذحه٢ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ذ٤حٗحش جالذطٌحس.

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُذ٤َُ ٓشؾؼحً ٖٓ أؾَ جالعطخذجٓحش جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝك٢ ٓؿحٍ جُغ٤حعحش، ذحُشؿْ أّٗٚ ٤ُظ ٓظٔٔحً ُطكو٤ن ٛزج جُٜذف، 
ؾ جُغ٤حعحش ٓغ أٗشطس جذطٌحس ٓكذدز ٝٓخشؾحش ذكّذ رجضٜح ك٢ جُذ٤َُ. ذحإلػحكس ُزُي، عٞف ٣إد١ ضر٢٘ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ سذ

 ٓلح٤ْٛ جُذ٤َُ ٝضؼش٣لحضٚ ٖٓ هِرَ ٓذ٣ش١ جالذطٌحس ئ٠ُ ضخل٤ق ػدء ؾ٤ٔغ جُر٤حٗحش.  

 أيٍ حجذ يىاسد يُاسبت إضافيت؟

 ّٕ ـٌ ٓؿحٗحً ػرش د٤َُ أٝعِٞئ جإلٗطشٗص ك٢ ػذز ِط٤ؾ، ٣ُٝطٞهغ ٝػغ ٓٞجد ئػحك٤س ِٓكوس ػرش ، ذٞطلٚ ٓؼ٤حسجً ئقظحت٤حً، ٓطح
د٤َُ ٖٓ  2015ػحّ  ئطذجسجُٔطرٞع ٖٓ جُذ٤َُ ػ٠ِ ؿشجس ٓػحٍ  طذجسجإلٗطشٗص ٝضط٣ٞشٛح ُططْٔ جإلسشحدجش جُٞجسدز ك٢ جإل

حس ٖٓ ٓ٘شٞسجش . ٣ٌٖٔ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓٞجسد رجش طِس ذٔح ك٤ٜح سٝجذؾ ئ٠ُ ضظ٤٘لحش ٝئقظحءجش ٓكّذغس ػٖ جالذطٌكشجعٌحض٢
ٓ٘ظٔس جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُإلقظحء جُطحذؼس ُِٔلٞػ٤س جألٝسٝذ٤س ٝذحه٢ ج٤ُٜثحش جُذ٤ُٝس 

 . http://oe.cd/oslomanualٝجُٞؽ٤٘س ػ٠ِ جُؼ٘ٞجٕ 
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 جُظلكس جألخ٤شز ٖٓ جُذ٤َُ

 واالبخكاسيت وانخقاَيتقياس األَشطت انعهًيت 
 

 8102دنيم أوسهى 
 واإلبالغ عُهاإسشاداث خاصت بجًع بياَاث االبخكاس 

 واسخخذايها

 4اإلصذاس 
ٓح ٛٞ جالذطٌحس ٤ًٝق ٣ؿد إٔ ٣ُوحط؟ ٣ؼذ كْٜ ٓغطٟٞ أٗشطس جالذطٌحس، ٝخظحتض جُششًحش جُٔرطٌشز ٝجُؼٞجَٓ 

جُذجخ٤ِس ٝجُٔ٘طظٔس جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضإغش ك٢ جالذطٌحس ٓطِرحً ٖٓ أؾَ ٓطحذؼس ٝضك٤َِ جُغ٤حعحش جُٜحدكس ُطؼض٣ض 
، جُذ٤َُ جُٔشؾؼ٢ جُذ٢ُٝ ُؼ٤ِٔحش ؾٔغ ذ٤حٗحش 1992جُز١ ؽُرغ ُِٔشز جأل٠ُٝ ك٢ ػحّ  د٤َُ أٝعِٞ،جالذطٌحس. ٣ٔػَ 

جالذطٌحس ٝجعطخذجٜٓح. ضْ ضكذ٣ع ٛزج جُذ٤َُ ك٢ ئطذجسٙ جُشجذغ ٤ُأخز ذحالػطرحس ؽ٤لحً أٝعغ ٖٓ جُظٞجٛش جُٔشضرطس 
ذحالذطٌحس ذحإلػحكس ئ٠ُ جُخرشز جُٔطكظِس ٖٓ جُؿٞالش جُكذ٣ػس ُٔغٞقحش جالذطٌحس ك٢ دٍٝ ٓ٘ظٔس جُط٤ٔ٘س 

 ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ ٝجالهطظحدجش ٝجُٔ٘ظٔحش جُشش٣ٌس.ٝجُطؼحٕٝ 

 

 https://doi.org/10.1787/9789264304604-enسجؾغ ٛزج جُٔ٘شٞس ػ٠ِ جإلٗطشٗص ػ٠ِ جُشجذؾ  

ّْ ٗشش ٛزج جُؼَٔ ك٢ جٌُٔطرس جإلٌُطش٤ٗٝس ُٔ٘ظٔس جُط٤ٔ٘س ٝجُطؼحٕٝ ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١ جُط٢ ضؿٔغ ًَ  ض
 جُر٤حٗحش جُخحطس ذحُٔ٘ظٔس. جٌُطد ٝجُٔؿالش ٝهٞجػذ

 www.oecd-ilibrary.orgُِكظٍٞ ػ٠ِ جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش هْ ذض٣حسز جٌُٔطرس ػ٠ِ جُشجذؾ  
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 انجزء األول. ممدمة في لياس االبتكار
 كبسؿخ 37ؿ

 . ممدمة في إحصاءات االبتكار ودنيم أوسهىاألول انفصم

 
٣ٌٖٝٔ إٔ ٣إصش ثؼذح هشائن ك٢ األكشاد ٝأُإعغبد  ،ك٢ ٓغز٣ٞبد أُؼ٤ؾخ االثزٌبس أعبع٤ًب ٖٓ أعَ رؾو٤ن رؾغ٤٘بدٍ  ؼذّ ٣ُ 

ٝاُوطبػبد االهزقبد٣خ ثأًِٜٔب ٝاُذٍٝ. ًٔب ٣ٌٖٔ ُِو٤بط اُغ٤ذ ُالثزٌبس ٝالعزخذاّ ث٤بٗبد االثزٌبس ك٢ األثؾبس إٔ ٣غبػذ فبٗؼ٢ 
ُغبُجخ( ُالثزٌبس ك٢ رؾو٤ن اُغ٤بعبد ك٢ رؾغ٤ٖ كْٜ اُزـ٤شاد اُؾبفِخ ك٢ االهزقبد ٝأُغزٔغ ٝروذ٣ش أُغبٛٔخ )أُٞعجخ أٝ ا

 دنيم أوسهى، أفجؼ 3::2ٓ٘ز ػبّ  األٛذاف االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝٓشاهجخ ٝرو٣ْٞ كؼب٤ُخ اُغ٤بعبد اُز٢ ٣ُطجوٜٞٗب ًٝلبءرٜب.
ّٔ  خأُؼ٤بس أُشعؼ٢ اُذ٢ُٝ ؽٍٞ اُق٤بؿخ أُلب٤ٔ٤ٛ ذ ٓشاعؼزٚ ك٢ صالس ٓ٘بعجبد ٖٓ أعَ ُالثزٌبس ٝه٤بعٚ، ٖٝٓ ؽ٤ٜ٘ب ر

ًٝزُي ٖٓ أعَ ٓؼبُغخ اؽز٤بعبد أُغزخذ٤ٖٓ. ٣وذّ اُذ٤َُ األعبط اُالصّ ٖٓ أعَ  ،بهخ ثبُٔغز٣ٞبد أُز٘ب٤ٓخ ٖٓ رج٢٘ اُذ٤َُاإلؽ
اُٞفٍٞ ئ٠ُ ُـخ ٓؾزشًخ  ُٔ٘بهؾخ االثزٌبس ٝاُؼٞآَ اُذاػٔخ ُٚ ٝٓخشعبرٚ. ٣ؾذد ٛزا اُلقَ األعبط أُ٘طو٢ ٖٓ أعَ ه٤بط 

ِّو اُنٞء ػ٠ِ اُزؼش٣لبد  غؼ٠ ئ٤ُٜب اُذ٤َُ ك٢ ٗغخزٚ اُؾب٤ُخ، ًٔب ٣ٝٞعض ٓؾز٣ٞبد اُذ٤َُاالثزٌبس ٣ِٝخـ األٛذاف اُز٢ ٣ ٣ٝغ
ُزؾذ٣بد األعبع٤خ ك٢ ػٖ ا . ٣ُخززْ اُلقَ ثزوذ٣ْ ُٔؾخٍ ػبٓخفذاساإل ؼشمٜب ٛزا٣ٝأُغزغذاد األعبع٤خ األخشٟ اُز٢ األعبع٤خ 

ٍ اُشه٢ٔ الهزقبدار٘ب  ّٞ  ٝٓغزٔؼبر٘ب.ٓغبٍ اُز٘ل٤ز مٖٔ ع٤بم اُزؾ
 
 

 

 أهدافهوأوسهى دنيم  معهىمات أساسية عن  1-1
 دنيم أوسهىأصم  1-1-1

االثزٌبس أعبع٤بً ٖٓ أعَ رؾو٤ن رؾغ٤٘بد ك٢ ٓغز٣ٞبد أُؼ٤ؾخ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣إصش ثؼذح هشائن ك٢ األكشاد ٝأُإعغبد  ؼذّ ٣ُ  -2-2
ٝاُوطبػبد االهزقبد٣خ ثأًِٜٔب ٝاُذٍٝ. ًٔب ٣ٌٖٔ ُِو٤بط اُغ٤ذ ُالثزٌبس ٝالعزخذاّ ث٤بٗبد االثزٌبس ك٢ األثؾبس إٔ ٣غبػذ فبٗؼ٢ 

ُؾبفِخ ك٢ االهزقبد ٝأُغزٔغ ٝروذ٣ش أُغبٛٔخ )أُٞعجخ أٝ اُغبُجخ( ُالثزٌبس ك٢ رؾو٤ن اُغ٤بعبد ك٢ رؾغ٤ٖ كْٜ اُزـ٤شاد ا
 (.OECD, 2010) األٛذاف االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝٓشاهجخ ٝرو٣ْٞ كؼب٤ُخ اُغ٤بعبد اُز٢ ٣ُطجوٜٞٗب ًٝلبءرٜب

 د٤َُ أٝعٍَِٞ ٓٞصٞم ٖٓ عٍٜخ أخشٟ. ٣زؼّشك ٝٝػ٤بً ُٔب ٣ٌٖٔ ه٤بعٚ ثؾٌ،اُو٤بط كٜٔبً ُٔب ٣غت ه٤بعٚ ٖٓ عٜخ  زطِّت٣  -2-3
ٝرُي ًِٚ ك٢ اعزغبثٍخ ُطِت اُغ٤بعبد اُو١ٞ  ،طِج٤ٖ ٓؼبً ٣ٝذػْ اُزّٞعغ ك٢ اُزغش٣ت ٖٓ أعَ رؾغ٤ٖ ث٤بٗبد االثزٌبس ٝرٞع٤ؼٜبُِٔ

هبث٤ِخ أُوبسٗخ اُذ٤ُٝخ ٣ٝوذّ  َذ٤َُ أكنَ أُٔبسعبد أُزؼِوخ ثغٔغ ث٤بٗبد االثزٌبس ٣ُٝغّٜ ٣ُؾذد األدُخ ػ٤ِٔخ ؽٍٞ االثزٌبس. 
ّٕ االثزٌبس ال ٣زطِّت ك٢ اُـبُت اُجؾش  اإلثالؽٓ٘قخً ُِجؾش ك٢ ٓغبٍ ه٤بط االثزٌبس. ًٔب ٣ٝإد١ اُذ٤َُ دٝساً أعبع٤بً ك٢  أ

 زنٖٔ أ٣نبً ٗؾش اُزوبٗبد ٝأُٔبسعبد اُؾب٤ُخ ػجش االهزقبد.٣ ٚٝأّٗ  (R&Dٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢ )

ٓٞمٞع االثزٌبس ك٢ اُق٘بػبد  ( ٝؿطOECD,1992٠) 3::2ك٢ ػبّ  د٤َُ أٝعِٖٞٓ  ٍٝاأل فذاسفذس اإل  -2-4
ّٔ اُزؾ٤ِ٣ٞخ. رؾ٤ش ًِٔخ "أٝعِٞ" ك٢ اُؼ٘ٞإ ئ٠ُ   كش٣ن ػَٔ اُخجشاء خ ػ٠ِ اإلسؽبداد ألٍٝ ٓشح ٖٓك٤ٜب أُقبده ذأُذ٣٘خ اُز٢ ر

ّٔ٘ذ ٓغٞؽبد  اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١.( اُزبثغ ُٔ٘ظٔخ NESTIاُٞه٤٤ٖ٘ ؽٍٞ ٓإؽشاد اُؼِّٞ ٝاُزوبٗخ ) رن
ك٢ أعزشا٤ُب  ٓٔبصِخ( ٝٓغٞؽبد CISاألٝسٝث٢ ) أُغزٔؼ٢اُذ٤َُ ٓغؼ االثزٌبس  ٛزا ٖٓ 3::2 ئفذاساالثزٌبس أُؼزٔذح ػ٠ِ 

 ضح.ئٌٓب٤ٗخ ُزط٣ٞش ٝعٔغ ث٤بٗبد ػٖ ظٞاٛش اثزٌبس٣خ ٓؼوذح ٝٓزٔب٣ دهذ أظٜشد رِي أُغٞؽبد ٝعًٞٝٝ٘ذا. 

( رؾذ٣ضبً ُِٔلب٤ْٛ ٝاُزؼش٣لبد ٝأُٜ٘غ٤خ إلدخبٍ OECD/Eurostst/EU, 1997اُضب٢ٗ ٖٓ اُذ٤َُ ) فذاساإل أعشٟ -2-5
ئسؽبداٍد ؽٍٞ ه٤بط االثزٌبس ك٢ ػذح  فذاسُي اإلر ًٔب رنٖٔ ٝكٜٔبً أًجش ُؼ٤ِٔخ االثزٌبس،اُزغبسة أُزشأًخ ٖٓ أُغؼ 

ثٞمغ ٓإؽشاد اثزٌبس ُذٍٝ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ  خأُزؼِو اإلسؽبداد اُزؾ٤ِ٣ٞخ. أ٣نبً ّٝعغ٠ اُق٘بػخ ف٘بػبد خذ٤ٓخ ثبإلمبكخ ئُ
ٓؾبًَ اُغ٤بعبد ٝأُؾبًَ اُزؾ٤ِ٤ِخ اُز٢ ٣ٌٖٔ  ٔوبسٗخ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُذ٢ُٝ ٝٗبهؼٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١ رٌٕٞ هبثِخً ُِ

 ٓؼبُغزٜب ثبعزخذاّ ث٤بٗبد االثزٌبس ٝٓإؽشارٚ.
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ُٔؾّغ٘خ عٞٛش٣بً، ٝهذ اُزوب٤ٗخاهزقش االثزٌبس ػ٠ِ أُ٘زغبد أٝ اُؼ٤ِٔبد " اس٣ٖ األٍٝ ٝاُضب٢ٗاإلفذك٢  -2-6 " ئٓب اُغذ٣ذح أٝ اُ
ٓغ رُي رو٤٘بد اإلٗزبط اُغذ٣ذح ٝٗوِٜب ئ٠ُ اُؾشًبد األخشٟ. ُزط٣ٞش اُل٢٘ ُِٔ٘زغبد اُغذ٣ذح ٝػٌظ رُي اُزش٤ًض اُؾبفَ ػ٠ِ ا

 ّٔ   اُضب٢ٗ. فذاساُزو٢٘" ك٢ ِٓؾن ك٢ اإلذ ٓ٘بهؾخ ه٤بط االثزٌبس "ؿ٤ش ر

( ئ٠ُ ٤ًٔخ ًج٤شح ٖٓ اُج٤بٗبد ٝاُزغشثخ أٌُزغجخ ٖٓ OECD/Eurostat, 1997ٖٓ اُذ٤َُ ) اُضبُش فذاساإل اعز٘ذ -2-7
زُي ٤ٔخ االهزقبد٣خ ك٤ٜب. ًاُزج٢٘ اُغش٣غ ُٔغٞؽبد االثزٌبس ػجش اُؼبُْ ثٔب ك٢ رُي اهزقبداد ٓزجب٣٘خ عذاً ٖٓ ؽ٤ش ٓغزٟٞ اُز٘

ٖ ّٔ ألخشٟ ك٢ رٞع٤ؼبً إلهبس ه٤بط االثزٌبس; ٝهذ أًذ ًض٤شاً ػ٠ِ دٝس اُزشاثطبد ٓغ اُؾشًبد ٝأُإعغبد ا اُضبُش فذاساإل رن
اٌُج٤شح ك٢ اُق٘بػبد أُؼشٝكخ رو٤ِذ٣بً ثٔغزٟٞ ٓ٘خلل ُِجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢  ثأ٤ٔٛخ االثزٌبس ػ٤ِٔخ االثزٌبس، ٝاػزشف

(R&D)َاالثزٌبس ك٢ اُق٘بػبد اُخذ٤ٓخ اُوبئٔخ ػ٠ِ  ثٔب ٣ؾون اعز٤ؼبةرؼش٣لبد االثزٌبس ٝأٗؾطخ االثزٌبس  رؼذ٣الً ػ٠ِ ، ٝأدخ
ّْ اُزشاعغ ػٖ سثو اثزٌبس أُ٘زظ ٝاثزٌبس اُؼ٤ِٔخ ٓغ اُزـ٤ش اُزو٢٘  اُغٞم. رن٤ٖٔ اثزٌبساد اُخذٓبد اُز٢ أؽذصذ  ٖٓ أعَر

ّٖٔ ثبُنشٝسح ٌٓٞٗبً رو٤٘بً.    رط٣ٞشاً عٞٛش٣بً ك٢ خجشاد أُغزخذ٤ٖٓ ٖٓ ؿ٤ش إٔ رزن

ٖٛٔب االثزٌبس اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝاالثزٌبس اُزغ٣ٞو٢ ،ؽقَ رٞع٤غ ك٢ رؼش٣ق االثزٌبس ٤ُؾَٔ ٗٔط٤ٖ ئمبك٤٤ٖ ٓزٌب٤ِٖٓ ّٔ  . ًٔب رن
 ثٜزا أُٞمٞع. ٝاعغ اُ٘طبمالثزٌبس ك٢ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ األٓش اُز١ ٣ؼٌظ اٛزٔبٓبً ِٓؾوبً ؽٍٞ ه٤بط ا اُضبُش فذاساإل

ػجش اُضٖٓ رطٞساً ٓغزٔشاً ك٢ ئعٔبع اُخجشاء ؽٍٞ ٓب ٣ٌٖٔ ٝٓب ٣غت ه٤بعٚ، ؽ٤ش  د٤َُ أٝعِٞرؼٌظ ػ٤ِٔبد ٓشاعؼخ  -2-8
رشاًْ ٣ؼٞد عجت ٛزا اُزضا٣ذ ئ٠ُ اُزـ٤شاد اُؾبفِخ ك٢ اُؼٞآَ االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٓضَ هج٤ؼخ االثزٌبس ٤ًٝق ٣ؾذس ٝ

بْٛ اصد٣بد اُٞػ٢ أُغزٔؼ٢ ثبُظٞاٛش أُشرجطخ ًٔب ع اُخجشاد ث٤ٖ اُخجشاء أُٜز٤ٖٔ ثو٤بط االثزٌبس.رغبسة اُو٤بط ٝرؾبسى 
ُؼ٤ِٔخ اُو٤بط. ٌُٖ ٝٓغ ٛزٙ اُزطٞساد ٓبرضاٍ رٞعذ كغٞاد ًج٤شح ؽٍٞ  عذ٣ذح بً ثبالثزٌبس ك٢ سكغ رٞع٤غ االٛزٔبّ ٤ُؾَٔ أٛذاك

ٖٓ  اُشاثغ فذاساُشئ٤غخ ُإل األدُخ ٝاألعئِخ أُزؼِوخ ثذٝس االثزٌبس ٝٓب ٣ٌٖٔ إٔ رؼِٔٚ اُغ٤بعبد ُِزأص٤ش ك٤ٚ. ٣زٔضَ أؽذ األٛذاف
  ك٢ ٓؼبُغخ ثؼل ٖٓ ٛزٙ اُلغٞاد ٝاألعئِخ أُؼِوخ. د٤َُ أٝعِٞ

 انزابع صداراألهداف انزئيسة نإل -1-1-2
اُضبُش ئ٠ُ رؼض٣ض أ٤ٔٛزٚ ًٔقذس  فذاسع٘خ ٖٓ اإل 24ثؼذ  ٖٓ اُذ٤َُ اُز١ ُِٗؾش اُشاثغ اُؾب٢ُ فذاسغؼ٠ اإل٣ -2-9

ُِزض٣ٝذ ثبُج٤بٗبد ٝأُإؽشاد ٝاُزؾ٤ِالد ا٤ٌُٔخ ؽٍٞ االثزٌبس. عِّطذ خطخ ػَٔ االثزٌبس ُذٍٝ  خٝاُؼ٤ِٔ خأُلب٤ٔ٤ٛ ُإلسؽبداد
اُنٞء ػ٠ِ دٝس  3127اُؼؾش٣ٖ اُز٢ أهشٛب هبدح ٛزٙ اُذٍٝ ك٢ ٓذ٣٘خ ٛبٗـضٝ ك٢ عٜٔٞس٣خ اُق٤ٖ اُؾؼج٤خ ك٢ أ٣ٍِٞ  ٓغٔٞػخ

ًٟ (. G20,2016د ؽٍٞ اُغ٤بعبد )د٤َُ أٝعِٞ ًٔجذأ رٞع٢ٜ٤ أعبع٢ ُِزؾ٤ِالد ٝاُ٘وبؽب ٖٓ  سك٤غًٔب ث٤ّ٘ذ اُؤخ ٝعٞد ٓغزٞ
ئ٠ُ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ  مبكخً ئ، اُؼبٓخ ثزؾغ٤ٖ ه٤بط االثزٌبس ُِٔغبػذح ك٢ اُغ٤بعخاُؼبُْ ك٢ هزقبداد الػ٘ذ ؽٌٞٓبد أًجش ااالٛزٔبّ 

  ٛزا اُٜذف.اُز١ ٣ذػْ  دٝس ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١

ذ ٓ٘زذٟ اُغٔبء اُضسهبء اُضبُش  -:-2 ًّ  ٘ظٔٚ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١راُز١  http://oe.cd/blue-sky))أ
ٍَ  ٤ُؾَٔػ٠ِ اُؾبعخ ئ٠ُ رٞع٤غ ه٤بط االثزٌبس  خجشاء  ػَٔ ٝػ٠ِ ٛزا األعبط اهزشػ كش٣ن أٝعغ االهزقبد ٝأُغزٔغ. ثؾٌ

اُشاثغ ٖٓ اُذ٤َُ ٓ٘قخً ُِزغش٣ت ٝاُزٞع٤ٚ أُغزوج٢ِ ٖٓ خالٍ ٓ٘بهؾخ  فذاسقجؼ اإلإٔ ٣ (NESTI) ٓإؽشاد اُؼِّٞ ٝاُزوبٗخ
ث٘بًء ػ٠ِ هِت ًض٤ش ٖٓ أفؾبة  ُالثزٌبس خالٍ روذ٣ْ رؼش٣ق ػبّ، ًٝزُي ٖٓ ٓلب٤ْٛ االثزٌبس اُشئ٤غخ ك٢ أٝعغ ٓؼب٤ٜٗب

ٓ٘ٚ ئهبساً  اُشاثغ فذاسزنٖٔ اإل٣هطبع األػٔبٍ ػ٠ِ ه٤بط االثزٌبس ك٢  د٤َُ أٝعِٞأُقِؾخ. ٝثبُزب٢ُ، ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ رش٤ًض 
ش ٓب روذّ عجت ػذّ اإلؽبسح اُقش٣ؾخ ئ٠ُ اثزٌبس األػٔبٍ ك٢ ٣لغّ  ُو٤بط االثزٌبس ك٢ ًَ اُوطبػبد ثبعزخذاّ رؼش٣ٍق ٓؾزشى.

 .اُشاثغ فذاسػ٘ٞإ اإل

ُٓغزَٜ ػ٤ِٔخ أُشاعؼ  -2-21  ئمبكبدٍ  د٤َُ أٝعِٖٞٓ  اُشاثغ فذاسإلا ػ٠ِ مشٝسح رن٤ٖٔ، ارلن أُؾبسًٕٞ خك٢ 
 ;ًٔب ٢ِ٣ ٝرؾغ٤٘بد عٞٛش٣خ

 ٖاُوطبع رؼش٣لبد ٝٓلب٤ْٛ ػبٓخ ُالثزٌبس هبثِخ ُِزطج٤ن ػ٠ِ ًَ اُوطبػبد االهزقبد٣خ األسثؼخ )األػٔبٍ ٝاُؾٌٞٓخ ٝ رن٤ٔ
أعَ ه٤بط ؿ٤ش اُشثؾ٢ اُز١ ٣خذّ األُعش ٝاألُعش١(، ٢ٛٝ مشٝس٣خ ٖٓ أعَ ٝمغ ئسؽبداد ك٢ أُغزوجَ ٖٓ اُخبؿ 

 االثزٌبس ك٢ اُوطبػبد األخشٟ ؿ٤ش هطبع األػٔبٍ.
 خكؼبُ خػب٤ُٔ ئسؽبدادٍ ٝثٜزا ٣وذّ اُذ٤َُ  ،مٔبٕ إٔ رٌٕٞ اُزٞف٤بد ٓ٘بعجخ ُِجِذإ اُ٘ب٤ٓخ ٝأُزوذٓخ ٤ًِٜٔب. 
  أعَ ه٤بط اُجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢ ) د٤َُ كشاعٌبر٢ٖٓ  3126ػبّ  ئفذاسمٔبٕ اُز٘بعن ٓغ ٖٓR&D( )OECD, 

 (.EC et al., 2009( )اٗظش SNA(  ٝاألُهش ٝاإلسؽبداد اإلؽقبئ٤خ اُشئ٤غخ ثٔب ك٤ٜب ٗظبّ اُؾغبثبد اُو٤ٓٞخ )2015



31

  ٕٓؼبُغخ ػ٤ِٔخ اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ أُغزٔشح ُالهزقبد ٝأُغزٔغ ًٔب ٛٞ ٓؾذد ك٢ ٓؾشٝع ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذا
ُٔن٢ ك٢االهزقبد١ " ؽ٤ش ٣ـط٢ اُذ٤َُ  )digitalGoing  ")www.oecd.org/sti/goingdigital.htmاُشه٤ٔخ  اُ

 ؽٍٞ ه٤بط االثزٌبس ك٢ أُ٘زغبد ٝأُ٘قبد ٝهذساد اُج٤بٗبد اُشه٤ٔخ. ئسؽبدادٍ اُزقٞساد اُشه٤ٔخ ك٢ ػذح كقٍٞ ٣ٝوذّ 
 ثٔب ك٤ٜب رِي اُ٘ٔبرط أُشرجطخ ثبالثزٌبس أُلزٞػ ٝعالعَ اُو٤ٔخ اُؼب٤ُٔخ ٝؽجٌبد االثزٌبس  ؼٌظ ٤ًِبً رـ٤ش ٗٔبرط االثزٌبسر

 اُؼب٤ُٔخ.
  ُه٣َٞ ) اُغبثوخ اُؼوٞدأُزشأًخ ػجش طجن األدُخ ٝاُخجشح ر ٍَ  ػذّ أُٞمٞػ٤خٖٓ أعَ اُزقذ١ ُِزؾذ٣بد أُغزٔشح ٓ٘ز أع

 ٝرـط٤خٝأُوبسٗخ اُذ٤ُٝخ، ٝرلغ٤ش ٓزطِجبد االثزٌبس ك٢ اُؾذاصخ ٝاُزؾّغٖ، ٝاُو٤بط ا٢ٌُٔ ُٔذخالد االثزٌبس ٝٓخشعبرٚ، 
 االثزٌبس ؿ٤ش اُوبئْ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢، ئُخ.(

 عٔغ ٓغٔٞػخ أٝعغ ٖٓ اُج٤بٗبد أُٜٔخ  ضؾلّ ر  َ جزٌشح ٝاُؾشًخ ؿ٤ش ٖٓ اُؾشًبد  ٌُ ُٔ ك٢ ٓغبٍ االثزٌبس، ػ٠ِ  خاَُِّ٘ؾطاُ
عج٤َ أُضبٍ ؽٍٞ االعزضٔبساد ك٢ سأط أُبٍ اُوبئْ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝؽٍٞ اُظشٝف اُذاخ٤ِخ ٝاُخبسع٤خ اُز٢ رؼَٔ مٜٔ٘ب 

ٓب روذّ ٓطِٞة ٖٓ أعَ رؾ٤َِ اُوٟٞ أُؾشًخ ُالثزٌبس  ّٕ ئاُؾشًبد ٝروشس ر٘ل٤ز ئعشاءاد ٓشرجطخ ثبالثزٌبس، ؽ٤ش 
 ٝٓؼ٤وبرٚ. 

 وبً ُٜٔ٘غ٤خ أُغؼ، ثبإلمبكخ ئ٠ُ ر ّٔ عٞدح رِي اُج٤بٗبد ُٝؽغٖ رٞه٤زٜب  ك٢ٜٓ٘غ٤بد عٔغ اُج٤بٗبد  رأص٤شادوذّ ٗوبؽبً ٓؼ
 ٝهبث٤ِزٜب ُِٔوبسٗخ اُذ٤ُٝخ.

 ثٔب ك٢ رُي ٝمغ أُإؽشاد  اُؼبٓخ ٘بهؼ ٤ًل٤خ اعزخذاّ ث٤بٗبد االثزٌبس اإلؽقبئ٤خ ك٢ دػْ اُجؾش ٝاإلداسح ٝاُغ٤بعخر
 ذػْ االثزٌبس. ُذ٣ش كؼب٤ُخ اُغ٤بعبد ٤ًٝل٤خ رو

 

 انزابع صداراإل ونهج نطاق  -1-1-3
٘خً  د٤َُ أٝعِٖٞٓ  اُشاثغ فذاسشًض اإل٣ُ ثبعزض٘بء اُلقَ اُز٤ٜٔذ١،  -2-22 ّٔ ػ٠ِ االثزٌبس ك٢ هطبع ٓؾشٝػبد األػٔبٍ ٓزن

 ًٔب ٢ِ٣; فذاسك٢ ؽبالٍد ًض٤شح أُؾشٝػبد أًُِٔٞخ ٖٓ اُؾٌٞٓخ. ٣غ٤ش ٜٗظ ٛزٙ اإل

 ُ ًؾشًبد ك٢ هطبع األػٔبٍ. ثبُشؿْ ٖٓ ٝكشح ٓقبدس عذ٣ذح ُِج٤بٗبد، ِعٔغ ث٤بٗبد االثزٌبس ثبعزخذاّ ػ٤٘بد ٓٔضِخ ئؽقبئ٤ب
 ّٕ ؼ٤٘بد ٓٔضِخ ٓغؾٞثخ ٖٓ ُٖٓ رِي أُقبدس ال رزؾبسى ثبُغٔبد أُشؿٞثخ  اً ًض٤شػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٖٓ اإلٗزشٗذ، كا

ٓب ٣ٌٕٞ  ثبُ٘ز٤غخ، ٣ُٞف٢ اُذ٤َُ ثبعزخذاّ ٓغٞؽبد ٓٔضِخ ًطش٣وخ ٓلنِخ ك٢ عٔغ اُج٤بٗبد، ٝؽ٤ش .ٓؾَ االٛزٔبّأُغزٔغ 
 اُج٤بٗبد اإلداس٣خ. ٓغٌٓٔ٘بً، ٣ٌٖٔ رٌِٔخ ٛزٙ أُغٞؽبد ثٔغٞؽبد ٓٔضِخ ئمبك٤خ أٝ ثشثو أُغٞؽبد 

 ٠ِ ٝعٚ اُخقٞؿ، ٣ُ٘قؼ ثؼذّ أعئِخ أُغٞؽبد ثطشائن أُغٞؽبد ٝرق٤ْٔ االعزج٤بٕ. ػ ئثشاص ٤ًق رزأصش اعزغبثبد
 .R&Dٓضط ٓغؼ االثزٌبس ٓغ ٓغؼ اُجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢ 

  عٔغ اُج٤بٗبد ثبُذسعخ األ٠ُٝ ثبعزخذاّ ٓوبسثبد هبئٔخ ػ٠ِ أُٞمٞع رِزوو ًَ أٗؾطخ االثزٌبس ك٢ اُؾشًخ، ٣ٌٖٝٔ رٌِٔخ
ٛزٙ أُوبسثخ ثغٔغ ٓؼِٞٓبد ئمبك٤خ ػٖ أْٛ اثزٌبساد اُؾشًخ )أٝ اُ٘ؾبه االثزٌبس١ األًضش أ٤ٔٛخً أٝ اُزـ٤ش ك٢ ؽبُخ 

ٌِشح( ٝاُز١ ٣ُؼشف أ جز ُٔ  .اُٜذف٣نبً ثبعْ أُوبسثخ اُوبئٔخ ػ٠ِ اُؾشًبد ؿ٤ش اُ

ثوٞح ػ٠ِ اُخجشاد أُزشأًخ، ٓ٘بهؾخ ٝاهزشاؽبد ٝاكشح ُذػْ ػ٤ِٔبد اُزغش٣ت  اُشاثغ، أُشرٌض فذاسوذّ اإل٣ -2-23
ٗبد جشص اُؾبالد اُز٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜب اعزخذاّ األدٝاد اُشه٤ٔخ أُزوذٓخ ٖٓ أعَ عٔغ اُج٤ب٣اُنشٝس٣خ ك٢ ه٤بط االثزٌبس، ًٔب أٗٚ 

 ٖٓ ٌّٖ ًٟ عذ٣ذح;ٝرؾ٤ِِٜب األٓش اُز١ ٣ٔ  ٝصب٤ٗبً رخل٤ل اُؼتء ،أٝالً روذ٣ْ أٗٞاع عذ٣ذح ٖٓ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘زظ ػٜ٘ب سؤ
 غ٤ج٤ٖ أُؾبس٤ًٖ ك٢ أُغٞؽبد.غزػ٠ِ أُ

ّْ رق٤ْٔ ٛزا اُذ٤َُ ٤ٌُٕٞ ٓؼ٤بساً ٓلزٞؽبً ٓغب٤ٗ -2-24 ؽٍٞ ٓب٤ٛخ ئؽقبءاد االثزٌبس اُز٢ ٣٘جـ٢ عٔؼٜب ئسؽبداٍد ٣ٞكش  بً ر
ّٕ  رغ٤ٔؼٜب ٤ًٝل٤خ اعزخذآٜب.٤ًٝق ٣غت  ٓوبسٗخ ث٤بٗبد االثزٌبس اُز٢ ٣غٔؼٜب ػذد  رٞؽ٤ذ ٝهبث٤ِخ ٣ُؾّغٖاالُزضاّ ثٜزٙ اإلسؽبداد  ئ

ٛزٙ ٓضَ سثو  اُؼبٓخ بد. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞكش اُذ٤َُ ٓشعؼبً ٖٓ أعَ االعزخذآبد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝك٢ ٓغبٍ اُغ٤بعًج٤ش ٖٓ أُ٘ظٔبد
ّْ ٝفلٜب ك٢ اُذ٤َُ. ثبإلمبكخ ُزُي، ع٤إد١ رجّ٘  ٓؾذدح اُغ٤بعبد ٓغ أٗؾطخ ٝٗزبئظ اثزٌبس ٓذ٣ش١  ٝرؼش٣لبرٚ ٖٓٓلب٤ْٛ اُذ٤َُ  ٢ر

  االثزٌبس ٝأُٔبسع٤ٖ ئ٠ُ ر٤غ٤ش ػ٤ِٔبد عٔغ اُج٤بٗبد.

 دنيم أوسهى وانمعاييز اإلحصائية األخزي -1-1-4
 (STI) اُؼِّٞ ٝاُزوبٗخ ٝاالثزٌبس ٓؼب٤٣ش ه٤بط ٓإؽشاد
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ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١ عِغِخ ٖٓ أدُخ اُو٤بط ثؼ٘ٞإ "ه٤بط األٗؾطخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ  رُِؼذّ  -2-25
ٝاالثزٌبس٣خ"، ؽ٤ش ٣ؼشك ًَ د٤َُ ئسؽبداد ٝٓوزشؽبد ٜٓ٘غ٤خ ٓزلن ػ٤ِٜب د٤ُٝبً ؽٍٞ عٔغ اُج٤بٗبد ٝأُإؽشاد ؽٍٞ اُؼِّٞ 

ثبؽشد أُ٘ظٔخ أٗؾطزٜب ك٢ ٝمغ أُؼب٤٣ش اإلؽقبئ٤خ ُِؼِّٞ ٝاُزوبٗخ . عزخذآٜبٝاإلثالؽ ػٜ٘ب ٝا (STIٝاُزوبٗخ ٝاالثزٌبس )
د٤َُ أٝعِٞ، ٝٛٞ ؽذ٣ش ٗغج٤بً ثبُٔوبسٗخ ٓغ األدُخ األخشٟ،  ٣ؼذّ  .2:74اُز١ هُجغ ألٍٝ ٓشح ك٢ ػبّ  ثذ٤َُ كشاعٌبر٢ٝاالثزٌبس 

ٝاُزوبٗخ ٝاالثزٌبس اُز٢ رقذسٛب ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ك٢ ػبئِخ األدُخ اإلؽقبئ٤خ ؽٍٞ ه٤بط ٓإؽشاد اُؼِّٞ  أعبع٤بً ٌٓٞٗبً 
 .ا٤ُٔذإ االهزقبد١

أدُخ ئمبك٤خ ٓضَ د٤َُ ئؽقبءاد ثشاءاد االخزشاع اُز١ رقذسٙ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢  ٓغ ٓشٝس اُٞهذ اُم٤لذ -2-26
ّْ (OECD, 2009aا٤ُٔذإ االهزقبد١ ) ُؾع اُزطٞساد ٝاُزؾذ٣بد اُغذ٣ذح،  دٝس٣بً ٖٓ أعَعؼخ أدُخ ٛزٙ اُغِغِخ ٓشا ، ًٔب ٝرز

 ٝع٤غزٔش ٗطبم ٛزٙ اُغِغِخ ثبُزّٞعغ أ٣نبً رٔبؽ٤بً ٓغ اُزطٞساد ك٢ ٛزا أُغبٍ.  

 اُشٝاثو ٓغ اإلؽقبءاد ٝأُؼب٤٣ش اإلؽقبئ٤خ اُؼبٓخ
ُألْٓ أُزؾذح ػ٠ِ ٗطبٍم ٝاعغ ٣ٝغؼ٠ ُزؾو٤ن اُزٞاؤّ اُزبّ ٓؼٜب، ٢ٛٝ رؾَٔ ٣غزخذّ د٤َُ أٝعِٞ اُزق٤٘لبد اإلؽقبئ٤خ  -2-27

 ُغ٤ٔغ األٗؾطخ االهزقبد٣خ أُٞؽذ اُق٘بػ٢ اُذ٢ُٝ( ٝاُزق٤٘ق EC et al., 2009) SNA 3119ٗظبّ اُؾغبثبد اُو٤ٓٞخ 
ISIC (UN, 2008 .) 

اُٞاسدح ك٢ ٛزا اُذ٤َُ ئ٠ُ  اإلؽبسادراد اُقِخ، أٓب  أُغإُٝخأُ٘ظٔبد  ثبٗزظبّ ٖٓزق٤٘لبد اُخبسع٤خ س اُرُؾذّ  -2-28
ـّ األؽقبئ٤خ اإل اُٞصبئن ّْ (ٞع ٝأُِق اإلٌُزش٢ٗٝطجٔاُاإلفذاس ذ هجبػخ اُذ٤َُ )ك٢ ٝه اإلفذاساد خشٟ ك٢ٜ رخ  ، ًٔب ٣ٝز

  االؽزلبظ ثٔغٔٞػخ ٓؾّذصخ ٖٓ أُشاعغ ًٔشكن ٓزبػ ػ٠ِ اإلٗزشٗذ.

ك٢ ٓؼبِٓخ اإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞش  3119( SNAاُٞاسدح ك٢ ٗظبّ اُؾغبثبد اُو٤ٓٞخ )٣زّجغ ٛزا اُذ٤َُ اُزٞف٤بد  -2-29
٣إصش ٓب روذّ ك٢ ٤ًل٤خ بعزضٔبس ك٢ األفٍٞ اُشأعٔب٤ُخ ٤ُٝظ ً٘لوبد. إلٗلبم ػ٠ِ ثبه٢ ِف٤ؾ أُؼشكخ ًاُزغش٣ج٢ ع٘جبً ئ٠ُ ع٘ت ا

ٓؾبعجخ اُ٘ٔٞ ٓغبٛٔخ األٗؾطخ أُشرجطخ ثبالثزٌبس ك٢ اُ٘ٔٞ  ٓغبئًَٝزُي ٤ًق رُلّغش  GDPه٤بط اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ 
 االهزقبد١.

ٗظبّ اُؾغبثبد اُو٤ٓٞخ ؽب٤ُبً ثٌض٤ش ٖٓ أٗؾطخ االثزٌبس ػ٠ِ أٜٗب ر٣ٌٖٞ سأعٔب٢ُ )ٓب ػذا أٗؾطخ اُجؾش  ٣ؼزشفث٤٘ٔب ال  -:2-2
ّٕ رط٣ٞش ؽغبثبد االثزٌبس اُزبثؼخ R&Dٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢  ًض٤ٍش  ٛٞ عضء ٖٓ عذٍٝ أػٔبٍ اُو٤بط ك٢لشػ٤خ اُ\ٝاُجشٓغ٤بد( كا

اُلشػ٤خ اُز٢ رشثو ٓغبٍ األٗؾطخ االهزقبد٣خ اُشه٤ٔخ. عززطِت ص٣بدح اُزوذّ \بٛزٔبٜٓب ثبُؾغبثبد اُزبثؼخثاُز٢ رزوبسة  ٖٓ اُذٍٝ
ٌبس ٝرٌب٤ُلٜب ٝٓ٘بكؼٜب ك٢ ٓغبٍ دٓظ ث٤بٗبد االثزٌبس ك٢ اإلؽقبءاد االهزقبد٣خ ثزٍ عٍٜٞد ٓغزذآخ ُزؾغ٤ٖ ه٤بط أٗؾطخ االثز

 ٝاالٛزالى. اُزوبدّ ٤بط االثزٌبساد ٖٓ أعَ أُغبٛٔخ ك٢ ه رٞص٤ن كزشح ؽ٤بح ، ًٝزُيػ٠ِ ٓؾشٝػبد األػٔبٍ

ٓؾشٝػبد األػٔبٍ )اُز١ ٣ؾـَ اُ٘طبم اُشئ٤ظ ك٢ رؾذ٣ذ هطبع  SNAأًضش ٖٓ رُي، ٣ُغزخذّ ٗظبّ اُؾغبثبد اُو٤ٓٞخ  -2-31
 .اُجبؽض٤ٖ ٝاإلؽقبئ٤٤ٖ ؽ٤ش أفجؼ االثزٌبس ٣ُوبط ٖٓ( ٝك٢ رؾذ٣ذ اُوطبػبد األخشٟ 3ك٢ ٛزا اُذ٤َُ، اٗظش اُلقَ 

 اُشٝاثو ٓغ أُؼب٤٣ش األخشٟ
، أسعذ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١ د٤َُ أٝعِٞثبُزٞاص١ ٓغ اُؼَٔ ػ٠ِ ئٗزبط اإلفذاس اُشاثغ ٖٓ  -2-32

٢ٛٝ اُِغ٘خ أُغإُٝخ ػٖ ٝمغ ٓؼب٤٣ش ئداسح  ISOػالهخ ٓغ اُِغ٘خ اُل٤٘خ ؽٍٞ ئداسح االثزٌبس ك٢ أُ٘ظٔخ اُذ٤ُٝخ ُِزو٤٤ظ 
د بزِلخ ؽٍٞ رؼش٣ل. ُوذ ؿط٠ اُزجبدٍ ث٤ٖ ٓغٔٞػز٢ اُخجشاء ك٢ ًِزب أُ٘ظٔز٤ٖ رقٞساٍد ٓخISO 50500االثزٌبس اُغِغِخ 

االثزٌبس ٝئداسح االثزٌبس، ؽ٤ش ًبٗذ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١ رطبُت ثزؼش٣لبد ر٘بعت ئداسح االثزٌبس ث٤٘ٔب 
خز اُزؼش٣لبد ٓغ األ ٓٞاءٓخاُز٤ٔ٘و. أصٔشد اُ٘وبؽبد ك٢ \اُزٞؽ٤ذ اُو٤بع٢\ًبٗذ أُ٘ظٔخ اُذ٤ُٝخ ُِزو٤٤ظ رطبُت ثزؼش٣لبد ُِزو٤٤ظ

 ثؼ٤ٖ االػزجبس ُألٛذاف أُخزِلخ ك٢ د٤َُ أٝعِٞ ٝك٢ ٓؼب٤٣ش أُ٘ظٔخ اُذ٤ُٝخ ُِزو٤٤ظ.   

 ٤ٛ3129ٌَ ٝٓؾز٣ٞبد د٤َُ أٝعِٞ  2-3
صالصخ أعضاء رٞكش ػشمبً ػبٓبً ُو٤بط االثزٌبس )اُغضء األٍٝ( ٝئهبساً ٝئسؽبداٍد  د٤َُ أٝعِٖٞٓ  3129ئفذاس ػبّ  ٣نّْ  -2-33 

ؽٍٞ ٜٓ٘غ٤بد عٔغ ث٤بٗبد االثزٌبس ٝاعزخذآٜب  خػ٤ِٔ ٝئسؽبدادٍ ٖٓ أعَ ه٤بط اثزٌبس ٓؾشٝػبد األػٔبٍ )اُغضء اُضب٢ٗ( 
 )اُغضء اُضبُش(.
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 ممدمة عن لياس االبتكار )انجزء األول( 1-2-1
 (3ه٤بط االثزٌبس )اُلقَ ٓلب٤ْٛ ٖٓ أعَ 

اُٜذف ٖٓ اُذ٤َُ ٝٓب ٤ٔ٣ض االثزٌبس ػٖ اُظٞاٛش األخشٟ راد اُقِخ ٓضَ االخزشاع أٝ اُجؾش  ٣3ؾشػ اُلقَ  -2-34
   األػٔبٍ. ٓؾبس٣غ، ٣ٝؾذد أُلب٤ْٛ األعبع٤خ ُالثزٌبس ثٔب ك٢ رُي اُوطبػبد ؿ٤ش هطبع R&Dٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢ 

األػٔبٍ )ٓؾٞس ٛزا اُذ٤َُ( ٝاُوطبػبد األخشٟ  د٤ُٝبً ُزؾذ٣ذ ؽذٝد هطبع ٓؾبس٣غ ئؽقبئ٤خ ٓوجُٞخ اً اُلقَ أُهش ٣غزخذّ -2-35
ُٔغبٛٔخ ك٢ االثزٌبس ك٢ هطبع ك٢ االهزقبد. ٌُٖ، ٣إد١ أ٣نبً اُلبػِٕٞ ك٢ اُوطبػبد األخشٟ دٝساً ك٢ ٗظبّ االثزٌبس ٣ٌٖٝٔ ُْٜ ا

جَ ٖٓ أعَ وك٢ أُغز اإلسؽبدادزوذ٣ْ األػٔبٍ. ٣ؾذد اُلقَ ػ٘بفش اُشثو اُز٢ رشثو ث٤ٖ اُوطبػبد ٖٓ أعَ اُغٔبػ ث ٓؾبس٣غ
ٓزطِجبد هبث٤ِخ اُو٤بط ٓؼ٤بساً أعبع٤بً الخز٤بس أُلب٤ْٛ ٝاُزؼش٣لبد ٝاُزق٤٘لبد ك٢ ٛزا  رؼذّ  رارٜب. األعبع٤خاإلؽبسح ئ٠ُ اُظبٛشح 

 .الثزٌبسرقٞساد ٝرؼش٣لبد ُ رنغاُذ٤َُ ػٖ اُٞصبئن األخشٟ اُز٢ ض ٛزٙ اُغٔخ ٤ّٔ اُذ٤َُ. رُ 

٣خززْ اُلقَ ثزوذ٣ْ رؼش٣ٍق ػبّ ُالثزٌبس ٣٘بعت ًَ اُوطبػبد ٣ٝ٘بهؼ اُو٤بط أُؾزَٔ ُالثزٌبس ك٢ هطبػبد االهزقبد  -2-36
   األخشٟ، ٝاُزؼش٣ق اُؼبّ ُالثزٌبس ك٢ ًَ اُوطبػبد ٛٞ ًٔب ٢ِ٣; 

روذ٣ْ ٓ٘زظٍ أٝ ػ٤ِٔخٍ )أٝ ٓض٣ظٍ ٜٓ٘ٔب( عذ٣ذ٣ٖ أٝ ٓؾغ٤ٖ٘ ٓخزِل٤ٖ ًض٤شًا ػٖ أُ٘زغبد أٝ اُؼ٤ِٔبد  االبتكار ٣ؼ٢٘
 ظ( أٝ ِٝمؼذ ك٢ االعزخذاّ ٖٓٝٛٞ ٓزبٌػ ُِٔغزخذ٤ٖٓ أُؾز٤ِٖٔ )ؽبُخ أُ٘ز اُز٢ رٌِٜٔب اُٞؽذح أُؼ٤٘خ اُغبثوخ

 اُٞؽذح )ؽبُخ اُؼ٤ِٔخ(. رِي 

أُقطِؼ اُؼبّ "اُٞؽذح" ٖٓ أعَ ٝفق اُغٜخ اُلبػِخ أُغإُٝخ ػٖ االثزٌبساد، ٝٛٞ ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ٣غزخذّ اُزؼش٣ق اُؼبّ  -2-37
ٖٓ األكشاد، ٝٛزا اُزؼش٣ق ٓ٘بعت ُو٤بط االثزٌبس اُز١ ٣طٞسٙ  ٛبٝأػنبؤأ١ هطبع ثٔب ك٢ رُي األُعش ٤خ ك٢ برأ١ ٝؽذح ٓإعغ

 ّْ  .3127االػزشاف ثٚ ك٢ ٓ٘زذٟ اُغٔبء اُضسهبء ػبّ  األكشاد اُز١ ٣ٔضَ ٛذكبً سئ٤غبً ر

 (  انثانيلياس ابتكار األعمال )انجزء من أجم  إطار وإرشادات -1-2-2
اُز٘بكغ٤خ ٝٗظبّ االثزٌبس  بػ٤ِٔخ االثزٌبس ك٢ اُؾشًبد ٝاُؼالهخ ث٤ٖ اُؾشًبد ٝث٤ئزٜ د٤َُ أٝع٣ِٞقق اُغضء اُضب٢ٗ ٖٓ  -2-38

ؽشؽبً ٓغزل٤نبً ُج٤ئخ اُؾشًبد اُخبسع٤خ ؽ٤ش ٣ٌَُٔ رُي اإلفذاس  اٛززنٖٔ ٣٣نٜٔب. ثبُٔوبسٗخ ٓغ اإلفذاس اُضبُش،  اُز١
اُلقٍٞ اُز٢ رؼبُظ رؼش٣ق االثزٌبس ٝه٤بط أٗؾطخ االثزٌبس ٝاُوذساد اُذاخ٤ِخ ٝسٝاثو االثزٌبس اُوبئٔخ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝٓخشعبد 

 ٤ٗبً ُِؼالهخ ث٤ٖ كقٍٞ اُغضء اُضب٢ٗ ٖٓ ٛزا اُذ٤َُ.ػشمبً ث٤ب 2-2االثزٌبس. ٣وذّ اُؾٌَ 

 عزض عاو نهعاللة بين فصىل انجزء انثاني 1-1انشكم 



34

 
٣إًذ ٛزا اُذ٤َُ ػ٠ِ ه٤ٔخ عٔغ اُج٤بٗبد ػٖ ًَ اُؾشًبد ثـل اُ٘ظش ػٖ أٗؾطخ االثزٌبس ٝٓخشعبرٚ ك٤ٜب ؽ٤ش ٣ٌٖٔ  -2-39

 ُالثزٌبس ٝآصبسٙ أُؾزِٔخ. إٔ ٣غبػذ رُي ك٢ رؾغ٤ٖ كْٜ اُوٟٞ أُؾشًخ اُشئ٤غخ

 (4بس األػٔبٍ )اُلقَ ٌه٤بط اثزٓلب٤ْٛ ٝرؼش٣لبد ٖٓ أعَ 
أُغٞؽبد اإلؽقبئ٤خ ُالثزٌبس مٖٔ هطبع األػٔبٍ. ر٤ُّغش اُزؼش٣لبد ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؼش٣لبد ُزٞع٤ٚ  ٣4وذّ اُلقَ  -:2-3 

ثالؽ ػٜ٘ب ٝاألٗؾطخ راد اُقِخ ثبالثزٌبس ٖٓ اُؾشًبد ك٢ اُٞاسدح ك٢ ٛزا اُلقَ عٔغ اُج٤بٗبد اُوبثِخ ُِٔوبسٗخ ػٖ االثزٌبس ٝاإل
دٍٝ ٓخزِلخ ٝف٘بػبٍد ٓخزِلخ ٖٝٓ اُؾشًبد أُخزِلخ ٖٓ ؽ٤ش اُؾغْ ٝا٤ُٜبًَ ثذءاً ٖٓ اُؾشًبد اُقـ٤شح أُ٘زغخ ُٔ٘زظ ٝاؽذ 

 ئ٠ُ اُؾشًبد اٌُج٤شح ٓزؼذدح اُغ٘غ٤بد اُز٢ ر٘زظ ه٤لبً ٝاعؼبً ٖٓ اُغِغ ٝاُخذٓبد.

2-41-  َّ ٣ٝوذّ رؼش٣لبد ٓخزِلخ ُِٔل٤ٜٖٓٞ ًٔب  ًٝ٘ز٤غخ ًؼ٤ِٔخاُلقَ ٓؾٌِخ اُض٘بئ٤خ ك٢ "االثزٌبس" أُزٔضِخ ك٢ اػزجبسٙ  ٣ؾ
;٢ِ٣ 

 .ٝاُز٢ رٜذف ئ٠ُ رؾو٤ن اثزٌبس ُِؾشًخرؾَٔ ًَ األٗؾطخ اُزط٣ٞش٣خ ٝأُب٤ُخ ٝاُزغبس٣خ اُز٢ روّٞ ثٜب اُؾشًخ  أنشطة االبتكار

ُٓ٘زظ عذ٣ذ أٝ ػ٤ِٔخ أػٔبٍ عذ٣ذح أٝ ئعشاء رؾغ٤ٖ ك٢ أ١ ٜٓ٘ٔب )أٝ ٓض٣ظ ٖٓ رُي( رخزِق ثؾٌَ عٞٛش١ ػٖ روذ٣ْ ٣ؼ٢٘  األعمالابتكار 
ّْ  ،ٓ٘زغبد اُؾشًخ أٝ ػ٤ِٔبد أػٔبُٜب اُغبثوخ ّْ  ٝاُز٢ ر  .اُؾشًخ اعزخذآٜب ٖٓ  روذ٣ٜٔب ك٢ اُغٞم أٝ ر

كؼب٤ُبد ٣غز٘ذ ئ٠ُ  ٓشاعؼخ رؼش٣ق اثزٌبس األػٔبٍ ثبرخبر هشاس، ػ٤ِٔخك٢   خ، رٔضَّ أؽذ االػزجبساد اُشئ٤غٓوبسٗخً ثبإلفذاس اُضبُش
زو٤ِـ ٓغزٟٞ اُزؼو٤ذ ك٢ اُزؼش٣ق اُغبثن أُشرٌض ئ٠ُ هبئٔخ ٖٓ أسثؼخ أٗٞاع ُالثزٌبس )أُ٘زظ ثاإلدسا٢ً، \االخزجبس أُؼشك٢

٤ِخ األػٔبٍ. أ٣نبً ٣ُخلّل اُزؼش٣ق ٝاُؼ٤ِٔخ ٝاُز٘ظ٢ٔ٤ ٝاُزغ٣ٞو٢( ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ أعبع٤٤ٖ ٛٔب اثزٌبساد أُ٘زظ ٝاثزٌبساد ػٔ
 ُٔ ٓغ ٓب ُذٟ اُؾشًخ ؽب٤ُبً  ٓوبسٗخ االثزٌبساد اُغذ٣ذح ٝأُؾّغ٘خ"عٞٛش١" ٖٓ خالٍ  ٘وؼ ٓغزٟٞ ؿٔٞك ٓزطِجبد رؾو٤ن رـ٤٤شٍ اُ

 ؽٍٞ ٓب ال ٣ُؼذّ  خاُالصٓ اإلسؽبدادٖٓ ٓ٘زغبد أٝ ػ٤ِٔبد أػٔبٍ. ٣وذّ اُلقَ ؽشؽبً ٓلقالً ُزؼش٣ق اثزٌبس األػٔبٍ ٣ٝٞكش 
 اثزٌبساً.  اُزؼش٣لبد األعبع٤خ الثزٌبس أُ٘زظ ٝاثزٌبس ػ٤ِٔخ األػٔبٍ ٢ٛ ًٔب ٢ِ٣;

ّْ  ،ػٖ اُغِغ أٝ اُخذٓبد اُغبثوخ ك٢ اُؾشًخ عٞٛش٣بً عِؼخ أٝ خذٓخ عذ٣ذح أٝ ٓؾّغ٘خ رخزِق ٛٞ  ابتكار انُمنتَج  ٝاُز٢ ر
 روذ٣ٜٔب ئ٠ُ اُغٞم. 

 ممدمة عن لياس االبتكار )انجزء األول( 1-2-1
 (3ه٤بط االثزٌبس )اُلقَ ٓلب٤ْٛ ٖٓ أعَ 

اُٜذف ٖٓ اُذ٤َُ ٝٓب ٤ٔ٣ض االثزٌبس ػٖ اُظٞاٛش األخشٟ راد اُقِخ ٓضَ االخزشاع أٝ اُجؾش  ٣3ؾشػ اُلقَ  -2-34
   األػٔبٍ. ٓؾبس٣غ، ٣ٝؾذد أُلب٤ْٛ األعبع٤خ ُالثزٌبس ثٔب ك٢ رُي اُوطبػبد ؿ٤ش هطبع R&Dٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢ 

األػٔبٍ )ٓؾٞس ٛزا اُذ٤َُ( ٝاُوطبػبد األخشٟ  د٤ُٝبً ُزؾذ٣ذ ؽذٝد هطبع ٓؾبس٣غ ئؽقبئ٤خ ٓوجُٞخ اً اُلقَ أُهش ٣غزخذّ -2-35
ُٔغبٛٔخ ك٢ االثزٌبس ك٢ هطبع ك٢ االهزقبد. ٌُٖ، ٣إد١ أ٣نبً اُلبػِٕٞ ك٢ اُوطبػبد األخشٟ دٝساً ك٢ ٗظبّ االثزٌبس ٣ٌٖٝٔ ُْٜ ا

جَ ٖٓ أعَ وك٢ أُغز اإلسؽبدادزوذ٣ْ األػٔبٍ. ٣ؾذد اُلقَ ػ٘بفش اُشثو اُز٢ رشثو ث٤ٖ اُوطبػبد ٖٓ أعَ اُغٔبػ ث ٓؾبس٣غ
ٓزطِجبد هبث٤ِخ اُو٤بط ٓؼ٤بساً أعبع٤بً الخز٤بس أُلب٤ْٛ ٝاُزؼش٣لبد ٝاُزق٤٘لبد ك٢ ٛزا  رؼذّ  رارٜب. األعبع٤خاإلؽبسح ئ٠ُ اُظبٛشح 

 .الثزٌبسرقٞساد ٝرؼش٣لبد ُ رنغاُذ٤َُ ػٖ اُٞصبئن األخشٟ اُز٢ ض ٛزٙ اُغٔخ ٤ّٔ اُذ٤َُ. رُ 

٣خززْ اُلقَ ثزوذ٣ْ رؼش٣ٍق ػبّ ُالثزٌبس ٣٘بعت ًَ اُوطبػبد ٣ٝ٘بهؼ اُو٤بط أُؾزَٔ ُالثزٌبس ك٢ هطبػبد االهزقبد  -2-36
   األخشٟ، ٝاُزؼش٣ق اُؼبّ ُالثزٌبس ك٢ ًَ اُوطبػبد ٛٞ ًٔب ٢ِ٣; 

روذ٣ْ ٓ٘زظٍ أٝ ػ٤ِٔخٍ )أٝ ٓض٣ظٍ ٜٓ٘ٔب( عذ٣ذ٣ٖ أٝ ٓؾغ٤ٖ٘ ٓخزِل٤ٖ ًض٤شًا ػٖ أُ٘زغبد أٝ اُؼ٤ِٔبد  االبتكار ٣ؼ٢٘
 ظ( أٝ ِٝمؼذ ك٢ االعزخذاّ ٖٓٝٛٞ ٓزبٌػ ُِٔغزخذ٤ٖٓ أُؾز٤ِٖٔ )ؽبُخ أُ٘ز اُز٢ رٌِٜٔب اُٞؽذح أُؼ٤٘خ اُغبثوخ

 اُٞؽذح )ؽبُخ اُؼ٤ِٔخ(. رِي 

أُقطِؼ اُؼبّ "اُٞؽذح" ٖٓ أعَ ٝفق اُغٜخ اُلبػِخ أُغإُٝخ ػٖ االثزٌبساد، ٝٛٞ ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ٣غزخذّ اُزؼش٣ق اُؼبّ  -2-37
ٖٓ األكشاد، ٝٛزا اُزؼش٣ق ٓ٘بعت ُو٤بط االثزٌبس اُز١ ٣طٞسٙ  ٛبٝأػنبؤأ١ هطبع ثٔب ك٢ رُي األُعش ٤خ ك٢ برأ١ ٝؽذح ٓإعغ

 ّْ  .3127االػزشاف ثٚ ك٢ ٓ٘زذٟ اُغٔبء اُضسهبء ػبّ  األكشاد اُز١ ٣ٔضَ ٛذكبً سئ٤غبً ر

 (  انثانيلياس ابتكار األعمال )انجزء من أجم  إطار وإرشادات -1-2-2
اُز٘بكغ٤خ ٝٗظبّ االثزٌبس  بػ٤ِٔخ االثزٌبس ك٢ اُؾشًبد ٝاُؼالهخ ث٤ٖ اُؾشًبد ٝث٤ئزٜ د٤َُ أٝع٣ِٞقق اُغضء اُضب٢ٗ ٖٓ  -2-38

ؽشؽبً ٓغزل٤نبً ُج٤ئخ اُؾشًبد اُخبسع٤خ ؽ٤ش ٣ٌَُٔ رُي اإلفذاس  اٛززنٖٔ ٣٣نٜٔب. ثبُٔوبسٗخ ٓغ اإلفذاس اُضبُش،  اُز١
اُلقٍٞ اُز٢ رؼبُظ رؼش٣ق االثزٌبس ٝه٤بط أٗؾطخ االثزٌبس ٝاُوذساد اُذاخ٤ِخ ٝسٝاثو االثزٌبس اُوبئٔخ ػ٠ِ أُؼشكخ ٝٓخشعبد 

 ٤ٗبً ُِؼالهخ ث٤ٖ كقٍٞ اُغضء اُضب٢ٗ ٖٓ ٛزا اُذ٤َُ.ػشمبً ث٤ب 2-2االثزٌبس. ٣وذّ اُؾٌَ 

 عزض عاو نهعاللة بين فصىل انجزء انثاني 1-1انشكم 
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أعمال جدٌدة أو ُمحّسنة لواحد أو أكثر من وظائف األعمال التً تختلف اختالفًا  هو عملٌة ابتكار عمهية األعمال
    .الشركة تً تمّ وضعها فً االستخدام منوال ،جوهرًٌا عن عملٌات األعمال السابقة للشركة

ًٔب ٛٞ ٓؾذد ك٢ أدث٤بد ئداسح األػٔبٍ، ٝرشرجو ٝظ٤لزبٕ  األػٔبٍ ثغذ ٝظبئق ٓخزِلخ ُِؾشًخرزؼِن اثزٌبساد ػ٤ِٔخ  -2-43
ٜٓ٘ب ثبُ٘ؾبه األعبع٢ ُِؾشًخ أُزٔضَ ك٢ ئٗزبط ٓ٘زغبد ٝروذ٣ٜٔب ُِج٤غ، ك٢ ؽ٤ٖ رزؼِن اُٞظبئق أُزجو٤خ ثأٗؾطخ اُذػْ. ٣شرجو 

ٍَ ع٤ذ ٓغ اُلئبد اُٞاسدح ك٢ اإلفذاس اُغب ثن الثزٌبس اُؼ٤ِٔخ ٝاالثزٌبس رق٤٘ق ٝظبئق األػٔبٍ أُوزشػ ك٢ ٛزا اُذ٤َُ ثؾٌ
 .اُزغ٣ٞو٢ ٝاالثزٌبس اُز٘ظ٢ٔ٤

 اُؾشًبد ًٔب ٢ِ٣;ر٤٤ٔض ٤ًل٤خ  ئ٠ُ ٝمغ ئسؽبداٍد ؽٍٞ رؼش٣لبد االثزٌبس ٝٗؾبه االثزٌبس روٞد -2-44

على  متساو  . وٌنطبق ذلك بشكل المشاهدةأو أكثر من االبتكارات خالل فترة  تسجل الشركة المبتكرة واحداً  الشركة الُمبتِكرة
 .الشركة المسؤولة بشكل فردي أو مشترك عن أي ابتكار

فً نشاط واحد أو  المشاهدةتنخرط الشركة النشطة فً مجال االبتكار فً وقت ما خالل فترة  االبتكارانشزكة اننَِّشطة في مجال 
. وٌمكن أن تكون كل من الشركات نة الستخدام  معٌنحسّ أكثر بهدف تطوٌر أو تنفٌذ منتجات أو عملٌات تجارٌة جدٌدة أو مُ 

 .المشاهدةرة نشطة فً مجال االبتكار خالل فترة بتك  رة وغٌر المُ بتك  المُ 
ٌَِشح" ئ٠ُ هذسح أٝ  -2-45 جز ُٓ  إلثذاعُأٝ  الثزٌبس ك٢ أُغزوجَػ٠ِ آؾزَٔ  اعزؼذادك٢ االعزخذاّ اُؼبّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾ٤ش ٓقطِؼ "
ٌَِشح" ك٢ ٛزا اُذ٤َُ كوو ٤ُذٍ ػ٠ِ ٓؼ٠ً٘ ثؾذّ  أؽذ أٗٞاع أُ٘زغبد أٝ اُؼ٤ِٔبد ئُخ. ثبُٔوبثَ، ٣ُغزخذّ ٓقطِؼ " أٝ جز رارٚ ٝٛٞ  ُٓ

٣٘جـ٢  ٛذف ٝاؽذ ٝٛٞ رغّ٘ت عٞء اُلْٜ.ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٛزٙ اُقلخ ٣وزقش رؾذ٣ذ ئرا آزٌِذ اُؾشًخ اثزٌبساً خالٍ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؼ٤٘خ. 
ٓخزِلخ اُذهخ أُغزخذٓخ ك٢ اُزؼش٣لبد، ًٔب ٣ٝ٘طجن األٓش رارٚ ػ٠ِ ٓإؽشاد االثزٌبس اُز٢  اُذ٤َُ ئ٠ُ ُـبدٍ  إٔ رٌشس ػ٤ِٔبد ٗوَ

  ٣غت إٔ رُؼط٠ رغ٤ٔبد أٝ ػ٘ب٣ٖٝ ال رُنَِ أُغزخذ٤ٖٓ.

ٌَِشح ِٗؾطخ ك٢ ٓغبٍ االثزٌبس ئرا ًبٕ ُذ٣ٜب  -2-46 جز ُٔ ّْ ٗؾبه اثزٌبس١ ٝاؽذ أٝ أًضش عبس١ رٌٕٞ اُؾشًخ ؿ٤ش اُ ُٓؼِن، أٝ ر ؽب٤ُبً، أٝ 
زذس٣ت اُاثزٌبس خالٍ كزشح أُؾبٛذح. ٣ٌٖٔ ئرٔبّ ػذح أٗؾطخ، ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ رغشثخ ٝ اُزخ٢ِ ػ٘ٚ، أٝ ٓ٘غض ٤ًِبً ُْٝ ٣ضٔش ك٢ روذ٣ْ

 دٕٝ إٔ ٣٘زظ ػٜ٘ب اثزٌبس خالٍ كزشح أُؾبٛذح.  ،أُؾبسًخ اإلثذاػ٤خػ٠ِ 

 (5أٗؾطخ اثزٌبس األػٔبٍ )اُلقَ 
ئهبساً ُو٤بط أٗؾطخ اثزٌبس األػٔبٍ، ٣ٝؾذد صٔب٤ٗخ أٗٞاع ُٜزٙ األٗؾطخ ٣ٌٖٔ إٔ روّٞ اُؾشًبد ثز٘ل٤زٛب ك٢  5وذّ اُلقَ ٣ -2-47

ّٕ رُي عؼ٤ٜب ُِٞفٍٞ ئ٠ُ اثزٌبس، ٝ ٖٓ ٛزٙ األٗؾطخ اُز٢ روّٞ ئ٠ُ ؽذ  ًج٤ش ػ٠ِ أُؼشكخ ٣ٌٖٔ ر٘ل٤زٛب ُزؾو٤ن  اً ًض٤شثبُشؿْ أ
 ;أٛذاف أخشٟ أًضش ػ٤ٓٞٔخ

 ٗؾطخ اُجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢أ 
 اُٜ٘ذعخ ٝاُزق٤ْٔ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أٗؾطخ اُؼَٔ اإلثذاػ٢ 
 أٗؾطخ اُزغ٣ٞن ٝه٤ٔخ اُؼالٓخ اُزغبس٣خ  
  األٗؾطخ أُشرجطخ ثب٤ٌُِٔخ اُلٌش٣خIP  
 ٖأٗؾطخ رذس٣ت اُؼب٤ِٓ 
 رط٣ٞش اُجشٓغ٤بد ٝأٗؾطخ هٞاػذ اُج٤بٗبد 
 أُِٔٞعخ أٝ اعزئغبسٛب فٍٞاألثبهز٘بء أُشرجطخ  األٗؾطخ 
 أٗؾطخ ئداسح االثزٌبس 

ب ئرا ًبٗذ اُؾشًخ رُ٘لّز ًاّلً  -2-48 ّٔ  ٖٓ ٛزا األٗؾطخ أّ ال ٝئرا ًبٗذ رلؼَ رُي عؼ٤بً ُِٞفٍٞ ئ٠ُ ٣ٞف٢ اُلقَ ثغٔغ ث٤بٗبد ػ
٣ٝزجؼٚ عإاٍ  ؿب٣خٗؾطخ ًَ اإلٗلبم ػ٠ِ ًَ ٗؾبه ٝأل١ عٔغ اُج٤بٗبد ػٖ اإلٗلبم ٖٓ أعَ ٛزٙ األ٣غت إٔ ٣ؾذد اثزٌبس. ثبُٔضَ، 

٣ٌٖٔ إٔ رٞكش اُج٤بٗبد أُغٔٞػخ  ٗلبم أُخقـ ٖٓ أعَ االثزٌبس ثبُزاد.ٓٞعٚ ُِؾشًبد اَُِّ٘ؾطخ ك٢ ٓغبٍ االثزٌبس كوو ػٖ اإل
)اعزضٔبس ؿ٤ش ِٓٔٞط( ٖٓ ًَ اُؾشًبد ػٖ ًَ ٗؾبه ٓؼِٞٓبٍد ٓل٤ذح ػٖ دٝس االعزضٔبس ك٢ سأط أُبٍ اُوبئْ ػ٠ِ أُؼشكخ 

ٓل٤ذحً ٖٓ أعَ رؾذ٣ذ ئرا ًبٗذ األٗؾطخ رُ٘لز داخ٤ِبً أٝ رُؾزشٟ ٖٓ ٓقبدس  ٝا٤َُٔ ئ٠ُ االثزٌبس ٝاألداء االهزقبد١. ًٔب أٜٗب رُؼذّ 
 خبسع٤خ.

ُز٢ رٞعذ ٣وزشػ اُلقَ مشٝسح إٔ ر٤ٔض أعئِخ اإلٗلبم ٖٓ أعَ االثزٌبس ث٤ٖ اإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢، ا -2-49
ُٜب عغالد ك٢ ٓؼظْ اُؾشًبد، ٝاإلٗلبم ٖٓ أعَ أٗؾطخ االثزٌبس األخشٟ. ًٔب ٣ٌٖٔ عٔغ ث٘ٞد اإلٗلبم ٖٓ أعَ رٌب٤ُق 

٣ٔضَ ه٤بط اإلٗلبم ػ٠ِ أٗؾطخ االثزٌبس ٓب ػذا اُجؾش ٝاُزط٣ٞش اُزغش٣ج٢ رؾذ٣بً  خ األخشٟ.جكئبد أُؾبعٖٝٓ أعَ أُٞظل٤ٖ 
٣غت إٔ روٞد اُزغبسة ػ٠ِ ٛزٙ اُطشائن ئ٠ُ رؾو٤ن رؾغ٤٘بد ٝبسثبد ثذ٣ِخ ُو٤بط ٗؾبه االثزٌبس، ٓغزٔشاً. ٣وزشػ اُلقَ ػذح ٓو

 ّْ   عٔؼٜب. ك٢ دهخ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣ز
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 (6هذساد اثزٌبس األػٔبٍ )اُلقَ 
. رنْ هذساد األػٔبٍ أُؼشكخ د٤َُ أٝعِٞٛٞ كقَ عذ٣ذ ُْ ٣ٌٖ ٓٞعٞداً ك٢ اإلفذاساد اُغبثوخ ٖٓ  6اُلقَ  -:2-4

عٔغ ث٤بٗبد هذساد  ٝاٌُلبءاد ٝأُٞاسد اُز٢ رُشأًٜب اُؾشًخ ٓغ ٓشٝس اُٞهذ ٝرؼزٔذ ػ٤ِٜب ك٢ عؼ٤ٜب ُزؾو٤ن أٛذاكٜب. ٣ؼذّ 
األػٔبٍ را أ٤ٍٔٛخ ؽبعٔخ ٖٓ أعَ رؾ٤َِ أصش االثزٌبس ك٢ أداء اُؾشًخ ٝٓؼشكخ عجت اٗخشاه ثؼل اُؾشًبد ك٢ أٗؾطخ االثزٌبس 

 ي.ك٢ ؽ٤ٖ ال رلؼَ ؽشًبٌد أخشٟ رُ

هذساد األػٔبٍ أٗؾطخ االثزٌبس ٝرط٣ٞش اثزٌبس أُ٘زظ أٝ اثزٌبس ػ٤ِٔخ األػٔبٍ  د ًج٤ش ٖٓػذ ذػ٣ْٖٓ أُؾزَٔ إٔ  -2-51
٣ٞكش اُلقَ خ٤بساد ُو٤بط أسثؼخ أٗٔبه ٖٓ اُوذساد راد فِخ ثبُجؾش ؽٍٞ األداء ٝاألصش االهزقبد١ ُٜزٙ االثزٌبساد. 

 االثزٌبس١ ٌَُ اُؾشًبد ٢ٛٝ;

  اُز٢ رٔزٌِٜب اُؾشًخأُٞاسد 
 هذساد اإلداسح اُؼبٓخ ك٢ اُؾشًخ 
 خجشاد هٞح اُؼَٔ ٤ًٝق رذ٣ش اُؾشًخ ٓٞاسدٛب اُجؾش٣خ 
  ْاألخ٤شح ٓقذساً ٓزضا٣ذ األ٤ٔٛخ  ٛزٙ ، ٓغ ًٕٞٝٓٞاسد اُج٤بٗبداألدٝاد اُزو٤٘خ ٝرط٣ٞش ٝاػزٔبد  اُوذسح ػ٠ِ رق٤ٔ

 ُِٔؼِٞٓبد ػٖ االثزٌبس.

 ( 7ؼشكخ )اُلقَ اثزٌبس األػٔبٍ ٝرذكوبد أُ
ػ٠ِ ه٤بط أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ٝاُقبدسح ٝرذكوبد أُؼشكخ ٝاُشٝاثو ث٤ٖ اُؾشًبد ٝثبه٢ اُلبػ٤ِٖ ك٢  ٣7شًض اُلقَ  -2-52

ٗظبّ االثزٌبس ٣ّٝٞعغ رـط٤خ اإلفذاس اُضبُش ُٜزٙ اُؼ٘ب٣ٖٝ. ًٔب ٣ٞكش اُلقَ ٓوذٓخ ئ٠ُ ٗظش٣بد رذكوبد أُؼشكخ ٝاالثزٌبس أُلزٞػ 
ذاسح ػجش اُؾذٝد اُز٘ظ٤ٔ٤خ. اُز٢ رقق ُٔ  االثزٌبس ك٢ هطبع األػٔبٍ ًؼ٤ِٔخ ّٓٞصػخ روّٞ ػ٠ِ رذكوبد أُؼشكخ اُ

رذكوبد أُؼشكخ  رخط٤ورذكوبد أُؼشكخ ك٢ ٓغٞؽبد االثزٌبس. ع٤غزل٤ذ  اعز٤ؼبةاُلقَ ػ٠ِ اُخجشح اُغبثوخ ك٢  ٣ؼزٔذ -2-53
. رـط٢ ٝاُ٘زبئظ أُخشعبدٝث٤ٖ اُلبػ٤ِٖ  ٝاثوشأُغٞؽبد ٖٓ أعَ رؾذ٣ذ اُبد ؿ٤ش ٝٗؾش االثزٌبساد ٖٓ اعزخذاّ ٓقبدس ث٤بٗ

اُؾشًخ )رٞع٤غ اُلقَ  رط٣ٞش االثزٌبساد ٝرج٤ٜ٘ب ٖٓرٞف٤بد اُلقَ عٔغ اُج٤بٗبد ػٖ دٝس اُؾشًبد أٝ أُ٘ظٔبد األخشٟ ك٢ 
٤ٌخ اُلٌش٣خ ك٢ ُالصٓخ ُالثزٌبس ٝدٝس أُِ( ٝأٗؾطخ اُؼَٔ أُؾزشى ٖٓ أعَ االثزٌبس ٝأُقبدس اُشئ٤غخ ُألكٌبس ٝأُؼِٞٓبد ا4

ٝاُؼوجبد  خؽٍٞ ه٤بط اُشٝاثو ث٤ٖ اُؾشًبد ٝاُغبٓؼبد ٝٓ٘ظٔبد اُجؾش اُؼبٓ خئمبك٤ ئسؽبدادٍ زٞكش رذكوبد أُؼشكخ. ر
 ٝاُزؾذ٣بد أٓبّ االٗخشاه ك٢ رجبدٍ أُؼشكخ ٓغ عٜبد خبسع٤خ.

  (8اُؼٞآَ اُخبسع٤خ أُإصشح ك٢ اثزٌبس األػٔبٍ )اُلقَ 
ٖٓ خالٍ رؼض٣ض ه٤بط اُج٤ئخ اُخبسع٤خ ُِؾشًخ  7ٝ  6عذ٣ذ ك٢ اإلفذاس اُشاثغ ٖٓ اُذ٤َُ ٝٛٞ ٣زْٔ اُلق٤ِٖ  8اُلقَ  -2-54

ٖ ػ٠ِ أُذ٣ش٣ٖ ُؾظٜب ػ٘ذ أخز خ٤بساد ئعزشار٤غ٤خ ٜٝٓ٘ب االثزٌبس. زؼ٤ّ ٣اُز٢  أُشرجطخ ثٜب ع٘جبً ئ٠ُ ع٘ت اُزؾذ٣بد ٝاُلشؿ
 ٝاُزض٣ٝذأعٞام اُؼَٔ ٝاُظشٝف اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاُز٘بكغ٤خ ٝاالهزقبد٣خ ٝ ؛ٖٝأُٞسد٣ٝأُ٘بكغ٤ٖ  اُؼٔالءٛزٙ اُؼٞآَ  رنّْ 

 ُِؾشًخ.  اُو٤ٔخ٤ٗخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أٗٞاع أُؼبسف راد ببُٔؼشكخ اُزوث

 بً سئ٤غ بً ع٤به٤ ػبٓالً األعٞام ٣ؾذد ٛزا اُلقَ اُؼ٘بفش اُشئ٤غخ ُِج٤ئخ اُخبسع٤خ ٣ٝؼشك أ٣ُٞٝبد عٔغ اُج٤بٗبد. رٔضَ  -2-55
ا٥صبس أُجبؽشح ٝؿ٤ش أُجبؽشح ُِغ٤بعخ اُؼبٓخ ك٢ ؽٍٞ ه٤بط  ئسؽبدادٍ ؿبُجبً ٓب رزأصش ثوشاساد اُؾشًخ. ٣ؼشك اُلقَ أ٣نبً 

 ٝاُج٤ئخ ٝاُؼٞآَ اُخبسع٤خ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رؼ٤ن االثزٌبس. ؾطخ االثزٌبس ٝاُؼٞآَ االعزٔبػ٤خأٗ

 (9)اُلقَ أٛذاف اثزٌبس األػٔبٍ ٝٗزبئغٚ 
ػ٤خ ُٔغٔٞػخ ٓز٘ٞػخ ٞٓوبسثبٍد ٓخزِلخ ُو٤بط أٛذاف االثزٌبس ٝٗزبئغٚ، ٣ٝ٘بهؼ ػذداً ٖٓ أُوب٤٣ظ اُ٘ ٣9شاعغ اُلقَ  -2-56

َ  ٖٓ اثزٌبس أُ٘زظ  ٖٓ أٛذاف االثزٌبس ٝٗزبئغٚ رغؼ٠ اُؾشًبد ئ٠ُ رؾو٤وٜب. ٣زجغ رُي رو٤٤ٔبً ُِٔوب٤٣ظ ا٤ٌُٔخ ُ٘زبئظ االثزٌبس ٌُ
ّْ رط٣ٞشٛب أًضش ك٢ اُلقَ ٝاثزٌبس   .22ػ٤ِٔخ األػٔبٍ. ٣٘بهؼ ٛزا اُلقَ أ٣نبً عٞاٗت اُ٘وـ ك٢ ه٤بط اُ٘زبئظ اُز٢ ر

 طزائك جمع إحصاءات االبتكار وتحهيهها واإلبالغ عنها )انجزء انثانث( -1-2-3
 (:هشائن عٔغ ث٤بٗبد اثزٌبس أُ٘زظ )اُلقَ 

ؽٍٞ ٜٓ٘غ٤بد عٔغ ث٤بٗبد اثزٌبس األػٔبٍ، ٝٛٞ ٣ُشًض ػ٠ِ اعزخذاّ أُغٞؽبد ٣ٝ٘بهؼ  ئسؽبدادٍ  :٣وذّ اُلقَ  -2-57
رؾذ٣ذ األٛذاف ٝاأل٣ُٞٝبد ٓغ أفؾبة أُقِؾخ ئ٠ُ ٗؾش اُج٤بٗبد ٝرخض٣ٖ اُج٤بٗبد  ٞاد أُخزِلخ إلٗزبط اُج٤بٗبد ٖٓاُخط

أًضش ثٌض٤ش ؽٍٞ هشائن روذ٣ش ث٘ٞد األعئِخ  ئسؽبدادَ اُغضئ٤خ. ثبُٔوبسٗخ ٓغ اإلفذاساد اُغبثوخ ٖٓ اُذ٤َُ، ٣ٞعذ ك٢ ٛزا اُلق
ّْ ئثشاص أ٤ٔٛخ هٍٞ كزشح أُؾبٛذح ٝٓ٘بهؾزٜب.ٝآصبس اعزخذاّ هشائن ٓخزِلخ ك٢ أُغؼ  . ًٔب ر
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2-58-  ُٔ ٍَ فؾ٤ؼ، ئر ٣غت إٔ ٣ُلغّ غز٣غت ف٤بؿخ أعئِخ أُغٞؽبد ثذهخ ٝؽزس ؽز٠ ٣لٜٜٔب اُ ش ًَ غ٤جٕٞ أُؾزِٕٔٞ ثؾٌ
عئِخ ٝكن ٓب رؼ٤٘ٚ أُلب٤ْٛ ٝاُزؼش٣لبد اُٞاسدح ك٢ ٛزا اُذ٤َُ. ال ٣ٌٖٔ اعزخذاّ ًض٤ش ٖٓ رِي أُلب٤ْٛ ٝاُزؼش٣لبد غ٤ج٤ٖ األغزأُ

 ُٔ غ٤ج٤ٖ غزؽشك٤بً ك٢ األعئِخ ٝئٗٔب رؾزبط ئ٠ُ ر٤٤ٌق ده٤ن، كـبُجبً ٓب رؾزبط أُقطِؾبد اُشئ٤غخ ئ٠ُ ر٤٤ٌلٜب ُززالءّ ٓغ ُـخ اُ
 ٝاؽذ عإاٍ ػ٘قش٤بهبٍد صوبك٤خ ٝئه٤ٔ٤ِخ ٝه٤ٓٞخ ٓخزِلخ. ك٢ ثؼل اُؾبالد، هذ ٗؾزبط ألًضش ٖٓ أُؾز٤ِٖٔ اُز٣ٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ ك٢ ع

٣ـط٢ اُلقَ أ٣نبً ثؼنبً ٖٓ اُونب٣ب (. 4اُزؼش٣ق أٝ أُلّٜٞ )اٗظش اُلقَ  ٓغ طبثنزرٖٓ أعَ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد اُز٢ 
ّْ رن٤ٜٔ٘ب ك٢ ِٓؾن ك٢ اإلفذاس اُضبُش.اُؼ٤ِٔخ ؽٍٞ "ٓغٞؽبد االثزٌبس ك٢ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ" اُز٢ عجن   ٝر

ُٔ٘زِظ ٝرؾ٤ِِٚ )اُلقَ  اُٜذفأُوبسثبد اُوبئٔخ ػ٠ِ   (21ك٢ ه٤بط اثزٌبس اُ
عٔغ ث٤بٗبد ػٖ اثزٌبس ثذهخ ك٢  –ك٢ ٓغٞؽبد االثزٌبس  اُٜذفٛٞ كقَ عذ٣ذ ٣٘بهؼ اعزخذاّ ٓوبسثخ  21اُلقَ  -2-59

اُز٢ رـط٢ ًَ  أُٞمٞعْ ٛزٙ أُوبسثخ اُج٤بٗبد أُغٔٞػخ ثبعزخذاّ ٓوبسثخ زٔاُذساعخ(. ٣ٌٖٔ إٔ رُ  ٛذف"ٓؾٞس١" ثزارٚ )
ك٢ دػْ االعزخذآبد اُزؾ٤ِ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ ع٘جبً ئ٠ُ ع٘ت ٓغبػذح  اُٜذفأٗؾطخ االثزٌبس ك٢ اُؾشًخ. ٣زٔضَ اُٜذف األعبع٢ ُٔوبسثخ 

ك٢ اإلثالؽ ػٖ االثزٌبس(. ك٢ ثؼل اُظشٝف،  اإلكشاهٓ٘زغ٢ اُج٤بٗبد ك٢ روذ٣ش عٞدرٜب اإلؽقبئ٤خ )ٓضبٍ رُي اؽزٔبٍ اُ٘وـ أٝ 
 ك٢ ث٘بء أُإؽشاد.  اُٜذف٣ٌٖٔ إٔ رُغزخذّ ٓوبسثخ 

 (22اعزخذاّ ث٤بٗبد االثزٌبس; أُإؽشاد اإلؽقبئ٤خ ٝاُزؾ٤َِ )اُلقَ 
ٛٞ كقَ عذ٣ذ ٣ؼبُظ ٓغأُخ اعزخذاّ اُج٤بٗبد اإلؽقبئ٤خ ٖٓ أعَ ث٘بء أُإؽشاد ٝئعشاء اُزؾ٤ِالد ٓزؼذدح  22اُلقَ  -:2-5

 ًٟ وخ أُزـ٤شاد ٢ٛٝ ٓخشعبد أعبع٤خ ُؼ٤ِٔخ عٔغ اُج٤بٗبد ٣ٌٖٔ إٔ رقق ٝروذّ سؤ ّٔ ؽٍٞ ظٞاٛش اثزٌبس األػٔبٍ. ٣وذّ ٛزا ٓؼ
ث٤بٗبد االثزٌبس  ، ٝئٗٔب أ٣نبً ُـ٤شْٛ ٖٓ ٓغزخذ٢ٓثقلٍخ سع٤ٔخأُإؽشاد و ُٔ٘زغ٢ ٤ُظ كو ئسؽبدادٍ خ٤ش ك٢ اُذ٤َُ اُلقَ األ

ٕ. ثآٌبٕ أُغزخذ٤ٖٓ ا٥خش٣ٖ االػزٔبد ػ٠ِ اُذ٤َُ ُزٞع٤ٚ ػ٤ِٔبد أٝ ٓؾِِٞ اُغ٤بعبد أٝ أُذ٣شٝ ٕاألًبد٤ٔ٣ٞ ْأُٜز٤ٖٔ ثٔب ك٤ٜ
 .   عٔغ اُج٤بٗبد اُخبفخ ثْٜ ٝرؾ٤ِِٜب ٝث٘بء ٓإؽشاد االثزٌبس

٣٘بهؼ اُ٘قق األٍٝ ٖٓ اُلقَ ٓلّٜٞ أُإؽش ٝأُٞاسد اُشئ٤غخ أُزبؽخ ٜٝٓ٘غ٤بد ث٘بء ٓإؽشاد االثزٌبس اإلؽقبئ٤خ  -2-61
ٝعغالد اُ٘وبه  ك٢ عغالد أُؼِٞٓبدٖٓ أُ٘ظٞس٣ٖ ا٢ٌُِ ٝاُغضئ٢. ًٔب ٣٘بهؼ ٓوبسثبد رِخ٤ـ ٓؼِٞٓبد االثزٌبس اإلعٔب٤ُخ 

إلٗزبط أُإؽشاد اإلؽقبئ٤خ ُالثزٌبس ؽغت أُغبالد أُٞام٤ؼ٤خ ثبالػزٔبد ػ٠ِ  بً ٓخططٝأُإؽشاد أُشًجخ. ًٔب ٣ؼشك 
 رٞف٤بد اُلقٍٞ اُغبثوخ ٖٓ اُذ٤َُ.

٣قق اُ٘قق اُضب٢ٗ ٖٓ اُلقَ هشائن رؾ٤َِ ث٤بٗبد االثزٌبس ٓغ اُزش٤ًض خقٞفبً ػ٠ِ رؾ٤َِ آصبس االثزٌبس ٝاُزو٣ْٞ  -2-62
 ,OECDك٢ ) سداِٝزؾ٤َِ أُّٞصع ٓزؼذد اُذٍٝ ُج٤بٗبد االثزٌبس اُغضئ٤خ ًٔب ٛٞ ُذٓخ ٣ؾَٔ رُي ٓو اُؼ٢ِٔ ُغ٤بعبد االثزٌبس.

2009b.)  

 ٣ـط٤ٜب اُذ٤َُ ٓزذاخِخ هنب٣ب -2-3-5
 اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ ٝاالثزٌبس -2-3-6
عذ٣ذح. ٣٘ط١ٞ ٣غزِضّ اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ رطج٤ن اُزو٤٘بد اُشه٤ٔخ ػ٠ِ ه٤ٍق ٝاعغ ٖٓ أُٜبّ اُؾب٤ُخ ٝر٤ٌٖٔ ر٘ل٤ز ٜٓبّ  -2-63

ّٕ اُذ٤َُ ٣ؼشك ٖٓ  ه٤ِالً  اً كوو ػذد اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ ػ٠ِ ئٌٓب٤ٗخ رؾ٣َٞ ػ٤ِٔبد األػٔبٍ ٝاالهزقبد ٝأُغزٔغ ػٔٞٓبً. ثبُشؿْ أ
٣وذّ ػذح ػ٘بفش عذ٣ذح ٣ٌٖٔ إٔ رغبْٛ ك٢  ئال أٗٚ، ٜب ثغشػخجذاُٝاعز ٜبروبدٓثغجت  األٓضِخ أُِٔٞعخ ُؼ٤ِٔبد اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ،

 ًٝزُي ثٞفلٚ ػبٓالً سئ٤غبً ٣وٞد ػ٤ِٔخ االثزٌبس. رنْ األٓضِخ ٓب ٢ِ٣; ،رارٚ رؾغ٤ٖ كْٜ اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ  ثٞفلٚ ػ٤ِٔخ اثزٌبس ثؾذّ 

  َغبد ٔ٘زظ أُ٘ز(. ٣ؾَٔ رؼش٣ق اثزٌبس ا4ُاالػزشاف ثذٝس أُؼِٞٓبد ٖٓ ٓ٘ظٞس اثزٌبس أُ٘زظ ٝاثزٌبس اُؼ٤ِٔخ )اُلق
ٛزا األٓش ؿب٣خً ك٢  اُغِغ ٝاُخذٓبد ًٔب ٢ٛ اُؾبٍ ؿبُجبً ثبُ٘غجخ ُِٔؼِٞٓبد أُشهٔ٘خ. ٣ؼذّ  ًَاُلٌش٣خ اُز٢ رُظٜش ٤ٓضاد 

رق٤٘لبً األ٤ٔٛخ ثبُ٘غجخ ُِق٘بػبد أُزخققخ ك٢ رط٣ٞش أُؾزٟٞ أُؼِٞٓبر٢ ٝث٤ؼٜب. ٣زج٠٘ رؼش٣ق اثزٌبس ػ٤ِٔخ األػٔبٍ 
ّٔ ُٞظ٤لخ األػٔبٍ ٣ ذ ٓ٘بهؾخ االثزٌبس لقَ ث٤ٖ االثزٌبساد مٖٔ ٓؼِٞٓبد ٝظ٤لخ أُؼِٞٓبد ٝاالرقبالد ُِؾشًخ. ًٔب ر

 ك٢ ٗٔبرط األػٔبٍ اُوبئٔخ ػ٠ِ اُج٤بٗبد.
  َ(، ئر هذ ٣زشرت ػ٠ِ 5االػزشاف ثأٗؾطخ رط٣ٞش اُج٤بٗبد، ع٘جبً ئ٠ُ ع٘ت اُجشٓغ٤بد، ً٘ؾبه اثزٌبس١ ٓؾزَٔ )اُلق

ؾشًخ ٓغبٗبً أٝ ثغؼش خقْ اُذٟ اُؾشًبد رٌب٤ُق ًج٤شح ٓجبؽشح ٝؿ٤ش ٓجبؽشح ٓضبٍ رُي ػ٘ذٓب رٔ٘ؼ اُج٤بٗبد اُز٢ رزشاًْ ُ
ّٕ  ػٜ٘ب رذكن ٓؼِٞٓبد راد ه٤ٔخ ٖٓ أعَ رغ٣ٞن أُ٘زغبد اُؾب٤ُخ. ؽن اعزخذاّ عِؼخ أٝ خذٓخ ٣زُٞذ أمق ُزُي، أ

٘زَظ أٝ ػ٤ِٔخ  ُٔ أُؼِٞٓبد هذ رغزخذّ أ٣نبً ك٢ رؾغ٤ٖ ػ٤ِٔبد ارخبر هشاساد األػٔبٍ اُز٢ ٣٘زظ ػٜ٘ب اثزٌبساد ك٢ ٓغبٍ اُ
 األػٔبٍ.

 ؿ٤ش  عٜب ٓغٞؽبد االثزٌبس عٞاء ٓجبؽشحً ئثشاص ئداسح اُج٤بٗبد ًاؽذٟ ًلبءاد االثزٌبس أُؾزِٔخ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ رذس ٍَ أٝ ثؾٌ
(. ٣ؼشك ٛزا اُلقَ 6ٓجبؽش ٖٓ أعَ روذ٣ش اُؼٞآَ اُز٢ رإصش ك٢ االثزٌبس ٝاُ٘زبئظ أُشرجطخ ثٜب داخَ اُؾشًبد )اُلقَ 

 ٝاُزق٤ْٔ. خأعبعبً ُزؾ٤َِ اُؼالهبد أُزجبدُخ ث٤ٖ اٌُلبءاد اُوبئٔخ ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝثو٤خ اٌُلبءاد ٓضَ أُٜبساد ٝاإلداسح اُؼبٓ



38

ٓغٞؽبد اعزخذاّ روبٗخ أُؼِٞٓبد ٓغ  اُٞص٤نلقَ ػ٠ِ ه٤بط رط٣ٞش اُزوبٗبد أُزوذٓخ ٝاعزخذآٜب ثبُز٘غ٤ن ًٔب ٣ؾلض اُ
 ٝاالرقبالد ك٢ اُؾشًخ.  

 ( ٓغ اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ، ؽ٤ش رذػْ أُؼشكخ أُشهٔ٘خ ٗٔبرط اُؼَٔ 7رذكوبد أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبالثزٌبس )اُلقَ رؾ٤َِ  ٣شرجو
  أُؾزشى اُالٓشًض٣خ.

  َ( ٓضَ هج٤ؼخ عٞم اُؾشًخ ٣8شرجو اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ أ٣نبً ٓغ اُ٘وبػ ؽٍٞ اُؼٞآَ اُخبسع٤خ أُإصشح ك٢ االثزٌبس )اُلق
ثبُزٔض٤َ  اُضوخٖ ٓضَ ٤ٖ االعزٔبػ٤ب رشرجو ٝعٜبد ٗظش اُؼٔالء ٝأُٔض٤ِٝٓغزٟٞ اعزخذاّ اُؾشًخ ُِٔ٘قبد اُشه٤ٔخ، ٝثذٝسٛ

 اُشه٢ٔ.

 اُزٔض٤َ اُشه٢ٔ أ٣نبً ٓؾشًبً أعبع٤بً ُلشؿ اُو٤بط، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ اعزخذاّ أُقبدس ٝاألدٝاد اُشه٤ٔخ ًٔب ٢ِ٣; ٣ؼذّ  -2-64

 ٍُغٔغ أُؼِٞٓبد ػٖ االثزٌبساد خبسط هطبع األػٔب ّْ ّٕ رِي أُقبدس ٝاألدٝاد اُشه٤ٔخ ُْ ٣ز رط٣ٞشٛب  ، ٝرُي ثبُشؿْ أ
 (.3أفالً ُـب٣بٍد ئؽقبئ٤خ )اُلقَ 

 غ٤ج٤ٖ، ٝٓضبٍ رُي ػ٘ذ  رؾذ٣ذ ؽش٣ي األػٔبٍ غزُٔؼّشكخ ثبالهزشإ ٓغ أُقبدس أُزبؽخ ُزخل٤ق اُؼتء ػٖ أُك٢ اُزوبٗبد ا
د أٝ صثٕٞ( أٝ أُزؼبٝٗ ّٝ  (. 7ٖ ك٢ االثزٌبس، ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ رغّ٘ت أعئِخ أُقلٞكبد أُؼوذح )اُلقَ ٤األًضش أ٤ٔٛخ )ٓض

 (. :ـ األػٔبٍ ٝك٢ رخل٤ق ػتء أُغ٤ج٤ٖ )اُلقَ ك٢ اُؾقٍٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد ئؽقبئ٤خ ػٖ االثزٌبس ٝخقبئ 
 ُٔٝثبُزب٢ُ رخل٤ل  ،غ٤ج٤ٖغزك٢ رطج٤ن أعب٤ُت ئٌُزش٤ٗٝخ أفـش ؽغٔبً ٝأًضش أٓبٗبً ك٢ عٔغ ث٤بٗبد أُغٞؽبد ٖٓ ا

 (.:هَ ٓغزٟٞ ٝرغ٤َٜ عٔغ أُذخالد ٖٓ أهغبّ ٓخزِلخ مٖٔ اُؾشًخ )اُلقَ أض ئ٠ُ أُقبدس أُؾزِٔخ ُِزؾ٤ّ 
 ( ٝرطج٤ن أدٝاد اُزؾ٤َِ اُذال٢ُ 21غ٤ج٤ٖ ػٖ أًضش اخزشاػبرْٜ أٝ رـ٤شارْٜ أ٤ٔٛخً )اُلقَ غزٝفل٤خ ٖٓ أُ ُغٔغ ث٤بٗبد

عبثبد أُزؾقِخ ػٖ أْٛ اُؼ٘بفش ٓضَ ئرا زؾذ٣ذ ٓغزٟٞ ارغبم اُٞفق ٓغ اإلثطش٣وخ ٗقق ٓإرٔزخ أٝ ٓإرٔزخ ٤ًِبً ُ
 أٝ مؼق ك٢ اإلثالؽ ػٖ االثزٌبس.   ٓجبُـخ ذؽذص

  َ(.22ٝئظٜبس ث٤بٗبد االثزٌبس )اُلقَ ك٢ رؾ٤ِ 

 انعىنمة واالبتكار -1-2-6
٣ٞكش ٛزا اُذ٤َُ ػذداً ٖٓ األدٝاد اُز٢ رٜذف ئ٠ُ دػْ رؾ٤َِ اُؼُٞٔخ ٝػالهزٜب ثبالثزٌبس. ًٝٔب ك٢ اإلفذاساد اُغبثوخ،  -2-65

ّْ 7ٓغ ثو٤خ دٍٝ اُؼبُْ )اُلقَ ٣ٜذف ه٤بط رذكوبد أُؼشكخ ُِز٤٤ٔض ث٤ٖ اُزذكوبد أُؾ٤ِخ ٝرِي اُزذكوبد اُز٢ رغش١   (. ألٍٝ ٓشح ٣ز
رذكوبد  ٝرٞف٤ق(، 6( ك٢ ه٤بط هذساد االثزٌبس )اُلقَ MNEsئثشاص أ٤ٔٛخ رؾذ٣ذ دٝس أُؾشٝػبد ٓزؼذدح اُغ٘غ٤بد )

( ٖٓ خالٍ 8(، ٝٝفق ٓشًض اُؾشًخ مٖٔ عِغِخ اُو٤ٔخ )اُو٤ٔخ 7خشٟ ك٢ ٓغٔٞػخ اُؼَٔ )اُلقَ أُؼشكخ ٓغ األعضاء األ
اُخبفخ  اُغٔبدأ٣نبً ثؼنبً ٖٓ  :ك٢ اُلقَ  خأُٜ٘غ٤ خهؾب٘ٔؼبُظ اُرأعئِخ ػٖ ٓٞهغ ٝظبئق األػٔبٍ. ػالٝحً ػ٠ِ رُي،  هشػ

 أُشرجطخ ثغٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ أُؾشٝػبد ٓزؼذدح اُغ٘غ٤بد.

 في هذا اندنيم اإلرشاداتتطبيك  -1-3
 في هذا اندنيم اإلرشاداتطبيعة  -1-3-1
٣ٜذف ٛزا اُذ٤َُ ئ٠ُ رٞع٤ٚ اُغٜٞد أُجزُٝخ ك٢ عٔغ ث٤بٗبد االثزٌبس ٝاإلثالؽ ػٜ٘ب ٖٓ خالٍ اعزخذاّ ٓلشداد ٓؾزشًخ  -2-66

زلن ػ٤ِٜب ٝارلبه٤بد ػ٤ِٔخ ٣ٌٖٔ إٔ رؼضص هبث٤ِخ ه٤بط أُخشعبد اإلؽقبئ٤خ ٝإٔ رذػْ اُزط٣ٞش أُطشد ُج٤٘خ رؾز٤خ  ُٓ ٝٓجبدب 
 بس رٌٕٞ ٓ٘بعجخ ٝٓل٤ذح ُِجبؽض٤ٖ ٝفبٗؼ٢ اُغ٤بعبد ػ٠ِ ؽذ  عٞاء.االثزٌ ٓؼِٞٓبد ػٖئؽقبئ٤خ ػب٤ُٔخ 

٣ٔضَ اُذ٤َُ ٓقذساً ئؽقبئ٤بً  ٣زنٖٔ ئسؽبداٍد ؽٍٞ رطج٤ن ٓلب٤ْٛ ٝرؼش٣لبد ٝرق٤٘لبد ٝهشائن ئؽقبئ٤خ ٖٓ أعَ  -2-67
ٖٓ أعَ اُزغش٣ت. ك٢ ع٤بم عٔغ ئؽقبءاد االثزٌبس ؽٍٞ اُوطبع اُخبؿ، ًٔب ٣وذّ اُذ٤َُ رٞف٤بٍد ٣ٝؾذد أُوبسثبد أٌُٔ٘خ 

٢ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١، ٤ُغذ ٛزٙ اُزٞف٤بد ِٓضٓخً ؿ٤ش أّٗٚ ٣زٞهغ ٖٓ اُذٍٝ األػنبء ك٢ أُ٘ظٔخ رجّ٘ 
ب٤ُٔخ رِي اُزٞف٤بد هذس اعزطبػزْٜ. ٣ٔضَ رُي ٓطِجبً ٖٓ أعَ ئٗزبط ث٤بٗبد هبثِخ ُِٔوبسٗخ د٤ُٝبً ٣ٌٖٔ إٔ رٔضَ ٓؼِٞٓبد ػبٓخ ػ

 ع٤ذح ؽٍٞ االثزٌبس.  

٣لغؼ اُذ٤َُ أُغبٍ أٓبّ دسعخ ًج٤شح ٖٓ ؽش٣خ اُزقشف ؽٍٞ ٤ًق ر٘لز دٍٝ ٓخزِلخ أٝ ٓغٔٞػبد ٖٓ اُذٍٝ أٗؾطخ  -2-68
ّٕ ٗزبئظ اُو٤بط ؽغبعخ ُطشائن أُغؼ أُزؼٔذح، كاّٗٚ ٖٓ اُقؼت رؾو٤ن خبف٤خ هبث٤ِخ أُوبسٗخ اُذ٤ُٝخ ٓب ُْ  عٔغ اُج٤بٗبد. ٝثٔب أ

٣ ّْ ّٕ ٛزا اُزٞؽ٤ذ ؿ٤ش ٌٖٓٔ ك٢ ع٤بم ٓ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ  ز رٞؽ٤ذ ئعشاءاد عٔغ اُج٤بٗبد ٝاإلثالؽ ػٜ٘ب. ٝثبُشؿْ أ
كاّٗٚ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ٘بً ئٗغبص روبسة أًجش ك٢ اُطشائن أُغزخذٓخ ٝاُغؼ٢ ُزُي. ُٝزؾو٤ن رُي،  ،االهزقبد١ أٝ اُغ٤بم اُؼب٢ُٔ

 ٕ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ ا٤ُٔذإ االهزقبد١ ٓغ ثبه٢ أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ ػ٠ِ ع٤ٔغ ث٤بٗبد االثزٌبس.رؼَٔ ٓ٘ظٔخ اُزؼبٝ

ّْ ألٍٝ ٓشح رن٤ٖٔ ٛزا اإلفذاس ٖٓ  -2-69 د٤َُ رٔضَ اُزؼش٣لبد ئؽذٟ أُغبٛٔبد اُشئ٤غخ ك٢ ٛزا اُذ٤َُ، ًٝٔقذٍس ئمبك٢، ر
(. رُغَٜ هبئٔخ أُقطِؾبد عٜٞد OECD, 2015) د٤َُ كشاعٌبر٢خ٤ش ٖٓ بإلفذاس األثهبئٔخ ٓقطِؾبد اؽززاٍء  أٝعِٞ

 . ٤خأُشعؼ ٝاُلؾٞؿاُزشعٔخ ئ٠ُ ٓخزِق اُِـبد 
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ػ٠ِ  د٤َُ أٝعِٞك٢ اإلفذاس أُطجٞع ٖٓ  حاُٞاسد اإلسؽبدادٖٓ أُزٞهغ رط٣ٞش ٓٞاد أُِؾن ػجش اإلٗزشٗذ ُزٌَٔ  -:2-6
اد فِخ ٜٝٓ٘ب سٝاثو ئ٠ُ رق٤٘لبد ٓؾّذصخ ػ٠ِ اُشاثو . ٣ٌٖٔ اُؾقٍٞ ػ٠ِ ٓٞاسد رد٤َُ كشاعٌبر٢ؿشاس اإلفذاس األخ٤ش ٖٓ 

(http://oe.cd/oslomanual.)  

 االنتمال وانتنفيذ -1-3-2

ّْ ٢ ٓشاعؼخ ٛزا اُذ٤َُ ػذح رـ٤٤شاد ػذرغز -2-71 ر٘ل٤زٛب ٝر٤٤ٌلٜب خالٍ كزشح اٗزوب٤ُخ ٖٓ أعَ ٓ٘زغ٢ ئؽقبءاد  ٣زطِّت إٔ ٣ز
أُغٞؽبد ٝهزبً ٖٓ اُضٖٓ. خالٍ اُلزشح االٗزوب٤ُخ، ٣٘جـ٢  رٞف٤بد٣غزـشم ر٘ل٤ز  هذاالثزٌبس ٝٓغزخذ٤ٜٓب ػ٠ِ ؽذ  عٞاء، ئر 

 ٗٞف٢أُغؼ ٝهٞاػذ اُج٤بٗبد ٝاُزوبس٣ش ٝر٤٤ٌلٜب ٓغ اُغ٤بم أُؾ٢ِ اُز١ رُغزخذّ ك٤ٚ.  ٗٔبرطاخزجبس اُق٤بؿخ أُغزخذٓخ ك٢ 
 .٤ٖاُشئ٤غ٤ٖ ٝٓؾبٝسح أفؾبة أُقِؾخ غ٤ج٤ٖ أُؾزِٔغزئدسا٤ًخ ٓغ أُر٘ل٤ز اخزجبساد بُِغٞء ئ٠ُ ثًض٤شاً 

ّْ ئدخبٍ خالٍ اإلفذاس اُشاثغ. ر ٝؽظ٤ذ ثبالٛزٔبّ اُؾبَٓث٤بٗبد االثزٌبس اُغبثوخ أ٤ٔٛخً ًج٤شحً  اعزٔشاس٣خت رٌزغ -2-72
ٖٓ أُْٜ . ُزُي، ػذّ اعزٔشاس٣زٜب أٝ عِغِخ اُج٤بٗبد ك٢ ٣زشرت ػ٤ِٜب أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زشرت ػ٤ِٜب كغٞادرـ٤٤شاد ػ٠ِ أُٔبسعبد 

خ ٝاُؼَٔ عٔبػ٤بً ُِشثو ث٤ٖ اُج٤بٗبد اُغبثوخ ٝاُغذ٣ذح خقٞفبً ك٢ ؽبالد غِإٔ ٣وّٞ أُٔبسعٕٞ ثزؾذ٣ذ اُلغٞاد أٌُٔ٘خ ك٢ اُغِ
 ّْ ث٤بٗبد االثزٌبس  أُؾبكظخ ػ٠ِ. عٞف ٣ُغَّٜ رُي رؼض٣ض 4روش٣ج٢ ُٜب ك٢ اُلقَ  ٝمغ ٓوبثَاألٗٞاع اُؼبٓخ ٖٓ االثزٌبس اُز٢ ر

 ٝاعزخذآٜب ػ٠ِ أعبط اُغالعَ اُض٤٘ٓخ.

ِٚ ٓ٘زغ٣ٞ٘جـ٢ أ٣نبً اُز -2-73 ّٔ ّْ  ٤ُظ ٓزٞهؼبً إٕٔ. ٞغ٤جغزاُج٤بٗبد ٝأُ ل٤ٌش ك٢ اُؼتء اُز١ ٣زؾ ػشك ًَ اُزٞف٤بد ؽٍٞ  ٣ز
 5أٝ  3ثؼل األعئِخ ك٢ دٝسح ٖٓ  رذ٣ٝش. ٣ٞكش اُذ٤َُ اهزشاؽبٍد إلػطبء األ٣ُٞٝخ ألعئِخ ٓخزِلخ. ٣ٌٖٔ ٓشحً ٝاؽذحاألعئِخ اُغذ٣ذح 

. ٣ٌٖٔ رن٤ٖٔ أعئِخ أخشٟ ك٢ أُغؼ ػ٠ِ عج٤َ اُزغش٣ت ُغٔغ أدُخ ػٖ ئ٠ُ أد٠ٗ ؽذّ غزغ٤ت ع٘ٞاد ثوقذ رو٤َِ ػتء أُ 7أٝ 
 األعبع٤خ خبسط ٓغٔٞػخ األعئِخ أُؾٞس٣خ اُزو٤ِذ٣خ.  خكغٞاد أُؼشك

ك٢ رؾو٤ن اُ٘زبئظ أُزٞهؼخ ثغجت  اُوطش١ٔغزٟٞ ا٠ُِ رغش١ ٖٓ عبٍٗت ٝاؽذ ػاُز٢ رُظٜش اُخجشح اؽزٔبٍ كؾَ اُزغبسة  -2-74
ُزُي، ٖٓ أُل٤ذ االٗخشاه ك٢ عٜٞد ػَٔ ٓؾزشى ٓزؼذد أٝ كشؿ أُوبسٗخ أُشعؼ٤خ اُذ٤ُٝخ.  ػذّ ًلب٣خ أُؼِٞٓبد اُزبس٣خ٤خ

س ُز٘غ٤ن ٓؾزٟٞ األعئِخ اُزغش٣ج٤خ اُغ٘غ٤بد ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٔبد ًٝٝبالد اإلؽقبء اُٞه٤٘خ أُغإُٝخ ػٖ ٓغٞؽبد االثزٌب
 ٔخ أًضش ٖٓ أُٞاسد اإلؽقبئ٤خ ُِٔغزخذ٤ٖٓ ك٢ اُغ٘ٞاد اُوبدٓخ.  ٝرٞه٤زٜب. ع٤غبْٛ رُي ك٢ رأ٤ٖٓ ٓغٔٞػخ ه٤ّ 
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 قياس االبتكارمن أجل مفاهيم . الثانيالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يصف، و ىذا الدليل اعميي يعتمد التييقدم ىذا الفصل السياق واألسس الرئيسة لقياس االبتكار 
طارًا من أجل قياس واحتياجات المستخدم الرئيسة  ونظرياتومنظورات االبتكار  لبيانات االبتكار وا 

ا الدليل يركز عمى قياس االبتكار في ىذ عمى الرغم أن  و  .مختمفة لقياس االبتكارومقاربات  االبتكار
اعات ويناقش طلبلبتكار ينطبق عمى جميع الق و يقدم تعريفًا عاماً ، إال أن  األعمال مشاريعقطاع 

 .األخرى القطاعاتو األعمال  مشاريع من قطاع قياس االبتكار في كل  
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 مقدمةال -1 -2

مكانياتو، ةالمنطقي أسسو، ويحدد قياس االبتكارمن أجل البلزم سياق الىذا الفصل  يقدم -1 -2  وا 
 ياجات المستخدم لبياناتواحت الرئيسة ونظرياتو البتكارا منظورات تشكل أساسويصف المفاىيم التي 

 ُيعدّ عام لبلبتكار  تعريفٍ  تّم تطوير .مختمفة لقياس االبتكارالمقاربات الو وعناصر إطار العمل  االبتكار
 .في القسم األخير من الفصل وُعِرَض لجميع القطاعات  اً مناسب

، إما عن طريق التطبيقاالبتكار يتطمب . اختراعأو  جديدةٍ  كثر من مجرد فكرةٍ االبتكار أعد ي -2 -2
أو  أو أفرادٍ  أو شركاتٍ  أطرافٍ  لبلستخدام من إتاحتوالفعمي أو عن طريق شط/النّ االستخدام  فيوضعو 
االبتكارات  انتشاراالقتصادية واالجتماعية لبلختراعات واألفكار عمى  التأثيراتتعتمد  .أخرى منظماتٍ 

االنتشار يحدث في جميع  واسع اً ديناميكي اً االبتكار نشاط ُيعدّ ، ذلك عمى عبلوةً  .ياواستيعاب ذات الصمة
األنواع األخرى من  جريتُ  .األعمال مشاريعلقطاع  حصرياً  اً امتياز ليس فيو قطاعات االقتصاد؛ 

جديدة ذات معرفًة  جنتِ وتُ تغييرات عمى المنتجات أو العمميات متكرر  بشكلٍ  المنظمات، وكذلك األفراد
 .وتجمعيا وتوزعيا باالبتكار صمةٍ 

التغمب  ليسلكن و  لمقياس، كبيرة طة والعبلقات الدينامية والمعقدة تحدياتٍ تمثل ىذه األنش -3 -2
أمرًا مطموبًا لقياس االبتكار االبتكار أنشطة لبلبتكار و  دقيقةٍ  تعريفاتٍ وضع  ُيعدّ  .مستحيبلً  أمراً  عمييا

الحديثة  اربوالتج األدبيات األكاديمية واإلداريةيعتمد ىذا الدليل عمى  .االقتصادية البلحقة ونتائجو
رشادات القياس ذات  التعريفاتتحديث وذلك بغرض متعددة،  قياس االبتكار في بمدانٍ ب المتعمقة وا 
 .الصمة

الخاصة  المنظماتفي  المصمحةوأصحاب  البيانات المتعمقة باالبتكار بالمديرين ترتبط -4 -2
مات في جميع أنحاء العالم يسعى محممو السياسات والحكو  .والعامة واألكاديميين ومستخدمي السياسة

، باإلضافة إلى ذلك .تاجية والنمو االقتصادي والرفاهلئلن اً رئيس اً محرك ُيعدّ و إلى تشجيع االبتكار ألن  
التغيرات لكيفية عمل االبتكار من أجل دعم  تجريبي يقوم عمى أساسٍ تتطمب السياسات فيمًا 

تغّير لتحديات تشمل ىذه ا .ات المحمية والعالميةاالقتصادية واالجتماعية التي يمكنيا مواجية التحدي
من  كثيرو  المناخ والقضايا البيئية األخرى روتغيّ  لحاجة إلى األمن الغذائي والسكنيوا التركيبة السكانية

 .العقبات األخرى التي تعترض الرفاه

في نظام  وفق ما ىو محدد، لبلقتصاداألربعة الواسعة يحدث االبتكار في جميع القطاعات  -5 -2
األعمال )المشار  مشاريع (: وىذه القطاعات ىيUN) ؤلمم المتحدةل ( التابعSNAالحسابات القومية )

مؤسسات غير البقطاع الشركات( والحكومة العامة واألسر و  SNA إلييا في نظام الحسابات القومية
 كونى الرغم من عمو  (.NPISHs( )EC et al., 2009) تخدم القطاع اأُلسري التي يادفة لمربحال
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 ، إال أن  واسع عمى جميع القطاعات األربعة عمى نطاقتنطبق  في ىذا الفصل نوقشتالمفاىيم التي 
اإلصدارات السابقة(  فيالحال  ىي)كما  Oslo Manualدليل أوسمو من  ىذا اإلصدار تركيزمحور 

 دم ىذا الفصل أيضاً يق، ولكن .داخل ىذا القطاع وخارجو وروابطو مشاريع األعمالقطاع عمى ىو 
نظام الحسابات كار في القطاعات الثبلثة األخرى في الميتمين بقياس االبت لقراءتناسب امعمومات 

 (.SNA) القومية

مفاىيم االبتكار الرئيسة التي تميز  2 -2يناقش القسم  .اآلتيالنحو  ب عمىرتمُ الفصل ىذا  -6 -2
جات الذي يناقش احتيا 3 -2ذلك القسم  ويتبع ،االبتكار عن الظواىر األخرى ذات الصمة

 المجالالتي تميز  والظاىرةالموضوع الذي يحدد ، 4 -2القسم  ثم؛ المستخدمين لبيانات االبتكار
يتعامل مع  وىو، االبتكارقياس لعام  صياغة إطارٍ  5 -2م القسم ُيتم .المحتمل لقياس االبتكار

ىذا الدليل  يطبقياخيارات القياس التي من أجل  ساساأل ويحددستراتيجيات العامة لقياس االبتكار اإل
موجزًا لسياق االبتكار  وتوصيفاً لبلبتكار  عاماً  تعريفاً  6 -2يقدم القسم  .األعمال مشاريععمى قطاع 

 األسر.و ( NPISH) تخدم القطاع اأُلسري التي يادفة لمربحالمؤسسات غير الو  الحكومة اتقطاعفي 
ى أمل أن ُتطَور إرشادات أخرى ، عماألعمال مشاريعبتكار خارج قطاع إرشادات لقياس اال تتوفرال 

 .الحسابات القوميةنظام في  األخرى قطاعاتم، بما يتوافق مع ىذا الدليل، لفي المستقبل

 مفهوم االبتكار -2 -2
 مفاهيميةالسسس األ -1 -2 -2
عمم من تخصصات اإلدارة و في المقام األول  مشتقةاألسس المفاىيمية لقياس االبتكار إن   -7 -2

 يمكن لبلبتكارالتي  يةكيفالاالبتكار ب الخاصةاإلدارة  منظوراتغطي ت (.Smith, 2006االقتصاد )
وجيات  تتفحص .البتكارمن أجل ا الشركة في السوق وكيفية توليد أفكارٍ  مركزتغيير  من خبلليا

والعوامل التي تعيقو  حرك االبتكارقيام المنظمات باالبتكار والقوى التي تاالقتصادية سبب  النظر
 نظريات شومبيتر ُتعدّ  .واآلثار االقتصادية الكمية لبلبتكار عمى الصناعة أو السوق أو االقتصاد

Schumpeter (1934 ) تتفوق فييا عمى تنافسيةٍ  ومزيةٍ  جديدةٍ  كيفية بحث الشركات عن فرصٍ حول 
قدم شومبيتر مفيوم "التدمير  .في ىذا الصدد رئيس تأثيرذات المنافسين الحاليين أو المحتممين 

 إلنتاج سمعٍ  جديدةً  طرائقابتكارات تخمق  بسببالنشاط االقتصادي الحالي  اضطرابق" لوصف الخبّل 
 لمتقصي عناستخدمت أدبيات النمو االقتصادي ىذا النموذج  .كمياً  جديدةٍ  أو صناعاتٍ  أو خدماتٍ 

 .األجلطويل محركات النمو االقتصادي 

االبتكارات  إيصالمن خبلليا  ( العمميات التي يتمّ Rogers, 1962نظرية االنتشار ) تتفحص -8 -2
 Nelson) تنظر النظريات التطورية .وتبنييا مع مرور الوقت بين المشاركين في النظام االجتماعي
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and Winter, 1982,)  تعتمد عمى المسا عمميةعمى أّنو االبتكار إلى( رDosi, 1982)  حيث
تحدد  .في السوق ُتختَبرثم ومن  ،االبتكارات من خبلل التفاعبلت بين مختمف الجيات الفاعمة طَورتُ 

ىي  التي المنتجات وأيّ المنتجات التي طِوَرت  أيّ كبير،  السوق، إلى حد  ات ىذه التفاعبلت واختبار 
،  Simon (1969ر عمل سيمون أثّ  .المسار المستقبمي لمتنمية االقتصاديةفي ا يؤثر ناجحة، ممّ 

المشكبلت في أدبيات االبتكار وظيور طرائق التفكير التصميمي التي  صنع القرار وحلّ حول ( 1982
 من كل   منظمات ( لبلبتكارات فيVerganti, 2009المشكبلت المعقدة ) ر اإلبداع في حلّ سخّ تُ 

 .العام والخاص ينالقطاع

 Kline andلكبلين وروزنبرغ  اطنموذج سمسمة االرتبكتشدد نظريات االبتكار،  -9 -2
Rosenberg (1986)  االبتكارنظرية أنظمة و (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; 

Nelson [ed.], 1993; OECD, 1997)  نماخطية ومتسمسمة،  عمميةً ليس عمى أن  االبتكار  وا 
ضافة إلى ذلك، باإل .المعرفة واستخداميا خمقفي  والتغذيات الراجعةمن التفاعبلت  كثيراً يتضمن 
 .لممشكبلت وتتطمب حبًل مستمراً  تعميمية تعتمد عمى مدخبلت متعددة االبتكار عمى عمميةٍ يرتكز 

 صلتفحّ التخصصات ومتداخمة متعددة  مقارباتٍ تباع االبتكار في ا األنظمة يستدعي منظور -10 -2
المعتمدة عمى  سماتإلى ال افةباإلض، حالة عدم اليقين في النتائجو  بين الجيات الفاعمة أوجو الترابط

 .ل في مجال السياسةتجاباتيا لمتدخّ خطية في اسالمعقدة وغير ال لؤلنظمة التطوريةوالسمات  المسار
نظام في األعمال والقطاعات الثبلث األخرى  مشاريعمن قطاع  تشمل أنظمة االبتكار مؤسساتٍ 

وغالبًا ما تكون  ،ة أو التقانة أو الجغرافياالصناعحسب االبتكار يمكن تحديد أنظمة  .الحسابات القومية
يجمع القياس عادًة البيانات عمى  .مع األنظمة المحمية المرتبطة باألنظمة الوطنية والعالمية مترابطةً 

توفير النتائج عمى المستوى الوطني أو مستوى البيانات الناتجة من أجل  عُتجم   مستوى الشركة، ومن ثم
، ولكنو يتطمب جيود كبيرةمحتممة  ذا قيمةٍ  متعددةً  اً بتكار الذي يغطي بمدانقياس اال ُيعدّ  .الصناعة

 .كبيرة تنسيقٍ 

تنسيق تحويبلت النظام التي األنظمة لتطوير سياسات االبتكار من أجل ُتستخدم منظورات  -11 -2
 نقلٍ ة أنظمالعمل ب نحونظام ال في تحولال ُيعدّ (. OECD, 2016العامة )تخدم األىداف المجتمعية 

. يتطمب ذلك (Kemp, Schot and Hoogma, 1998)من الكربون مثااًل عمى تحول النظام خالية 
عند  معقدة، خاصةً  تنسيق بين المنتجين والمستيمكين لضمان وجود جميع العناصر المتممة لشبكةٍ ال

 لكيربائية(.من محطات شحن المركبات ا كثيفةٍ  عدم وجود بعض العناصر الفاعمة الرئيسة )مثل شبكةٍ 
، عمى ي التقانات الجديدةمن خبلليا تبنّ  التي يتمّ  والقناةالنتيجة  ىيالتغّيرات المنيجية يمكن أن تكون 

 .واسعة من االستخدامات عبر مجموعةٍ  الصنعيسبيل المثال تطبيق الذكاء 
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 القياسممية علبلبتكار يمكنيا توجيو  أربعة أبعادٍ وجود نظريات االبتكار إلى تقويم يشير  -12 -2
 .أدناه ُيناَقش كل ذلك ، حيث: المعرفة والحداثة والتطبيق وخمق القيمةىي

 المعرفة -2 -2 -2
االبتكارات من األنشطة القائمة عمى المعرفة التي تنطوي عمى التطبيق العممي ُتشَتق  -13 -2

يمكن إعادة و منظمة  تتكون المعمومات من بياناتٍ  .حديثاً لممعمومات والمعارف الموجودة أو المطورة 
تشير المعرفة إلى فيم المعمومات والقدرة عمى  .ونقميا عبر المنظمات بتكمفة منخفضةإنتاجيا 
الحصول عمى المعرفة من خبلل الجيد المعرفي، وبالتالي يصعب  يتمّ  .ألغراض مختمفة يااستخدام

حصول عمى المعمومات أو يمكن ال .م من جانب المتمقينقل المعرفة الجديدة ألنيا تتطمب التعمّ 
 .ىناكأو ُتخَمق  منظمةالداخل أو خارج ذات صمة  من مصادر المعارف

الذي وِصَف بالتفصيل في دليل فراسكاتي  (,R&D) البحث والتطوير التجريبي ُيعدّ  -14 -2
Frascati االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاونالخاص ب OECD’s (OECD, 2015a ,)
من خبلليا الحصول عمى  يمكن توليد االبتكارات، أو التيالقادرة عمى من األنشطة طيٍف  واحدًا من

التي من المحتمل معرفة األخرى الكتساب الالطرائق تشمل  (.4 الفصلانظر كار )لبلبت مفيدةٍ  معرفةٍ 
من الواردة ت كفاءة العمميات أو تحميل البيانالتقويم بحوث السوق أو األنشطة اليندسية  أن تكون مفيدةً 

يمكن جمع المعمومات المتعمقة باالبتكار دون األخذ بعين  .مستخدمي السمع أو الخدمات الرقمية
 ، عمى سبيل المثال لممساعدة في تطوير خيارات اإلجراءات المستقبميةمحددٍ  االعتبار وجود تطبيقٍ 

 .وتقويميا

 (. ُتعدّ Arrow, 1962) ؤثر فيياوت قياسيابعممية محددة ذات صمة تمتمك المعرفة سمات  -15 -2
المحتمل المتاح لبلستخدام  ال يقمل من المقدار أو فردٍ  منظمةٍ  ألن استخداميا منغير تنافسية المعرفة 

لمسياسة من أجل ضمان تحفيزًا  جديدةً  التي تخمق معرفةً  العرضيةثار نطاق اآليؤمن  .اآلخرين من
تكون الموارد المطموبة الستيعاب المعرفة واستخداميا  ولكن، يمكن أن .توفر المعرفة عمى نطاق واسع

الماىرين  األفرادمحدود من  عرٌض ، إذا كان ىناك )عمى سبيل المثالتنافسية  في حالةٍ بفعالية 
 .القيمة من المعرفةتحقيق ، وكذلك القدرة عمى النادرة( المتممةأو غيرىا من الموارد  والمحترفين

معين  فاعلٍ طرٍف أو أقل بالنسبة إلى  أكبر قيمةٍ  ذات أن تكون المعرفةواعتمادًا عمى السياق، يمكن 
 .عمى استخداميا في حال امتمكتيا أطراف أخرى أو كانت قادرةً 

المؤسسات االقتصادية واالجتماعية أن تجعل من  من الممارسات المدعومة من يمكن لعددٍ  -16 -2
 .دام السرية أو غيرىا من طرائق حماية الممكية الفكرية، بما في ذلك استخقابمًة لبلستثناء المعرفة سمعةً 

يمكن  .المعرفة الجديدة وتحويميا إلى ابتكارات توريدالحوافز والقدرة عمى في تؤثر ىذه الممارسات 
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القدرة أدت عمى سبيل المثال،  .الحوافز فيأيضًا لمتغيرات في التقانة والسوق والضوابط أن تؤثر 
مخزون إلى زيادة  أو ىامشيةٍ  صفريةٍ  بتكمفةٍ  إلييا والولوج ياوتنظيممعمومات الالمتنامية عمى رقمنة 

من خبلل القدرة عمى استبعاد مستخدمين  ميزاتٍ ، وخمقت جعميا متاحة من المحتملالمعرفة التي 
 (.Cameron and Bazelon, 2013آخرين )

 الحداثة فيما يتعمق باالسستخدامات المحتممة -3 -2 -2
أن يمكن أو نماذج أو طرائق أو نماذج أولية جديدة  استخدام المعرفة لتطوير أفكارٍ يمكن  -17 -2

ترتبط  .داخل المنظمة أو تطويرىاخارجيًا عمى ىذه األشياء يمكن الحصول  .تشكل أساسًا لبلبتكارات
ممية مقارنة خصائص الُمنَتج أو العبحداثة أي ابتكار باستخداماتو المحتممة، وفق ما ىو محدد 

 .وبالخبرات السابقة لمزودىا والمستخدمين المستيدفينالبدائل، ب

المواد ومتانة موضوعي مثل كفاءة الطاقة والسرعة  يمكن قياس بعض الخصائص بشكلٍ  -18 -2
الخصائص الشخصية مثل  يمكن أن يواجو قياس ومعدالت الخطأ والسمات المادية األخرى، في حين

 العاطفي تحدياتٍ والتقارب المرونة واالستجابة لمظروف المتغيرة رضا المستخدم وقابمية االستخدام و 
 ، عمى الرغم من أن  الخصائص الشخصيةبسبب الحداثة من الصعب التحقق من قد يكون  .أكبر

لقياس  طرائقالمنظمات  تطويرالحدود بين ما يمكن قياسو وما ال يمكن قياسو قد تقمصت مع 
و عمى ذلك، يمكن أن تكون الحداثة شخصية في جوىرىا ألن   بلوةً ع .االستجابات التجريبية والعاطفية

يمكن لمجموعة من  ، عمى سبيل المثالمحددةٍ  لسماتٍ  مختمفةٍ  خصيص أولوياتٍ ممستخدمين تل يمكن
إعطاء ثانية لمجموعة ى لسيولة استخدام الياتف المحمول، بينما يمكن المستخدمين إعطاء أولوية أعم

 .يالفن األولوية ألدائو

 التطبيق واالسستخدام الفعمي -4 -2 -2
 ،أو نموذج أو طريقة أو نموذج أولي جديد ابتكارًا، فإن و يحتاج لمتطبيق من أجل اعتبار فكرةٍ  -19 -2
متاحًا أمام االبتكار أن يكون لضمان  منتظمة بذل جيودٍ من المنظمات ىذا التطبيق يتطمب و 

جراءاتيا الخاصة مةإما لعمميات المنظ ،المستخدمين المحتممين , أو لممستخدمين الخارجيين وا 
راعات والنماذج األولية واألفكار لبلبتكار تميزه عن االخت محددةً  يمثل شرط التطبيق خاصيةً  .لمنتجاتيا
 .إلخ الجديدة

 المنظمة خصائص لم تكن متاحة سابقًا مناألدنى,  يجب أن تتضمن االبتكارات, في الحدّ  -20 -2
في االقتصاد أو المجتمع أو سوق  قد تكون أو ال تكون ىذه الميزات جديدةً  .مييالمستخد المعنية
في سياقات أخرى، عمى  بالفعل مستخدمةكانت  وعممياتٍ  يمكن أن يستند االبتكار إلى منتجاتٍ  .معين

 في ىذه الحالة، يمثل االبتكار مثاالً  .أخرى أو أسواق منتجاتٍ  أخرى جغرافيةٍ  سبيل المثال في أسواقٍ 
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 يكون ذاوبالتالي  ،اقتصادية واجتماعية جوىرية د انتشار االبتكار قيمةً يمكن أن يولّ  .عن االنتشار
( 3 الفصلانظر ف ىذا الدليل االبتكار بحيث يشمل عمميات االنتشار )عرّ يُ  .أىمية في مجال السياسة

 .العالمالجديدة عمى كارات بتاالمختمفة من الحداثة، بما في ذلك  لتحديد مستوياتٍ  مع تقديم إرشاداتٍ 

يمكن أن تؤدي أنشطة المتابعة  .المبتكرةمنظمة مالتطبيق الخطوة األخيرة ل يمثلأخيرًا، ال  -21 -2
، عمى سبيل جديدةٍ  جذريةٍ  أو ابتكاراتٍ  طفيفةٍ  من أجل مراجعة االبتكارات بعد تطبيقيا إلى تحسيناتٍ 

من المحتمل أن تؤدي بعض  .كبيرة تحسيناتٍ  إجراء أو إعادة تصميم جوىريةٍ عممية المثال من خبلل 
يمكن أن تؤدي مراجعات ما بعد التطبيق أيضًا إلى التخمي و  .إلى ابتكاراتٍ  ذاتيا جيود المتابعة في حدّ 

 .عن االبتكارات
 خمق القيمة -5 -2 -2
خداميا اقتصادي، فإن و يتطمب موارد يمكن است إذا نظرنا إلى االبتكار عمى أنو نشاطٌ  -22 -2

أّن الجيات الفاعمة المسؤولة عن نشاط االبتكار وجود تكاليف الفرصة البديمة  يقتضي .أخرى ألغراضٍ 
لذلك تمثل القيمة ىدفًا ضمنيًا  .القيمة(حفظ من أشكال خمق القيمة )أو  شكلٍ لدييا نية محتممة لتحقيق 

 .وغير متجانسةٍ  كار غير مؤكدةٍ ألن  نتائج االبت مسبق أساسٍ لبلبتكار، ولكن ال يمكن ضمانو عمى 

عمى الرغم من وذلك لفيم تأثيرات االبتكار،  المقاييس المرتبطة بالقيمة ميمةً بالتالي  ُتعدّ  -23 -2
مثل نظام  الُمتبعة واحد لمقيمة االقتصادية أو االجتماعية في األطر اإلحصائية عدم وجود مقياسٍ 
الذي يزيد عن لمقيمة المضافة اإلجمالية فائض اإلنتاج اإلحصائية  تغطي المقاييس .الحسابات القومية

(. تغطي التزامات التمويلالوفاء بأو تكمفة  العاممينتكمفة المدخبلت الوسيطة )باستثناء تعويضات 
مؤسساتية أو قطاع،  المقاييس المالية مثل صافي الثروة قيمة جميع األصول التي تممكيا وحدةٌ 

يمكن توسيع نطاق ىذه المقاييس لتشمل في حسابيا  .المستحقة زاماتااللتمطروحًا منيا قيمة جميع 
سعار السوق توفير أل يمكنوالتي ال  ،المخرجات واألصول التي تتيرب من اتفاقيات المحاسبة الرسمية

 . ليا لمقيمة االقتصادية موثوقةٍ  مؤشراتٍ 

لسموك التنظيمي، إال أن و حول دوافع اواسعة  تعميماتٍ  إطبلقعدم إمكانية عمى الرغم من  -24 -2
 المنفعة، بأن  القرارات المتعمقة باالبتكار يمكن أن توفر حافزًا ضمنيًا لتقديم بداىةً  ،االفتراضيمكن 

في قطاع مشاريع  .أو الفرد المبتكر المبتكر أو المجتمعالمبتكرة بشكل مباشر أو غير مباشر لممنظمة 
في األسواق التي تعمل بشكل طبيعي، يتمتع العمبلء و  لربحية،المنافع عمى ااألعمال، غالبًا ما تنطوي 

وبالتالي، تؤدي  .عمى أساس سعره وخصائصو جديدٍ  كان يجب الحصول عمى ُمنَتجٍ  ما بحرية تقرير إذا
توجيو عمميات تخصيص الموارد في  أسواق المنتجات والتمويل وظيفة اختيار االبتكارات من خبلل

 .نظام الحسابات القوميةفي األخرى  قطاعاتالمختمفة في  آلياتٍ ب ذلك تبَدلاألعمال. ُيس مشاريعقطاع 
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زمنية  فترةٍ  مرور فقط بعد كاملٍ  يمو بشكلٍ ويمكن تقو  قيمة االبتكار أمرًا غير مؤكدٍ تحقق  ُيعدّ  -25 -2
ع من المناف يمكن أن تتطور قيمة االبتكار أيضًا بمرور الوقت وتوفر أنواعًا مختمفةً  .من تطبيقو

تحميمية لتتبع نتائج االبتكار  ستراتيجياتٍ يمكن استخدام تدابير متممة وا   .ألصحاب المصمحة المختمفين
بيانات ل تعتمد أىمية مقاييس النتائج عمى االستخدامات المقصودة .زمنية مناسبة فترةٍ  مرور بعد

ة لتشجيع االبتكار الذي مبادرات سياسة الحكوم لدراسةخاصًة  ىذه المقاييس ضروريةً  ُتعدّ  .االبتكار
أو االستدامة أو الوظائف أو النمو  يةمثل الشمول عمى الصعيد االجتماعي ج مرغوبةً يحقق نتائ
 .االقتصادي

 االبتكار مجال فياألدلة اإلحصائية  وأهميةم سستخد  الم  احتياجات  -3 -2

وكذلك اإلنتاج  ،عنوواإلببلغ نظام قياس االبتكار  بناءتوجو احتياجات المستخدم عممية  -26 -2
 اىتمامٌ يوجد  .البلحق لبيانات االبتكار واإلحصاءات والمؤشرات والتحميبلت المعمقة ألنشطة االبتكار

لفيم ما يدفع الشركات والمجتمعات واألفراد إلى االبتكار وفيم العوامل التي تؤثر في أنشطتيم  واسعٌ 
باختبلف البمدان ودوافعو فيم عمميات االبتكار  يف يمكن أن تختمف أىمية بيانات االبتكار .االبتكارية

 تعتمد فائدة بيانات االبتكار أيضًا عمى القدرة عمى ربطيا بأنواعٍ  ية.اتوالصناعات واألوضاع المؤسس
 .أخرى من البيانات

األكاديميون ين أو محتممين لبيانات االبتكار, وىم: حالي نرئيسيثبلثة مستخدمين  يوجد -27 -2
تتشابو احتياجات البيانات لجميع أنواع المستخدمين  .السياسات أو محممو السياسات اعنّ صُ و والمديرون 
قابمة لممقارنة عبر الصناعات والمناطق  ( الحصول عمى بياناتٍ 1باآلتي: )مع وجود اىتمام الثبلثة، 

استخدام مبادئ  في طبيعة االبتكار، مثل االبتكار المفتوح أوالحاصمة التغّيرات مواكبة  (2)واألزمنة؛ 
واألطراف المبتِكَرة آلثار االبتكار عمى المنظمات  إتاحة إجراء تحميبلتٍ  (3)التفكير التصميمي؛ 

 أو ن االبتكاركِ م  عن العوامل التي تُ  تقديم بياناتٍ   (4)اإلقميمية أو الوطنية؛واالقتصادات  األخرى
بيانات لصمة، مثل السجبلت اإلدارية أو تكار بالبيانات األخرى ذات اربط بيانات االب( 5)؛ ووتعوق

 .المستخدمين الفرديين لبلبتكارات
  أكاديميات البحث -1 -3 -2
يستخدم األكاديميون بيانات االبتكار لتحسين فيم المجتمع لبلبتكار وآثاره االجتماعية  -28 -2

تكار في التنمية عمى دور االبوتداعياتيا من النماذج  تنبؤات طيٍف واسع واالقتصادية، والختبار
بالبحث كثيرًا األكاديميون  ييتمّ  .ل االجتماعياالقتصادية والتغيير التنظيمي وديناميات الشركة والتحوّ 

ية عن طول لنتائج االبتكار، األمر الذي يتطمب بياناتٍ  تنبؤية وسببيةٍ  الذي يمكنو تقديم تفسيراتٍ 
أصحاب والعمالة واإلنتاجية ورضا المستخدم/فة لمتغيرات مثل القيمة المضاببيانات  االبتكار مرتبطةٍ 
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ن يا ميمة في تطوير السياسات، حيث إ مدخبلتٍ المعّمقة دراسات االستدالل السببي  تشكل .المصمحة
 .فقطظواىر االرتباط تتغمب عمى قيود الدراسات المقطعية التي يمكنيا تحديد 

 راتٍ تغيّ وجود ت االبتكار في البحث إلى يمكن أن تشير الخبرة المكتسبة من استخدام بيانا -29 -2
جمع بيانات االبتكار وأنواع البيانات المطموبة لتحسين التحميل في إطار القياس من أجل  مرغوبة

(Gault, 2018.)  من الدراسات األولية لقياس االبتكار  كثيراً أجرى الباحثون في المجال األكاديمي
 Oslo Manual (Arundel and دليل أوسمومن ول اإلصدار األ في قويٌ  تأثيرٌ  ا نتج عنوممّ 

Smith, 2013 متخصصة أو  لتطوير مسوحاتٍ  أوسمو دليل(. يستخدم األكاديميون أيضًا إرشادات
أو الفرضيات حول  النظرياتمن أجل تقويم جديدة  واحدة" تختبر أسئمةً  مرةٍ لم ستخدَ مسوحات "تُ 

 .جمع البيانات العامةأو األسئمة من أجل  المقارباتبعض ىذه  َفتُكيّ  .سياسات االبتكارو االبتكار 

 مديرو األعمال -2 -3 -2

عمى الرغم من و  .يمكن لممديرين أيضًا االستفادة من األدلة اإلحصائية المتعمقة باالبتكار -30 -2 
 مكنو يإال أن  ، السريةعمى أساس  ُجِمَعتالمستوى الجزئي التي عمى بتكار االنشر بيانات  مكانيةعدم إ

االبتكار ونتائجو نشطة ألمن أجل المقارنة المرجعية يم خاصة بصناعتمجّمعة استخدام نتائج ممديرين ل
ما يمكن أن يؤثر  تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن  جمع البيانات حول االبتكار في منظمةٍ  .منظمتيمفي 

يمكن  .رد االبتكار المحتممةبشكل غير مباشر في القرارات اإلدارية من خبلل زيادة الوعي بأنشطة وموا
ن مستجيبيالاألخرى التي تؤدي إلى االبتكار بين والتدابير البحث والتعمم  عمى أن يحفز ذلك

اىتمامات وحوافز مديري االبتكار، بصفتيم تكون أن . ينبغي (Gault, 2013)المسح ب المستيدفين
لضمان الحصول عمى بيانات عالية  جيود جمع البياناتمحور ن لبيانات االبتكار، يالموفرين الرئيس

  .الجودة
 نالسسياسسة العامة اآلخرو صانعوو االبتكار  -3 -3 -2 
يتكون وىو الُمستيَدف األساسي  مستخدم بيانات االبتكار المجتمع المعني بالسياسةيمثل  -31 -2

ي توفير تتمثل إحدى الوظائف الميمة لبيانات االبتكار ف .من محممي السياسات وصانعي السياسات
لقرارات السياسة العامة من خبلل مؤشرات المقارنة المرجعية والبحث باستخدام بيانات  مستنير أساسٍ 

 ,OECD, 2015bمكثف في األدبيات ) االبتكار بشكلٍ بتنعكس اىتمامات السياسة العامة  .االبتكار
2010a وىي ذات صمة بجميع الصناعات والقطاعات في نظام الحسابات القومية )SNA (OECD, 
2015c.)  ،لحشد القوة  مطمباً  متعددة متسقة عبر محافظ حكوميةالسياسات تمثل الونتيجة لذلك

 .التحويمية لبلبتكار من أجل تحقيق أىداف السياسة الرئيسة



50

10 
 

صمة باإلرشادات المنيجية ليذا  اذدولية المرجعية المقارنات ال بإعدادالمجال الخاص  ُيعدّ  -32 -2
المشتركين في المجال مختمفة لدعم التعاون والتنمية اقتصاداٍت موجية لبلستخدام في ي التي ى الدليل

جميع المؤشرات المفيدة لممقارنة المرجعية أو ليست ولكن،  .متعدد األطراف في إطارٍ االقتصادي 
والثقافية المغوية  الفروقبسبب وذلك ، لممقارنة المرجعية عبر البمدان مناسبةً  واحدٍ  التحميل داخل بمدٍ 

 .والسياقية

السياسة إلغناء من البيانات والمؤشرات مناسبة تمامًا  كانت مجموعةٌ ما من أجل تحديد إذا  -33 -2
إطار القياس مع احتياجات  توافقضمان من أجل  أىداف السياسة العامةتوجد حاجة لتحديد العامة، 
المطموبة، فإن و يمكن لمسياسة أيضًا  وفي حين تؤثر اىتمامات السياسة في أنواع البيانات .السياسة

 أو ربط البيانات ةجديد عة من خبلل دعم تمويل جمع بياناتٍ التأثير في مدى وجودة البيانات المجمّ 
 .بالمصادر الحالية

البيانات اإلحصائية  أثبتت كممااالبتكار بمرور الوقت  حصاءاتإ مستخدميتتطور قاعدة  -34 -2
البيانات الجديدة  أصبحت كمماأو  القرارات,بشكٍل أو بآخر ميمة إلغناء  بأنياالمتعمقة باالبتكار 

واسعة من مجاالت السياسة، بما في ذلك اإلدارة العامة  مجموعةٍ ميمًة لبيانات االبتكار  تعدّ  .متاحةً 
يمكن أن تكون بيانات  .لبلقتصاد الكمي والخدمات العامة والصناعة والضرائب والسياسات البيئية

من  لكثيرعالية المثابرة اللدراسة السياسات الييكمية بسبب درجة  خصيصاً بالمعمومات  ثريةكار االبت
بعض أنواع بيانات االبتكار عمى أساس عدم الحاجة لجمع وىذا يعني  .السموكيات المرتبطة باالبتكار

ىيكمي  يرٍ ستزداد في ظل وجود تغي متكرر، عمى الرغم من أن  قيمة البيانات في الوقت المناسب
 .أو في أوقات األزمات االقتصادية أو المالية متسارع

تحسين نطاق تتمثل إحدى المجاالت المحتممة لمتطوير المستقبمي من منظور المستخدم في  -35 -2
إحصاءات االبتكار بإحصاءات ترتبط  عمى سبيل المثال, .صمة بيانات االبتكار بأطر إحصائية أخرى

وغيرىا من اإلحصاءات الُمكّمشات و  األجنبيواالستثمار والتجارة  المخرجاتوقياس فجوات تاجية اإلن
قياس االبتكار في عممية قد تساعد زيادة االعتراف بقيمة إحصاءات االبتكار في دمج  .االقتصادية

السابقة لمبحث  الفرعية الحسابات تبعتُ أن  يومًا ما اإلطار األوسع لئلحصاءات الوطنية، حيث يمكن
 عام نظام الحسابات القوميةإنشاء في الحسابات األساسية منذ  ُدمِجت)التي  ر التجريبيوالتطوي
   .بحسابات االبتكار الفرعية (2008

 عناصر إطار قياس االبتكار -4 -2
محددًا، مثل القطاع موضع االىتمام في نظام الحسابات نطاقًا يغطي إطار قياس االبتكار . 36. 2

 من الظواىر ، ومجموعةً البيانات جمع يتمّ سحيث  ،جغرافيةالمنطقة الأو  ضائيةأو الوالية القالقومية 
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منفصل في  األخيرة بشكلٍ  المسألة ىذه نوقشت. ستراتيجيات القياسوا   موضع االىتمام لفيم االبتكار
 . 5 -2القسم 

عمى  قادرة أدواتٍ ذلك تطمب حيث يلمقياس  يجب أن تكون الظاىرة موضع االىتمام قابمةً  -37 -2
عمى سبيل المثال، يجب أن يكون (. Griliches, 1986موثوق ) المفاىيم المطموبة بشكلٍ لتقاط ا

تحقيق صالحة ) وتقديم استجاباتٍ مقصود بو وفق ما ىو  مستجيبو المسح قادرين عمى فيم أي سؤالٍ 
بلحية بمتطمبات الص 3 (. تفي تعريفات االبتكار في الفصلالمتنوعة صبلحيةالمعايير واحد من 

وىذا ما يميزىا عن التعريفات  .المحتممين المستجيبينمع  المكثفاألساسية نتيجة لبلختبار المعرفي 
 .من أجل قابمية القياسبصرامة  تقّوماألخرى في األدبيات التي لم 

 .اليدفلممجتمع  تكون البيانات اإلحصائية الصالحة ممثمةً باإلضافة إلى ذلك، يجب أن  -38 -2
الشيء مع طرائق جمع البيانات األخرى بناًء عمى دراسات الحالة أو العينات األخرى  يتناقض ىذا

 .محددة مفيدة لمغاية ألغراضٍ  ىذه الطرائق يمكنيا توفير معموماتٍ  غير التمثيمية، عمى الرغم من أنّ 
كار ابت قياسفيما يتعمق ب 11و  9 في الفصمين بمزيٍد من التفصيل متطمبات جودة البيانات نوقشت
 .األعمال

 حسسابات القومية نظام ال في جهات االختصاصو  قطاعاتال قياس االبتكار:نطاق  -1 -4 -2
يوفر نظام  .القياس متسقًا مع األطر اإلحصائية العامة قدر اإلمكاننطاق يجب أن يكون  39 -2

 لئلنتاجاالقتصادية لقياس األنشطة  عالمياً  اً معتمد ( إطارًا عاماً EC et al., 2009الحسابات القومية )
لجمع  طار نظام الحسابات القومية مفيداً إ ُيعدّ  .والمفاىيم المرتبطة بالدخل والثروة والتراكمواالستيبلك 

مع نظام  متسقةو يسمح بدمج بيانات االبتكار مع مصادر إحصائية أخرى إحصاءات االبتكار ألن  
ادات قياس االبتكار في جميع قطاعات نظام ، ينبغي أن تتبع إرشعمى ذلك عبلوةً  .الحسابات القومية

 .الحسابات القومية مصطمحات نظام الحسابات القومية لضمان االتساق

ل الوحدة األساسية لمتحميل في نظام الحسابات القومية، وىي تتحمّ  المؤسساتية الوحدةتمثل  -40 -2
كامل ل االلتزامات واالنخراط في حمّ وبالتالي يمكنيا امتبلك األصول وت ،المسؤولية القانونية عن أفعاليا
 وحداتٍ  ية مناتفي الواقع العممي، يمكن التحكم بالوحدات المؤسس .مجال المعامبلت االقتصادية

أن يضع قيودًا عمى استقبللية األمر يمكن ليذا  محمية تابعة لشركة دولية. أخرى، كما في حالة شركةٍ 
 .صنع القرار

 جمع البيانات في ختصاصجهة اال
 نظام الحسابات القومية كإطارٍ  في ةمنظور جية االختصاص المعتمد ىذا الدليل يتبنى -41 -2

لجمع البيانات  ةالرئيسجية االختصاص يمثل البمد أو االقتصاد  .مرجعي لتجميع إحصاءات االبتكار
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قاليم عن االبتكار، ولكن يمكن أيضًا توفير بيانات االبتكار عمى مستوى األقسام الفرعية مثل األ
"بقية العالم" من جميع المنظمات غير المقيمة التي قطاع يتكون  .والواليات والمقاطعات والبمديات، إلخ

 .في بمد معينمتوّضعة )محمية(  مقيمة باالبتكار مع وحداتٍ  مرتبطةً  أو معامبلتٍ  تدخل في عبلقاتٍ 
 .قطاعاً  ، يمكن أن يكون مبلئمًا وصف بقية العالم كما لو كانمحددة غراضٍ وأل

و ألن  ص، االختصا جية تمثل عولمة األنشطة االقتصادية تحديًا لقياس األنشطة القائمة عمى -42 -2
، يمكن أن عمى سبيل المثال .االبتكارب خاصة مجيات الفاعمة خارج البمد المرجعي صنع قراراٍت ل يمكن

ذه القرارات، أو يمكن أن مختمفة مسؤواًل عن مثل ى اختصاص جية في الموجود يكون المكتب الرئيس
عمى التعّرف يمكن  .أخرى في بمدانٍ  تقوم بيا منظماتٌ  ابتكارٍ تمد االبتكار المحمي عمى أنشطة يع

بعض مساىمات الجيات الفاعمة غير المقيمة من خبلل جمع البيانات عن الروابط بين المنظمات 
أخرى، يمكن أن  إحصائيةٍ  مجاالتٍ الحال في  وكما ىي .غير المقيمة والوحدات المؤسساتية المحمية

كاممة ألنشطة  لمحصول عمى صورةٍ  مختمفة ضرورياً  اختصاصٍ  جيات يكون العمل المشترك بين
 .االبتكار التي تمتد عبر الحدود الوطنية

 هذا الدليل عمى مشاريع األعمالتركيز الحسسابات القومية و  نظام قطاعات
عمى أساس  أربعة قطاعاتٍ ضمن م الحسابات القومية ية في نظااتُتصَنف الوحدات المؤسس -43 -2

 :وظائفيا وسموكياتيا وأىدافيا الرئيسة

  في إنتاج  أساساً  المنخرطةمن الشركات  في نظام الحسابات القومية قطاع الشركاتيتكون
بقطاع اإلشارة إلى ىذا القطاع  التقميد المتبع فيىذا الدليل  يتبنى .سمع وخدمات السوق

  Frascati دليل فراسكاتيوذلك تماشيًا مع المصطمحات المعتمدة في ، مالمشاريع األع
 OECD (OECD, 2015a.)االقتصادي  الميدانالخاص بمنظمة التعاون والتنمية في 

  مؤسساتية تقوم، باإلضافة إلى تحّمل مسؤولياتيا السياسية  من وحداتٍ  الحكومة العامةتتكون
نتاج الخدمات والسمع لبلستيبلك الفردي أو الجماعي والتنظيمية، بإعادة توزيع الدخل وا لثروة وا 

غير ربحية  رئيس عمى أساس غير سوقي. يشمل قطاع الحكومة العامة أيضًا مؤسساتٍ  بشكلٍ 
 الحكومة. خاضعة لسيطرة

  التي تخدم القطاع األسسري المؤسسسسات غير الهادفة لمربحتمثل NPISHs  ٍكياناٍت قانونية 
نما سوقيةغير  إنتاج خدماتٍ  تنخرط بشكٍل رئيس في ، ككلاألسر أو المجتمع المحمي  ألجل وا 

ذا كانت خاضعةً و ويكون موردىا الرئيس ىو المساىمات التطوعية.  فإنيا لسيطرة الحكومة،  ا 
ف صن  كانت تحت سيطرة الشركات، فإنيا تُ  أما إذاتكون جزءًا من قطاع الحكومة العامة. 

 ضمن قطاع مشاريع األعمال.
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 أو أكثر. في نظام الحسابات القومية، يجب أن  تتكون من فردٍ  مؤسساتيةٍ  وحداتٍ  األسسر تمثل
والقيام  ائف الرئيسة لؤلسر في عرض العمالواحدة فقط. تتمثل الوظ ينتمي األفراد إلى أسرةٍ 

 .وخدماتو باالستيبلك النيائي، وكرواد أعمال إنتاج سمع السوق

يتكون  .الحسابات القوميةفي نظام ضمن قطاع واحد فقط مؤسساتية  تصنيف وحدةٍ يمكن  -44 -2
وكما ُذِكر  .من جميع الوحدات المؤسساتية المقيمة في المنطقة االقتصادية لمبمدفي مجممو االقتصاد 

 مشاريع األعمال، عمى الرغم من أنو يمكن أيضاً  قطاع عمى سابقًا، فإن  التركيز الرئيس ليذا الدليل ىو
ات نظام الحسابات القومية ية واألفراد العاممين في قطاعاتكار لموحدات المؤسسجمع بيانات االبت

 .6 -2في القسم أدناه ، كما ىو موضح األخرى

الحكومة والمعروفة باسم  الخاضعة لسيطرةمن الوحدات  مشاريع األعمال نوعاً قطاع  يشمل -45 -2
  .األعمال العامة مشاريع

جميع ، حيث يشمل األول ومًا أوسع من قطاع الحكومة العامة"القطاع العام" مفي عدّ يُ  -46 -2
ال ينبغي الخمط بين  .األعمال العامة مشاريع، بما في ذلك الخاضعة لسيطرة الحكومةالمؤسسات 

 )والمتداولة( في البورصة. والشركات المدرجة )أي قطاع الحكومة العامة( األخير

ل واألسر عددًا من التحديات عند التعامل مع األعمامشاريع الفاصل بين  الحدّ يطرح . 47. 2
 ظروف إال في ظل التي تتكون من مشاريع فردية تبقى ضمن قطاع األسر األنشطة الريادية لؤلسر

االبتكار وقد يكون من الصعب أيضًا فصميا عن دراسة ل خاصةأىميٍة ذلك ذا يكون يمكن أن  .محددة
 .قطاع مشاريع األعمال

، وغالبًا ما يكون ذلك من خبلل ألنفسيم لحسابيم الشخصي العاممين في فئةيعمل األفراد  -48 -2
فئة العاممين لحسابيم تشمل  .فردي غير منفصل من الناحية القانونية عن مالكو تأسيس مشروعٍ 

 أفراد األسرة المساىمينو  الفردية التي يعممون فييا لممشاريعأو المشتركين الفرديين المالكين الشخصي 
 ومن األمثمة عمى المشاريع الفردية المزارع الصغيرة أو .اإلنتاجيةتعاونيات الوأعضاء 
 .المجتمعية األبنية \اإلنشاءات

والمشاريع الفردية فئة العاممين لحسابيم الشخصي الظروف، يمكن أن تكون في ظل بعض  -49 -2
. يمكن "د غير الرسمي)بوجود أو بعدم وجود عاممين( جزءًا من "القطاع غير الرسمي" أو "االقتصا

دورًا اقتصاديًا بالغ األىمية، ليس فقط في البمدان ذات الدخل المنخفض يؤدي لمقطاع غير الرسمي أن 
 .والمتوسط، ولكن أيضًا في البمدان ذات الدخل المرتفع

القطاع غير  في في التشميل يمكن أن تؤثر العوامل اآلتية، لنظام الحسابات القومية وفقاً  -50 -2
 :رسميال
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  المشاريع  بشكل عام، ُتعدّ و  تختمف بين البمدان وخصائص النشاط، التي التسجيلعمميات
 .الفردية المسجمة جزءًا من قطاع مشاريع األعمال

  الشركات/المشاريع الفردية المدرجة قانونيًا: وىي الوحدات التي تتوفر فييا مجموعة كاممة من
جزءًا من قطاع  يمكن وضعيا وىي تمثل ة، أوالحسابات، بما في ذلك الميزانية العمومي

 .مشاريع األعمال
 وحدات ومن المرّجح جدًا  تشميل ال، رقم األعمال\الحجم من حيث التوظيف أو حجم المبيعات

 .صغيرة جدًا في القطاع غير الرسميال
  ثالثة م أحيانًا إلى أطرافٍ قدَ التي قد تُ  بلستيبلك الخاصل المعدة خدماتالأنشطة مثل. 
 مصرح بيا قانونياً  غير ال تعمل وفقًا لمقانون أو التي ألنشطةا. 
 اقتصاد العمل الحر الحال في  ، كما ىيشروط العمل في حدود تقديم الخدمةgig 

economy العمل من  بدالً العاممون بالتعاقد " )األفراد الذين يعممون كمقاولين مستقمين أو
 (.بدوام كامل أو جزئي

ألفراد، بداًل من األسر التي ا أن يكون ، يمكنحصائيةٍ ر من األىداف اإلبسبب عدٍد كبي -51 -2
 .لقياسعممية ال األكثر مبلءمةً األىداف ينتمون إلييا، 

وفقًا حسب الصناعة ُتصَنف الوحدات المؤسساتية ذات األنشطة االقتصادية الرئيسة المماثمة  -52 -2
 ISIC) 4التنقيح  ميع األنشطة االقتصاديةلج الموّحد الصناعي الدولياألمم المتحدة تصنيف ل

Rev.4 )( انظرUN, 2008)التصنيف اإلحصائي لؤلنشطة  ، أو التصنيفات اإلقميمية المتوافقة )مثل
في أمريكا  يتصنيف الصناعالنظام  ،داخل أوروبا NACE األوروبية الجماعةداخل االقتصادية 

  ANZSICالموحد األسترالي النيوزيمندي ناعيالتصنيف الص، و في أمريكا الشمالية  NAICSالشمالية
 (.في أستراليا ونيوزيمندا

الوحدات  انخراط عمى دليلٍ قياس االبتكار وجود في السياسة اىتمام  يستدعيما  غالباً  -53 -2
نظام الحسابات ال تتوافق مع القطاعات المؤسساتية في محددة  اقتصاديةٍ  ية في أنشطةٍ اتالمؤسس
"قطاع  حالة Frascati (OECD, 2015a)دليل فراسكاتي يسند الخصوص، عمى وجو  .القومية
 تنتميالذي  قطاعال، بغض النظر عن تقديم خدمات التعميم العالي مجال ة فيطشِ ن  الموحدات لرئيس" 

من البمدان أيضًا اىتمامًا خاصًا وتمنح  كثيرٌ مشابو، تولي  وعمى نحوٍ  .في نظام الحسابات القومية إليو
 تمّ  .التجريبي من معاىد البحوث المتخصصة في تقديم خدمات البحث والتطوير اصًا لكثيرٍ وضعًا خ

الروابط القائمة عمى تحديد من ىذا الدليل في سياق  6 مفصل في الفصل ق إلى الحالتين بشكلٍ التطرّ 
 .المعرفة مع مشاريع األعمال
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مشاريع األعمال من الصناعات توسعت تغطية ىذا الدليل لؤلنشطة االقتصادية في قطاع  -54 -2
 .اإلصدار الثانيخدمية منتقاة في  تحويمية وصناعاتٍ  , إلى صناعاتٍ اإلصدار األولالتحويمية في 

 (.9 الفصلانظر ) األعمال مشاريعلجميع الصناعات في قطاع  الحالي إرشاداتٍ اإلصدار قدم ي
 ظاهرة االبتكار من أجل القياس -2 -4 -2

 الهدف من االبتكارات
 .تمثل االبتكارات وأنشطة االبتكار الموضوع المحوري لمتحميل في إطار قياس االبتكار -55 -2

المنتجات  ُتعدّ  .خصائص ابتكارات الُمنَتج والعمميات من منظور مشاريع األعمال 3 يصف الفصل
 .ميةوالعمميات مفاىيم عامة تنطبق أيضًا عمى القطاعات الثبلثة األخرى في نظام الحسابات القو 

يمكن  .تنتج عن أنشطة اإلنتاج أو خدمةٌ  نظام الحسابات القومية الُمنَتج بأن و سمعةٌ  فعرّ يُ  -56 -2
إنتاج السمع والخدمات األخرى أو لبلستيبلك النيائي أو  في تبادل المنتجات واستخداميا كمدخبلتٍ 

 .لبلستثمار

 تسمح .يمكن إثبات حقوق ممكيتياو  أو محتملٌ  حاليٌ  طمبٌ عمييا يوجد  ىي أشياءٌ  السسمع -57 -2
 .السوقصفقات إلى آخر عبر  يذه السمع( من مالكٍ المتصمة بحقوق البنقل السمع )و الممكية 

ل تبادل المنتجات، بما سيّ يغير ظروف المستخدمين أو يُ  يىي نتيجة نشاط إنتاج الخدمات -58 -2
تمام إنتاجيا، يجب أن عند إ عن إنتاجيا. ال يمكن تداوليا بشكٍل منفصلٍ و  .في ذلك األصول المالية

التغّيرات إليو في نظام الحسابات القومية، تشمل  ما ىو مشارٌ  حسبو  .تكون قد توفرت لمستخدمييا
 :المستخدمين اآلتي حالةفي 

  التي يممكيا  السمععمى  بشكل مباشر جُ نتِ : يعمل المُ المستخدم سمعفي حالة التغّيرات
يشمل  .أو تنظيفيا أو إصبلحيا أو تحويميا بطريقة أخرى المستخدم عن طريق نقميا

أخرى  توفير المواد لشركةٍ  أخرى، عمى سبيل المثال يمكن لشركةٍ  المستخدمون شركاتٍ 
 .لتحويميا إلى ُمنَتج حيث تبيعو الشركة األصمية بعد ذلك

  العبلج الطبي أو الفرد ويوفر اإلقامة أو  لمفرد: ينقل الُمنِتجُ  البدنيةفي الحالة التغّيرات
 .الجراحي ويغير مظير شعره، إلخ

  التعميم أو المعمومات أو المشورة أو الترفيو أو  لمفرد: يوفر الُمنِتجُ  النفسيةفي الحالة التغّيرات
 , ولكن ليس بالضرورة, بطريقةٍ ذلك كونيمماثمة، ومن المحتمل أن  الخبرة أو خدماتٍ 

 يًا.ويمكن تقديم ىذه الخدمات رقم ."مباشرة"
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ىذا األمر الفاصل بين السمعة والخدمة ويخضع  تحديد الحدّ  من الصعبأن يكون يمكن  -59 -2
 عبلوةً  .يمكن أن يتحول توفير السمع إلى نماذج قائمة عمى الخدمة والعكس صحيح .لمتغير المستمر

من السمع والخدمات، عمى سبيل  كلخصائص عمى ذلك، يمكن أن تجمع بعض المنتجات بين 
وتخزينيا وحفظ بشكٍل آمن المعمومات  بتقديم المعرفة التي تيتم جمعمنتجات  تتضمنثال، الم

خصائص التي يمكن لممستخدمين نسخيا ومشاركتيا والوصول إلييا بشكل متكرر وتواصميا ونشرىا 
ت المعموما عتنوّ الرقمية في زيادة  التقاناتساىمت  (.3 الفصلانظر ) من السمع والخدماتكل  
التي يحدث بيا اإلنتاج )المفيوم بالمعنى  قائالطر ، وكذلك في المتوفرة نتجات القائمة عمى المعرفةوالم

 .في جميع قطاعات نظام الحسابات القومية العام( واالستيبلك
)أو أنشطة اإلنتاج( في نظام الحسابات القومية بأنيا جميع  عمميات اإلنتاج ُتعَرف -60 -2

من  مدخبلتٍ تمك العمميات أو األنشطة تستخدم حيث  ،يةاتمؤسس ة وحدةٍ سيطر ل تخضعالتي األنشطة، 
 محورتمثل ىذه األنشطة  .من السمع والخدمات العمل ورأس المال والسمع والخدمات إلنتاج مخرجاتٍ 

 تركيز تحميل االبتكار.

جة لسمع أو الخدمات المنتف نظام الحسابات القومية أنشطة اإلنتاج حسب أنواع ايصنّ  -61 -2
وكيفية  ،وتقنيات أو نماذج اإلنتاج المستخدمة ،وأنواع المدخبلت المستخدمة أو المستيمكة ،كمخرجات

 .من خبلل تضمين السمع والخدمات، يكون مفيوم اإلنتاج أوسع من التصنيعو  .استخدام المخرجات
 .لئلنتاج متمايزة مقارباتٍ  نظام الحسابات القومية جميع قطاعاتتمتمك 

إعادة التوزيع أنشطة تحديد االبتكارات في  لقياسعممية ايمكن لا يتجاوز عممية اإلنتاج، فيم -62 -2
صمة بدراسة االبتكار عمى مستوى األسرة أو المنظومة،  ذايمكن أن يكون ذلك  .واالستيبلك وغيرىا

ادات تطوير ع أيضاً  تتطمب نتاج فحسب، ولكناإل في حيث ال تتطمب تحوالت النظام الرئيسة تحوالتٍ 
 .، إلخجديدة إلعادة التدوير واالستدامة استيبلكٍ 

  هالنابعة منو  االبتكار األنشطة المؤدية إلى
أو  بتكاراتاالبغرض تطوير اإلجراءات من  يمكن أن تباشر الوحدات المؤسساتية سمسمةً  -63 -2
لك السياسات محددة، بما في ذ ب ذلك موارد مخصصة وانخراطًا في أنشطةٍ ويمكن أن يتطمّ  .يياتبنّ 

 .والعمميات واإلجراءات

يمكن  .تطوير االبتكارات في الشركاتالتي تستخدميا أنشطة االبتكار  4 يحدد الفصل -64 -2
في التي تستخدم ىذه األنشطة تمييز ىذه األنشطة بالمعرفة التي تعتمد عمييا وتولدىا، أو المرحمة 

واليندسة والتصميم واألنشطة اإلبداعية  يالتجريب ويشمل ذلك البحث والتطوير .عممية االبتكار
وأنشطة تدريب  نشطة المتعمقة بالممكية الفكريةواأل العبلمة التجارية وقيمةالتسويق  أنشطةو األخرى؛ 
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أو  الممموسةاألصول  باقتناءواألنشطة المتعمقة  وقواعد البياناتتطوير البرمجيات أنشطة و  العاممين
 .روأنشطة إدارة االبتكا استئجارىا

البتكار، عمى عمى ايعزز االنخراط في ىذه األنشطة القدرات التنظيمية أو الفردية يمكن أن  -65 -2
عمى سبيل  .صريحابتكاري  الرغم من أن  معظم ىذه األنشطة يمكن أن تجري من دون وجود ىدفٍ 

 لحدوث ضروريًا كافيًا وال شرًطارسميًا،  ىو معّرف ، كماالتجريبي البحث والتطوير المثال، ال ُيعدّ 
 .نشاط االبتكار أو االبتكار

الدولية المنظمة ف عرّ تُ  .الصريحةاالبتكار حول مشاريع االبتكار يمكن تنظيم أنشطة  -66 -2
من األنشطة  من نوعيا تتكون من مجموعةٍ  فريدةٌ  المشروع بأن و "عمميةٌ  ISO 10006 لممعايير

محددة، بما  لمتطمباتٍ  مطابقٍ  لتحقيق ىدفٍ تُنّفذ ، والتي المنسقة والمتحكم بيا مع تواريخ بدء وانتياء
من غير المرجح أن ُيطَبق مفيوم مشروع (. ISO, 2017) "في ذلك قيود الزمن والتكمفة والموارد

لفيم كيفية حدوث االبتكار، بالطريقة نفسيا عبر جميع أنواع  مفيدالبتكار، عمى الرغم من أنو ا
 محفظةً الكبيرة،  الشركات سوف تمتمك بعض المنظمات، خاصةً  .تيةالمنظمات أو الوحدات المؤسسا

 يايمكن المنظمات الناشئة ، في حين أنّ بتكار في مراحل مختمفة من النضجمن مشاريع اال واسعةً 
من فائدة  من شأنو الحدّ ىذا و  .واحد دون النظر إليو كمشروع جميع مواردىا البتكارٍ  تخصيص

 .لمقياس ىيكبلً مشاريع االبتكار باعتبارىا 
 صمة باالبتكارالصول ذات األو  صفقاتال
يمكن أن يكون  .ييتم مستخدمو بيانات االبتكار بحجم الجيود المخصصة ألنشطة االبتكار -67 -2

 تنفيذ النشاط داخل قسمٍ  صعبًا عمى المديرين تقدير النفقات الداخمية المتعمقة بيذه األنشطة إذا لم يتمّ 
من خبلل المقارنة، غالبًا ما يمكن  .كبيرة بدقةٍ  محددةٍ  موجب رموز تكمفةٍ المنظمة أو بفي رسمي 

يناقش  .تحديد مشتريات السوق من السمع أو الخدمات لدعم أنشطة االبتكار من حسابات الشركة
، بما مستخدمة في أنشطة ابتكار األعمالالمعرفة ال تطوير أو اكتساب نفقاتتقدير  طرائق 4 الفصل

 .تقدير التكاليف الداخمية ليذه األنشطة طرائقفي ذلك 

ف نظام الحسابات عرّ يُ  .أنشطة االبتكار األصول القائمة عمى المعرفة أن تنتج يمكن -68 -2
لممالك االقتصادي عن المتحققة من الفوائد  أو سمسمةً  لمقيمة يمثل فائدةً  القومية األصل بأنو مخزنٌ 

من األصول المالية وغير المالية  كل   ُتعدّ  .زمنية رةٍ طريق االحتفاظ باألصل أو استخدامو خبلل فت
 أو مستمرٍ  متكررٍ  ألنشطة اإلنتاج وُتستخَدم بشكلٍ  األصول الثابتة نتيجةً تمثل  .باالبتكار ذات صمةٍ 

فة عر  تطورت معاممة نظام الحسابات القومية ألصول المعرفة )المُ  .في عمميات اإلنتاج ألكثر من سنة
في  التجريبي فكرية( بمرور الوقت، وذلك بإضافة البحث والتطويرالممكية المنتجات  رسميًا عمى أنيا
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بأنيا نظام الحسابات القومية  بيا يعترفتشمل األنواع األخرى من أصول المعرفة التي  .2008العام 
واد والم وقواعد البيانات الكمبيوتربرمجيات االستثمار في  ات صمة باالبتكارعن اإلنتاج وذ متولدة

 .الترفييية واألدبية والفنية

في حال اإلنتاج أو بيعيا في السوق عمميات مالكييا في  يمكن استخدام أصول المعرفة من -69 -2
توفر القدرة عمى  .أو غيرىا من آليات الحماية قانونيةٍ  استخدام المعرفة من خبلل آلياتٍ تّم تقييد 

، عمى النحو المعترف بو في نظريات االبتكار كاراستبعاد المستخدمين حافزًا لبلستثمار في االبت
 .(Aghion and Howitt, 1992; Romer, 1990) والنمو االقتصادي

 ,Corrado)يا يمكن لموحدات في جميع القطاعات تطوير أصول المعرفة أو اكتساب -70 -2
Jäger and Jona-Lasinio [eds.], 2016)  ص، من التخص التطوير يتطمب درجةً  . وبما أن

مة لبلبتكار دون االنخراط ، بما في ذلك الشركات، تكتسب أصول المعرفة القيّ من الوحدات كثيراً  فإن  
 .في إنتاجيا

د أنشطة اإلنتاج وممكية تولّ  .المنتجات والعممياتى لتتخطّ دراسة االبتكار يمكن أن تمتد  -71 -2
يمكن لموحدات استخدام دخميا  .ةياتفي نظام الحسابات القومية، دخبًل لموحدات المؤسساألصول, 

 حاجات أو رغبات األسر،المتاح من أجل االستيبلك الخاص بالسمع الفردية أو الجماعية إلشباع 
تمثل  .في الوقت نفسو لجميع أفراد المجتمع أو مجموعاتومتوفرًة خدمات االستيبلك الجماعي وتكون 

 محتمبًل لتحميل االبتكار، خاصًة إذا كانيرات في أنماط االستيبلك مع مرور الوقت موضوعًا التغ
ل الحا ، كما ىيمحددةً  سمةً فييا االستيبلك النيائي التي يكون التركيز عمى الوحدات المؤسساتية 

 .بالنسبة لقطاعي الحكومة واألسر
 تدفقات المعرفة

ل السوق ومن خبلصفقات في االبتكار من خبلل استخداميا تبادل المعرفة من أجل يمكن  -72 -2
تشمل القنوات ذات الصمة المعرفة المنقولة في أذىان األفراد عبر الحدود  .الوسائل غير السوقية

، مختمفة دون تغيير صاحب العمل منظماتٍ في  مؤقت يمكن لؤلفراد العمل بشكلٍ  .التنظيمية المختمفة
 ُتعدّ  .مشترك عملٍ أكاديمية كجزء من مشروع  لمعمل في مؤسسةٍ  العاملعمى سبيل المثال عندما ُيعار 

البيانات المتعمقة بأنواع الشبكات المستخدمة والروابط بين المنظمات ودور الجيات الفاعمة المختمفة 
تقسيم عمالة االبتكار عبر المنظمات وخمق باألبحاث المتعمقة من أجل  مفيدةً ونشرىا في خمق المعرفة 

ابط ذات الصمة باالبتكار أمرًا صعبًا بسبب مرو الكامل لتتبع ال ولكن، ُيعدّ  .سبلسل قيمة االبتكار
بالروابط ذات الصمة التي  وألن  المستجيبين قد ال يكونون عمى درايةٍ  ،حمقات التغذية الراجعة المعقدة

 .مباشرة شريكة تتجاوز منظمةً 



59

19 
 

االبتكارات من خبلل الروابط بين الجيات الفاعمة داخل القطاعات المختمفة تظير أن يمكن  -73 -2
من اآلليات )التعاون والتحالفات والمشاريع المشتركة(، أو  واسعةٍ  و عبرىا ومن خبلل مجموعةٍ أ

 ,OECD)بين المستخدمين والمنتجين  مفتوحة أو تفاعبلتٍ  تفاعمية تنطوي عمى ابتكاراتٍ  كعمميةٍ 
، مالاألع مشاريعقطاع  فيوقياسيا لروابط االبتكار  الصياغة المفاىيمية 6يغطي الفصل  .(2013

 .بما في ذلك نموذج االبتكار المفتوح

 سياسات االبتكار وقوانينو وضوابطو
 ، خاصةً لمنظماتالتي تنفذىا اأنشطة االبتكار في كار سياسات االبت آثارفيم  ُيعدّ  -74 -2

تيدف سياسات االبتكار، كيدف أولي أو ثانوي،  .لمجتمع السياسات كبيرة أىميةٍ  ذا اً الشركات، أمر 
يمكن أن يكون تطبيق سياسات االبتكار  .مدى وطبيعة االبتكار في االقتصادفي ير إلى التأث

باستخداميا الفعمي  ، ولكنو يتأثر أيضاً التمكينية التشريعات بغاية وممارساتو أمرًا معقدًا وال يتأثر فقط
تتطمب سياسات االبتكار تنسيقًا  .ومستوى جيات االختصاصالمستويات التنظيمية عمى مختمف 

 الحكومة ككلعمى مستوى  مقاربةً لتشمل مؤسساتية تتجاوز وزارات العموم والبحث  وترتيباتٍ 
(OECD, 2010a) . ّالشركات مة من أجل قياس استخدام تصنيفات سياسات االبتكار، القيّ  ُتعد
 السياسات أىميةيم تقو  طرائق 7 يناقش الفصل .من التطور المستمر برامج االبتكار، في حالةٍ ل

 .نشطة االبتكار لمشركاتبالنسبة ألوأدوات السياسة مفة المخت

 نتائج االبتكار
البشرية الحالية أو حاجات تتمثل اآلثار النيائية لبلبتكار, عمى مستوى المجتمع، في إشباع  -75 -2

في زيادة المشركة، يعمل توقع النتائج مثل لبالنسبة  .الجمعيالمستقبمية سواًء عمى المستوى الفردي أو 
أمرًا صعبًا قياس مدى تأثير  ُيعدّ  .البتكارا عمى كحافزٍ أو المبيعات أو األرباح  يةحصة السوقلا

عبلوًة عمى ذلك، ال يؤدي  .قصوى أولويةٍ  ذااالبتكار في النتائج االجتماعية أو الخاصة، ولكنو يبقى 
 .االبتكار بالضرورة إلى نتائج مرغوبة لجميع األطراف

االجتماعية والبيئية أمثمًة عمى النتائج التي  والتأثيراتواألرباح والوظائف  اإلنتاجية عدّ تُ  -76 -2
واسع  عمى نطاقٍ موزعًة نتائج االبتكار أن تكون يمكن  .اىتمام مستخدمي بيانات االبتكار تكون محل
يا الُمبَمغ عن التأثيرات)مثل  ةً االبتكار مباشر  تأثيراتيمكن قياس  .والمنظمات واألفراد عبر الزمن

غير مباشر من خبلل تحميل بيانات أنشطة االبتكار وبيانات المخرجات )مثل  ذاتيًا(، أو بشكلٍ 
يناقش الفصل  األنواع المختمفة من االبتكارات( وبيانات النتائج الداخمية أو الخارجية )مثل األرباح(.

 .قياس نتائج االبتكار في قطاع مشاريع األعمال 8
 ياس االبتكارقلسستراتيجيات عامة إ -5 -2
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 ُتجَمعقياس االبتكار عمى جودة البيانات التي اختيار الطريقة المستخدمة في يعتمد  -77 -2
ستراتيجية القياس الخاصة باالبتكار العديد من القضايا، يجب أن تعالج إ .والغرض من استخداميا

ر البيانات والمسؤولية وجمع البيانات النوعية والكمية ومصاداليدف مقاربة الموضوع أو اختيار مثل 
 .عن جمع البيانات

يمكن أن تختمف بنية إستراتيجية القياس بمرور الوقت مع تطور احتياجات المستخدم  -78 -2
باإلضافة إلى ذلك،  .استجابًة لمفرص أو التحديات الجديدةوذلك وأنواع البيانات التي يمكن جمعيا 

التي يحققيا يمكن تحسين القيمة وغالبًا ما  .اً بعضالقياس المختمفة بعضيا مقاربات تمم يمكن أن تُ 
خمق  لقياس ومن خبللا في عممية عديدة من خبلل الجمع بين مقارباتٍ بيانات االبتكار  مستخدمو

 .ربط البيانات وتحميل المتابعةمن أجل  فرصٍ 

  الهدف المقاربة القائمة عمىالموضوع مقابل المقاربة القائمة عمى  -1 -5 -2
مقاربة ) ذات االىتمام الظاىرةاختيار وحدة التحميل، يمكن أن يركز إطار القياس عمى ند ع -79 -2

(. ومن الممكن أيضًا الموضوع مقاربة( أو عمى الجيات الفاعمة المسؤولة عن ىذه الظاىرة )اليدف
حول عامة  أسئمةً  المسح: عمى سبيل المثال، يمكن أن يشمل استبيان كمتييما الجمع بين المقاربتين

واحد  تركز عمى ابتكارٍ  مفصمةٍ  بأسئمةٍ  ستراتيجيات وممارسات االبتكار )الموضوع(، متبوعةً إ
 (.اليدف)

 بيانات حول ابتكاراتٍ جمع في  اليدفاالستخدام األكثر شيوعًا لممقاربة القائمة عمى يتمثل  -80 -2
لتجارية أو منصات التمويل في المجبلت ا توثيقيا ، عمى سبيل المثال االبتكارات التي يتمّ محددةٍ 

تتمثل الخيارات األخرى في  .معينة لمنظمةٍ  أىميةً  األكثربتكارات االفي سياق المسح،  ,الجماعي أو
يمكن أن توفر  .أو روابط متعمقة باالبتكارصفقاٍت محددة أو  عن مشاريع ابتكارٍ  جمع بياناتٍ 

دقيقة والتفاصيل، ولكنيا يمكن أن تعاني من الالتجزئة مستوًى عاٍل من اليدف المقاربات القائمة عمى 
 من مجبلتٍ  اختيار حاالتٍ  الحال عند مة، كما ىيمثِ االنتقاء الذاتي أو وجود عينات غير مُ مشكمة 
 .تجارية

حول أنشطة  بياناتٍ شائع في مسوحات االبتكار لجمع  مقاربة الموضوع بشكلٍ م ستخدَ تُ  -81 -2
يمكن أن تستفيد المسوحات القائمة عمى  .ةالمستجيبظمة منفي ال وومخرجات واالبتكار ونتائج

الموضوعات من البنية التحتية اإلحصائية لسجبلت األعمال وغيرىا من المعمومات المتاحة عمى 
 يسمح ذلك بسحب عيناتٍ  .مستوى الشركة، بما في ذلك الصناعة الخاصة بالنشاط وعدد العاممين

جراء تحميبلتٍ  تمثيميةٍ  مزية  توجد .لمنظمة وعرض النتائج حسب الصناعة أو المنطقةعمى مستوى ا وا 
عن المنظمات التي ليس لدييا  يمكنيا جمع بياناتٍ  وىي أنوأخرى لممسوحات القائمة عمى الموضوع 
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االبتكارات من خبلل الروابط بين الجيات الفاعمة داخل القطاعات المختمفة تظير أن يمكن  -73 -2
من اآلليات )التعاون والتحالفات والمشاريع المشتركة(، أو  واسعةٍ  و عبرىا ومن خبلل مجموعةٍ أ

 ,OECD)بين المستخدمين والمنتجين  مفتوحة أو تفاعبلتٍ  تفاعمية تنطوي عمى ابتكاراتٍ  كعمميةٍ 
، مالاألع مشاريعقطاع  فيوقياسيا لروابط االبتكار  الصياغة المفاىيمية 6يغطي الفصل  .(2013

 .بما في ذلك نموذج االبتكار المفتوح

 سياسات االبتكار وقوانينو وضوابطو
 ، خاصةً لمنظماتالتي تنفذىا اأنشطة االبتكار في كار سياسات االبت آثارفيم  ُيعدّ  -74 -2

تيدف سياسات االبتكار، كيدف أولي أو ثانوي،  .لمجتمع السياسات كبيرة أىميةٍ  ذا اً الشركات، أمر 
يمكن أن يكون تطبيق سياسات االبتكار  .مدى وطبيعة االبتكار في االقتصادفي ير إلى التأث

باستخداميا الفعمي  ، ولكنو يتأثر أيضاً التمكينية التشريعات بغاية وممارساتو أمرًا معقدًا وال يتأثر فقط
تتطمب سياسات االبتكار تنسيقًا  .ومستوى جيات االختصاصالمستويات التنظيمية عمى مختمف 

 الحكومة ككلعمى مستوى  مقاربةً لتشمل مؤسساتية تتجاوز وزارات العموم والبحث  وترتيباتٍ 
(OECD, 2010a) . ّالشركات مة من أجل قياس استخدام تصنيفات سياسات االبتكار، القيّ  ُتعد
 السياسات أىميةيم تقو  طرائق 7 يناقش الفصل .من التطور المستمر برامج االبتكار، في حالةٍ ل

 .نشطة االبتكار لمشركاتبالنسبة ألوأدوات السياسة مفة المخت

 نتائج االبتكار
البشرية الحالية أو حاجات تتمثل اآلثار النيائية لبلبتكار, عمى مستوى المجتمع، في إشباع  -75 -2

في زيادة المشركة، يعمل توقع النتائج مثل لبالنسبة  .الجمعيالمستقبمية سواًء عمى المستوى الفردي أو 
أمرًا صعبًا قياس مدى تأثير  ُيعدّ  .البتكارا عمى كحافزٍ أو المبيعات أو األرباح  يةحصة السوقلا

عبلوًة عمى ذلك، ال يؤدي  .قصوى أولويةٍ  ذااالبتكار في النتائج االجتماعية أو الخاصة، ولكنو يبقى 
 .االبتكار بالضرورة إلى نتائج مرغوبة لجميع األطراف

االجتماعية والبيئية أمثمًة عمى النتائج التي  والتأثيراتواألرباح والوظائف  اإلنتاجية عدّ تُ  -76 -2
واسع  عمى نطاقٍ موزعًة نتائج االبتكار أن تكون يمكن  .اىتمام مستخدمي بيانات االبتكار تكون محل
يا الُمبَمغ عن التأثيرات)مثل  ةً االبتكار مباشر  تأثيراتيمكن قياس  .والمنظمات واألفراد عبر الزمن

غير مباشر من خبلل تحميل بيانات أنشطة االبتكار وبيانات المخرجات )مثل  ذاتيًا(، أو بشكلٍ 
يناقش الفصل  األنواع المختمفة من االبتكارات( وبيانات النتائج الداخمية أو الخارجية )مثل األرباح(.

 .قياس نتائج االبتكار في قطاع مشاريع األعمال 8
 ياس االبتكارقلسستراتيجيات عامة إ -5 -2
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ىذه المنظمات من خبلل  تغطية تمّ تلن ابتكارية في الفترة المرجعية، في حين  ابتكارات أو أنشطةٌ 
 .الُمبمغ عنيا ذاتياً  االبتكارات أو أنشطة االبتكار استنادًا إلىيدف الالقائمة عمى  المقاربات

إذا كان ممكنًا اليدف تمك القائمة عمى القائمة عمى الموضوع و  المقارباتيمكن أن تتقارب  -82 -2
 لمنظماتفقط في ا مجدياً من المحتمل أن يكون ىذا  .شركةالتقدمو  لكل ابتكارٍ  منفصمةٍ  جمع بياناتٍ 

نوقش االستخدام المشترك  .المشاىدةأو اثنين خبلل فترة  فقط واحدٌ  التي يكون لدييا ابتكارٌ  الصغيرة
 .10 في مسوحات ابتكار األعمال في الفصلاليدف لمقاربات الموضوع و 

 البيانات النوعية والبيانات الكمية -2 -5 -2
ولكن،  .عظم أغراض البحثوالسياسيون البيانات الكمية لميفضل المستخدمون األكاديميون  -83 -2

ألنشطة االبتكار أو  والمجالية عن البيانات الكمية إلببلغفي ا ومشقةً  يجد مستجيبو المسح صعوبةً 
العمل حاالت عن االبتكارات وعدد ومدة  دالمتولّ والدخل  واألفراد العاممين، مثل النفقات النتائج

من  كثيرٍ تحديد باإلضافة إلى ذلك، يصعب  .لخ, إوعدد تسجيبلت أو طمبات الممكية الفكرية المشترك
تتواءم سجبلت وأنظمة إدارة الشركات ال  إلى أن   كمي، ويعود سبب ذلك جزئياً  مفاىيم االبتكار بشكلٍ 

 .محددة المفاىيم تنطبق فقط عمى سياقاتٍ  ، أو ألن  مع مفاىيم االبتكار

مستوى التي ال يمكن جمعيا عمى يمكن الحصول عمى المقاييس النوعية ألنشطة االبتكار  -84 -2
 والفئات المختمفة مصادرالاسمية أو رتبية، مثل أىمية  بياناتٍ تطمب  وترميزىا باستخدام أسئمةٍ  المجال

يمكن استخدام ىذا النوع من  .ىذه المصادرالوصول إلى  بالنسبة لمتكرار الذي بموجبو يتمّ ممعمومات ل
 .ياسي وبناء المؤشراتالبيانات النوعية في تحميل االقتصاد الق

وتشمل  .بناء اإلحصاءات في المييكمةالستخدام البيانات النوعية غير  كبيرٌ  مجالٌ يوجد  -85 -2
ستراتيجيات االبتكار في ابتكارات المنظمة، أو توصيفات إ عنيا ذاتيًا ألىمّ  بمغالمُ األمثمة التوصيفات 

تستخدم  من خبلل خوارزميات تعتمد عمى آلةٍ  يمكن ترميز ذلك يدويًا أو .تقارير الشركة أو المنظمة
 .النوعية والكمية عن االبتكار جمع البيانات 9 يناقش الفصل .تقنيات معالجة المغة الطبيعية

 مصادر بيانات االبتكار  -3 -5 -2
 التعدادات والمسسوحات اإلحصائية بالعينة

مجتمع الإلى جميع الشركات في  تجمع مسوحات االبتكار البيانات عن طريق إرسال استبيانٍ  -86 -2
المجتمع من  عشوائيةٍ  ( أو إلى عينةٍ تعدادال) المحددة مسبقاً اإلدراج معايير  تحققالتي مستيدف ال

 نتائج العينةاستكمال يمكن  .من المجتمعممثمة عينات  م عادةً كمف، ُتستخدمُ ألّن التعداد  .المستيدف
بين المجموعات الفرعية باستخدام تقنيات االستدالل  وقالفر ويمكن اختبار  المجتمع ككل عمى خارجياً 
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عدم االستجابة أن تقمل من موثوقية النتائج وصبلحيتيا إذا لم يكن حاالت لكن، يمكن ل .اإلحصائي
ذا كان حجم ىذا  ،المستجيبون ممثمين لكامل المجتمع  .ال يمكن قياسو بدقة األثروا 

، شريطة توفرة من مصادر أخرىغير م معموماتٍ  تخبلصالس تماماً  المسوحات مناسبةً  عدّ تُ  -87 -2
تواجو المسوحات المطبقة عمى  .دقةو  بصدقٍ عنيا المستجيبين القدرة والحافز لئلجابة أن يكون لدى 

 الفرد ىو موضوع االىتمام، كما ىي يكون فيياالتي مسوحات ال تتعّرض ليا ال المنظمات تحدياتٍ 
يواجو  يمكن أن، المنظمات المعقدة المسوحات المطبقة عمى في .الحال في المسوحات االجتماعية

 مديرال يعمم عمى سبيل المثال، قد  .عنيااإلجابة  يمتمكون القدرة عمىال  معينون أسئمةً المستجيبون ال
أنشطة االبتكار الخاصة بقسم الخدمات الموجستية أو ال يعرف المبمغ ب التجريبي البحث والتطوير

دقيقة فقط في حال  يمكن الحصول عمى إجاباتٍ  .ئلنتاجالبلزمة لبتكارات المعدات عمى شراء االُمنفق 
حدوث ىذه من غير المحتمل جدًا  في المقابل، .مختمفة من االستبيان مختمفون عن أقسامٍ  أجاب أفرادٌ 

 المشكمة في المنظمات الصغيرة. 
دارياً  البيانات   المحّصمة تجارياً وا 

مًا محتمبًل أو في سياق األنشطة التجارية مصدرًا قيّ  إداريةٍ  ألغراضٍ عدة المالبيانات توفر  -88 -2
 .من ظواىر االبتكار مجالٍ عن لممعمومات 

مفصمة عن أنشطة االبتكار  المنشورة معموماتٍ  ىاتقارير يمكن أن توفر ممفات الشركة و  -89 -2
ن لم يحدث ذلك دائماً  يمكن أن توفر البيانات اإلدارية  .لممقارنة وقابمةٍ  منّظمة بطريقةٍ  ونتائجو، وا 

من  مختمفةٍ  ، مثل التطبيقات الخاصة بأنواعٍ ن عناصر محددة من عممية االبتكارع مفصمةٍ  معموماتٍ 
، أو عن النتائج المحتممة لبلبتكار، (لخ, إممكية الفكرية )براءات االختراع وتسجيبلت التصميمحقوق ال

 .مثل القيمة المضافة واألرباح

لبيانات  ومتممة جديدةً  مصادرنشطة االقتصادية واالجتماعية لؤلرقمنة المتزايدة الفر و ت -90 -2
 . تشمل األمثمة:االبتكار

  ُ( واستدعاء المنتجاتالتعريفيةبيانات الباركود )الشيفرات  شاراتيمتقط إج نتَ إطبلق م. 
  ٍأجل مشاريع  من بيانات من المنصات اإللكترونية حيث ينشر األفراد أو المنظمات مقترحات

(. يمكن أن يوفر Kickstarterاالبتكار في سبيل تأمين التمويل والتغذية الراجعة )مثل منصة 
 .ذلك مقياسًا الحتياجات المستخدم ورغباتو

  ومراجعات  والعمل المشتركإطبلق المنتجات والمشاريع المشتركة  عنتقارير وسائل اإلعبلم
 .، إلخالمنتجات
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   مثل  التعريفية\ةالوصفيبيانات القواعدOpen Knowledge Foundation’s Open 
Product Data .)بيانات الُمنَتج المفتوحة لمؤسسة المعرفة المفتوحة( 

بيانات االبتكار مشتقة من عمميات النشر والتغذية لوفر منصات اإلنترنت مصادر جديدة ت -91 -2
ىذه البيانات من حيث  تقويمى الرغم أن و يجب ذلك مجااًل واعدًا لؤلبحاث المستقبمية، عم ُيعدّ  .الراجعة

 .الجودة والتمثيل
  من المصادر األولية بياناتالجمع  مسسؤولية -4 -5 -2
عمى وجو خبرة في مجال جمع البيانات )ال ذات لممنظماتإرشادات ىذا الدليل  ُصِمَمت -92 -2

 أيضًا لمنظماتٍ  ن مفيدةً يمكن أن تكو لكنيا و ، ( [NSOs]الخصوص المنظمات اإلحصائية الوطنية
واحدة. تشمل المنظمات األخرى الوكاالت  مستمر أو لمرةٍ  كار عمى أساسٍ أخرى تجمع بيانات االبت

والخدمات  الحكومية والمؤسسات األكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية ومنظمات أبحاث السوق
 .االستشارية

 حصائية الوطنيةالمنظمات اإل
الموارد والخبرات والسمطة ليا والوكاالت المماثمة  NSOsاإلحصاء الوطنية  منظماتتمتمك  -93 -2

التي تحمل . تشمل الوكاالت المماثمة معاىد األبحاث ممثمة إلجراء مسوحات ابتكارٍ المختصة البلزمة 
اإلحصاء  منظماتمن  لكثيرٍ يمكن  .جمع البيانات وآليات ضمان الجودة مسؤوليات تفويضًا عن

مسوحات االبتكار  عنعمى اإلجابة  المستجيبينالتشريعات إلجبار  استخداموكاالت المماثمة الوطنية وال
منظمات برة واستقبللية وسمعة اإلدارية األخرى ببيانات االبتكار. تزيد خربط المعمومات  ويمكنيا

ا ممّ ، وموثوقية المستجيبين لممسح، من ثقة إلضافة إلى إجراءات ضمان السرية، بااإلحصاء الوطنية
. ممثمة عالية الجودة من عيناتٍ  عالية وبياناتٍ  معدالت استجابةٍ الحصول عمى  ضمانفي يساعد 

من عدد  الموارد تحدّ ب تتعمق منظمات اإلحصاء الوطنية قيودًا قانونية أو قيوداً ، يمكن أن تواجو ولكن
أو استخدام مسوحات  االبتكاريانات اإلدارية وبيانات أو القدرة عمى ربط الب األسئمة التي يمكن طرحيا

 .المعني المجتمعالتي تركز عمى مواضيع أو أجزاء محددة من  المعمقةاالبتكار 
 المنظمات األخرى 
رين لبيانات االبتكار متكر المنتظمين و المستخدمين من ال والبحثية المنظمات األكاديمية عدّ ت -94 -2

عبلوًة عمى ذلك، غالبًا ما  .الوكاالت المماثمةاإلحصاء الوطنية أو غيرىا من  منظماتتجمعيا التي 
واحدة حول االبتكار أو المواضيع  منتظمة أو لمرةٍ  إلجراء مسوحاتٍ  عمى شاكمة اتحادٍ  تنظم نفسيا
ومسح قسم  (Giuri et al., 2007)تشمل األمثمة عمى ذلك مسوحات المخترعين  .المرتبطة بو
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 العالمي ياإلدار  مسحالواتحاد  (Arora, Cohen and Walsh, 2016)المبتِكَرة العمالة 
(http://worldmanagementsurvey.org) . 

مسوحات االبتكار  ياتغط  مواضيع لم عمى أو  بمدانٍ ل مسوحاتٍ  عديدة دوليةٌ  منظماتٌ أجرت  -95 -2
التي  ، Eurobarometerالمقياس األوروبي مسوحاتعمى سبيل المثال، قدمت العديد من  .الوطنية

المشتريات التوريدات و  أثرباالبتكار مثل  متعمقةً لمواضيع  معمقةً  ، تغطيةً تموليا المفوضية األوروبية
االبتكار  عنتشمل المنظمات األخرى التي أجرت مسوحات  .لشركاتفي ااالبتكار العامة عمى أنشطة 

يتمثل أحد الدوافع الرئيسة لممنظمات الدولية في  .لئلعمار والتنمية البنك الدولي والبنك األوروبي
 .متعددة مدانٍ لبعن االبتكار جزئية  الحصول عمى بياناتٍ 

عن  عن االبتكار نيابةً  مسوحاتٍ إجراء  لمنظمات أبحاث السوق واالستشاريين أيضاً يمكن  -96 -2
شركات السسات والييئات التجارية و ، بما في ذلك الوكاالت الحكومية والمؤ المنظمات األخرى

 .، إلخيةاإلعبلم
 القياس في هذا الدليل مقاربةممخص  -5 -5 -2 
 :اآلتيةجمع البيانات  مزايالمقياس اإلحصائي لبلبتكار مع  إرشاداتٍ  دليل أوسمو يقدم -97 -2

  ية من مشاريع األعمال، التي توسعت تدريجيًا من الصناعات التحويم مستيدفٍ  مجتمعٍ وجود
دليل لم ُتصَمم إرشادات  .األول إلى قطاع مشاريع األعمال بأكممو في ىذا الدليلاإلصدار في 

حسابات القومية، لكن لقياس االبتكار في القطاعات األخرى لنظام ال صريحٍ  بشكلٍ  أوسمو
 . (Gault, 2018)من المفاىيم عمييا كثيٍر مكانية تطبيق البحث يوضح إ

  لجمع  عمى أنشطة ابتكار الشركة. ولكن، يقدم ىذا الدليل توصياتٍ كز التي تر مقاربة الموضوع
محددة، مثل مشروع االبتكار األكثر أىمية أو مشروع االبتكار  ابتكارٍ مواضيع البيانات حول 

 (.10 الفصلانظر )
  مصادر ربط مع والقابمة لم الممثمة لممجتمع المستيدف المسوحاتأو التعداد التوافق مع

 (.11و  9 الفصمينانظر خرى )البيانات األ
  اإلحصاء الوطنية أو الوكاالت المفوضة التي  منظمات مصممة لبلستخدام من إرشاداتٍ وجود

 As an open مفتوح . كمعيارٍ السمطة العامةمن  ما درجةٍ  تحتبتكار عن اال تجري مسوحاتٍ 

standard  ًاألبحاث المنظمات الدولية ومعاىد ناستخدام اإلرشادات م ، يمكن أيضا 
 .قياس االبتكارب ميتمةأخرى  واألكاديميين وأي مجموعاتٍ 

 بناء السياسة من خبلل توفير التوجيو من أجل  التركيز عمى تمبية احتياجات مستخدمي
 .(11 الفصلانظر والتحميل )المؤشرات 
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ا الدليل، ستراتيجيات القياس ناضجًة بما يكفي لتضمينيا في ىذجميع إ و ليستعمى الرغم أن   -98 -2
ىذا  يايغط  األسئمة التي لم في وكذلك البحث  ،متممة التشجيع عمى تطوير مقارباتٍ في الغرض يتمثل 
من الضروري إجراء مزيد من البحث والتجريب لبلستجابة لمتغيرات في طمب المستخدم  ُيعدّ  .الدليل

 .ولتحسين ممارسات البحث الحالية

 عمالقياس االبتكار خارج قطاع األ -6 -2 

 توجد وبالتالي ،تحدث أنشطة االبتكار في جميع قطاعات نظام الحسابات القومية األربعة -99 -2
، مع الحفاظ يةاتيع الوحدات أو الكيانات المؤسسعام لبلبتكار ينطبق عمى جم تعريفٍ لوجود  حاجةٌ 

ام لبلبتكار لجميع التعريف الع. يتمثل األعمال لمشاريع 3 الفصلعمى االتساق مع التعريف الوارد في 
 :وفق اآلتيأنواع الوحدات 

أعمال تقديم مُنتج جديد أو عممية أعمال جديدة أو إجراء تحسين في أي منيما  ىو بتكاراال
)أو مزيج من ذلك( تختمف بشكل جوىري عن منتجات الشركة أو عمميات أعماليا السابقة 

الوحدة من قبل  ضعت في االستخدامأو وُ  توفيرىا لممستخدمين المحتممين )المُنتج( التي تمّ 
 .)العممية(

التي  واألنشطة و أنشطة الوحدةتوجّ  شاممةً  راتيجيةً توفر إست تتضمن العمميات سياساتٍ  -100 -2
تحويل تحكم الخطوات التفصيمية لؤلنشطة من أجل واإلجراءات التي  ل المدخبلت إلى مخرجاتتحوّ 

 .المدخبلت إلى مخرجات

سابقة  أو عممياتٍ  منتجاتٍ  المنظماتمثل الشركات أو  كيانات المنشأة حديثاً ال تمتمك ال -101 -2
ما ىو متاح في السوق ذات بمجموعة المقارنة لتحديد االبتكار  تتمثلىذه الحالة،  في .معيا لممقارنة
بشكل تمف إذا كان يخ نشأ حديثًا ابتكاراً مية الخاصة بالكيان المُ ج أو العممنتَ الُ  عدّ ، يُ وبالتالي .الصمة

 كياناتٍ  من المستخدمة حالياً العمميات عن الصمة أو  اتذ السوقفي  عن المنتجات المتاحة جوىري
 .الصمة ذاتأخرى في السوق 

متعددة عبر الحدود  فاعمةٍ  محددة عمى مشاركة جياتٍ  يمكن أن تنطوي ابتكاراتٌ  -102 -2
الموارد  توظيفمثل آليات التمويل أو  ،يمكن ربط ىذه الوحدات من خبلل أساليب مختمفةالقطاعية. و 

 .الرسميغير  التواصلأو  البشرية

 االبتكار في قطاع الحكومة العامة -1 -6 -2
أو قضائية أو  تشريعيةٍ  ذات سمطةٍ  سياسيةٍ  الوحدات الحكومية من خبلل عممياتٍ تتأسس  -103 -2

من  اً الشركات العامة جزء . ُتعدّ حميةوتحدث عمى المستويات اإلدارية الوطنية واإلقميمية والم تنفيذيةٍ 
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لى ال تفرض األو  أن   فيالعامة  والشركةبين الوحدة الحكومية  يتمثل الفرق الرئيس .قطاع األعمال
لمحكومة في االبتكار  االنخراط الكاملمن أجل تحميل  .اقتصادية كبيرة عمى سمعيا أو خدماتيا أسعاراً 

 ا عمى مستوى القطاع العام بأكمموعني واإلببلغجمع البيانات  من المفيد يمكن أن يكون، االقتصادفي 
 .الذي يشمل جميع الوحدات الحكومية العامة وجميع الشركات العامة

 يستند مجال السمع والخدمات التي تقدميا الحكومة واألسعار المفروضة إلى اعتباراتٍ  -104 -2
أنواع ابتكارات  فييؤثر ذلك  .العمل ذات الصمةبداًل من تعظيم األرباح أو أىداف  واجتماعيةٍ  سياسيةٍ 

لؤلسر أو المشاريع والتي تّم توفيرىا الوحدات المؤسساتية داخل قطاع الحكومة طورتيا المنتجات التي 
من ابتكارات العمميات في قطاع الحكومة عمى  كثيرٌ  عتمدي .غير اليادفة لمربح أو مشاريع األعمال

ابتكارات الخدمة  غالبًا ما تسعى ، ولكنليا عمال أو تكون مماثمةً مشاريع األ االبتكارات في قطاع
تشمل  .لحكومةوىي أىداٌف تنفرد بيا ا التوزيع أو االستيبلك بإعادة دافٍ أىتحقيق  العامة إلى

الخصائص الشائعة لبلبتكار في قطاع الحكومة االستخدام المتكرر لمعمل المشترك، بما في ذلك مع 
 .نظام الحسابات القومية، واإلنتاج المشترك لبلبتكارات األخرى في اتقطاعالالمنظمات في 

عمى أن و الفرق الرئيس بين قطاعي األعمال  أو غيابيا سوقالوجود ُيشار إلى كثيرًا ما  -105 -2
 Bloch and Bugge, 2013; Gault, 2012; Laegreid, Roness and)والحكومة 

Verhoest, 2011) . ُقياس نتائج االبتكار مقارنةً  وطرائقحوافز االبتكار كبًل من  السوق غياب رغيّ ي 
لخدمات مقابل ا حول التكمفة أو السعر المدفوعين وفي ظل عدم وجود بياناتٍ  .بقطاع األعمال

عنيا ذاتيًا، مثل الزيادة في  اإلببلغ الحكومية، فقد اعتمد قياس النتائج عمى مقاييس شخصية يتمّ 
من الصعب أيضًا  ُيعدّ  .Bloch and Bugge, 2013)ضا المستخدم )الكفاءة أو التحسن في ر 

لتكاليف أو الفوائد( أو مقاييس توفير اللمنتائج االقتصادية )المقاييس المالية إجمالية توفير مقاييس 
 .محددة فقط البتكاراتٍ النتائج عالية الجودة  عام, تتوفر مقاييس بشكلٍ  .منتائجلخارجية الحية صبلال

 الطرائقتكمفة وفوائد العبلجات أو البروتوكوالت الجديدة في المستشفيات أو  عمى ذلك مثمةتشمل األ
 .التعميمية الجديدة في المدارس

من متزايدًة  وعةً مجمبشكٍل أوسع الحكومة والقطاع العام  قطاعفي دراسة االبتكار  جذبت -106 -2
وجودة كفاءة ل المقارنة المرجعيةلمتزايد عمى الطمب امن خبلل  جزئياً  تحفيزىا تمّ ، األبحاث التجريبية

 .البتكارمن ا ونتائج مرغوبة مخرجات تحقيق ىم فياوكذلك تحديد العوامل التي تس ،الخدمات العامة
من ىذا الدليل لتطوير  اإلصدار السابقكثيٌر من ىذه الدراسات اإلرشادات الموجودة في  لعدّ 

 ;APSC, 2011; Arundel and Huber, 2013)مة مسوحات االبتكار في منظمات اإلدارة العا
Bloch and Bugge, 2013; OECD, 2015c) أسئمًة  المسوحات األكثر حداثةً أضافت , ولكن

من  مدفوعًا بالحاجة إلى جمع بياناتٍ  لكان ىذا التحوّ  .من أجل قطاع الحكومة صريحٍ  مصممًة بشكلٍ 
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. (Arundel, Bloch and Ferguson, 2016)سياسة االبتكار في القطاع العام دعم أجل 
االبتكار في خدمات التعميم والرعاية الصحية لدراسة  متنوعةٍ  أخرى منيجياتٍ  استخدمت أبحاثٌ 

 ,Windrum and Koch [eds.], 2008; Osborne and Brown [eds.]) واالجتماعية
مكثفًا ألسئمٍة حول اختبارًا  OECDدعمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي . (2013

 . OECD (2015c)قياس لا بعممية مؤقتة تتعمق رشاداتٍ وإلاالبتكار في القطاع العام 
 االبتكار والمؤسسسسات غير الهادفة لمربح  -2 -6 -2 
د أو توزع سمعًا أو خدمات، ولكنيا ال تولّ  (NPIs) المؤسسات غير اليادفة لمربحتنتج  -107 -2

التي   NPIs ُتصَنف المؤسسات غير اليادفة لمربح .أو تمولياعمييا  طرسيتدخبًل أو ربحًا لوحدات 
 تخدمربح لم ىادفةٍ  غير مؤسساتٌ جزءًا من قطاعات مشاريع األعمال أو الحكومة عمى أنيا ليست 

أن تتغّير إحالة وغالبًا ما تكون مؤسسات اجتماعية غير حكومية. يمكن  .NPISHsي ألسر القطاع ا
ي ألسر القطاع ا التي تخدمربح اليادفة لم مؤسسات غيرال قطاعإلى  NPI فة لمربحالمؤسسات غير الياد

NPISH ًيمكن  .صنع القرار أو التمويلعممية األعمال في  ممثميزيادة دور الحكومة أو ل , نتيجة
أو تفرض  أعماالً  تمغيأن  NPISHي ألسر القطاع ا التي تخدمربح اليادفة لم مؤسسات غيرمل أيضاً 

  .مى مشاريع أعمال من أجل خدمة األىداف االجتماعيةسيطرتيا ع

إلى  NPISHs يألسر القطاع ا التي تخدمربح اليادفة لم غيرمؤسسات ال من كثيرٌ  سعىي -108 -2
 رفاىية األفراد أو المجتمعات تحسين الرامية إلى أىدافيابتطبيق "االبتكارات االجتماعية"، المحددة 

(Mulgan, Joseph and Norman 2013; Young Foundation, 2012) . تنطبق نفس
التي ربح يادفة لمال مؤسسات غيرة عمى قطاع الالعام قياس نتائج االبتكار في قطاع الحكومة قضايا
 .NPISH يألسر القطاع ا تخدم

 االبتكار واألسسر واألفراد  -3 -6 -2
غالبًا ما تشجع السياسات  من المستويات، وبالتالي يقود الناس عممية االبتكار في كثيرٍ  -109 -2 

في جميع قطاعات نظام الحسابات القومية عمى االنخراط في االبتكار  المشتركة األفراد والمجموعات
(OECD, 2010a.)  األسر، بما في ذلك األفراد والمشاريع الفردية، دورًا حاسمًا في االبتكار تؤدي

 .كمييما من منظور العرض والطمب

لمموارد البشرية والمالية ألنشطة اإلنتاج بما في ذلك  ونالنيائي المزودون األفراد ُيعدّ  -110 -2
مباشر في االبتكارات المنسوبة إلى أصحاب العمل  بشكلٍ  كعاممين, ,يساىم األفراد .عمميات االبتكار

ي واحدة أو أكثر ف أسرةٍ من  يمكن أن يشارك أفرادٌ  .في اإلببلغ عن بيانات االبتكار المشاركة يمويمكن
، أو من ذلك خارج العمل المنتظميمكن أن يحدث  .يتحممون وحدىم المسؤولية عنيا كأفراد ابتكاراتٍ 
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اركة يمتمكونيا بمفردىم أو بالمشفي مشاريع فردية لحسابيم الشخصي عمميم عمى أساس العمل خبلل 
 .ىمغير مع 

األعمال، المشاركة  ، في قطاع األسر أوالذين يعممون لحسابيم الشخصيؤلفراد ليمكن  -111 -2
الفكرة  ألن   كبير عمى نحوٍ  وضعيم يمكن أن يكون أيضًا مؤقتاً  من أنّ  ، عمى الرغمبقوة في االبتكارات

االنتقال من يقودىم إلى  الذي من المحتمل أن، ؤدي بسرعة إلى إنشاء مشروع فرديالواعدة يمكن أن ت
مثل التمويل  السياسة بلتستفادة من تدخّ يمكن لؤلفراد أيضًا اال .إلى قطاع األعمال قطاع األسر

من  أخرى أشكالأو  فردية عالمباشر أو الدعم الضريبي لبلبتكار الذي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مشاري
 .التسجيل

تعّمق ومع  .الحقة جديدة وحموالً  األفراد دورًا رائدًا في تطوير أفكارٍ أدى تاريخيًا،  -112 -2
ن مستيمكو الصناعية، بات ُينظر إلى األسر واألفراد عمى أنيم  التخصص البحثي ونمو الشركات

 ,von Hippel)ن لبلبتكارات المدمجة في السمع والخدمات المشتراة، وليس كمطورين لبلبتكارات و سمبي
2017, 2005; von Hippel, Ogawa and de Jong, 2011.)  أن  األفراد يفتقرون وفي حين

كبيرة، تشير األبحاث التجريبية  وير االبتكارات التي تتطمب استثماراتٍ إلى الدعم التنظيمي من أجل تط
ما ال ُيستيان بيا  نسبةً  إلى أنّ  من األفراد يطورون المفاىيم واألفكار إلى نماذج أولية أو نماذج وا 

 .بأنفسيم تطويرىا يتابعونلآلخرين أو يوفرونيا 

ومات مثل اإلنترنت والطباعة ثبلثية األبعاد أن تدعم التطورات في مجال تقانة المعميمكن  -113 -2
لنجاح أن يؤدي اومنصات التمويل الجماعي األنشطة االبتكارية لؤلفراد، عمى الرغم أن و من المرجح 

يمكن لؤلفراد أيضًا تمويل أنشطة  .والتجاري إلى االنتقال من قطاع "األسر" إلى قطاع األعمالالفني 
الناشئة، عمى سبيل المثال من خبلل منصات المشاريع األسر أو  االبتكار ألعضاء آخرين في قطاع

من ىذه الحاالت، يمكن لمممولين الفرديين استبلم الُمنَتج قبل تسويقو عمى  في كثيرٍ  التمويل الجماعي.
 .، ليصبحوا مستخدمين رائدينواسعٍ  نطاقٍ 

دارة تتمثل إحدى أولويات السياسة في  -114 -2 أدوارىم من حيث األفراد  فياالبتكار  أثرفيم وا 
يمكن أن يوفر القياس  ومالكين لؤلصول ومستيمكين. (OECD, 2014; OECD, 2010b) كعاممين
االبتكار في تقادم الميارات ورغبة  أثرمن الموضوعات، مثل طيٍف بالسياسة حول  ذات صمةٍ  بياناتٍ 

الشبكات المجانية والعوامل التي تدعم لولوج إلى التطبيقات و مقابل ااألفراد في تبادل البيانات الشخصية 
تعمقة باستخدام البيانات الم ُتعدّ  مستنيرة تفيد مصالحيم. الثقة وتمك ن العمبلء من صنع قرارات شراءٍ 

يمكن لؤلفراد  .أيضًا لمديري األعمال وصانعي السياساتقّيمًة المستيمكين النيائيين االبتكارات من 
المثال البيانات السموكية من  وعمميات جديدة، عمى سبيل يم منتجاتٍ تصمفي  مفيدةٍ  اإلسيام ببياناتٍ 
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التغذية ، وكذلك من خبلل آليات نترنت واستخدام األجيزة المتصمةخبلل بصمتيم الرقمية عبر اإل
 .تشير ىذه األمثمة إلى قيمة قياس االبتكار في قطاع األسر .والمراجعة الراجعة

 
 المراجع
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م هذا الفصل مجموعة   البتكار ضمن قطاع ريفات لتوجيه المسوحات اإلحصائية لمن التع ُيقدِّ
األعمال، بما في ذلك تصنيف أنواع االبتكار المختلفة. تساعد أيضا  التعريفات الواردة في هذا 

في توصيف مشاريع األعمال من حيث ابتكاراتها وأنشطتها التي تسعى من خاللها نحو  الفصل
 االبتكار.

ِس جُٞجسدز ك٢ ٛزج جُلظَ ك٢ ضغ٤َٜ ػ٤ِٔس ؾٔغ٣طٔػَ جُٜذف ٖٓ جُطؼش٣لحش ٝجإل ِّٔ ٌ ُٔ  سشحدجش جُ
ٍٍ جُششًحش ك٢ د ك٢جالذطٌحس ٝج٧ٗشطس جُٔشضرطس ذٚ  ػٖذ٤حٗحٍش هحذِس ُِٔوحسٗس  ٝجإلذالؽ ػٖ ٝ

ٝط٘حػحٍش ٓخطِلس ُٝششًحٍش ٖٓ ٓخطِق ج٧قؿحّ ٝج٤ُٜحًَ، ٓطذسؾسً ٖٓ ششًحٍش طـ٤شز ضُ٘طؽ 
٘طَؿحً ٝق٤ذجً ئ٠ُ ششًحٍش ٓطؼذدز جُؿ٘غ٤حش ٓغإُٝسً ػٖ ؽ٤ٍق ٝجعٍغ ٖٓ جُٔ٘طؿحش )عِغ  ُٓ

 ضٞط٤حش قٍٞ جعطخذجّ جُطؼش٣لحش ك٢ جُٔغٞقحش.طوذ٣ْ ٝخذٓحش(. ٣ُخططْ جُلظَ ذ
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 ًقذيتان -1 -3

٤ٚ ُطٞؾ ؼش٣لحشٍ ضّ ٛزج جُلظَ ٓؿٔٞػس ٣ُوذِّ  ،2جُٔلح٤ْٛ جُٞجسدز ك٢ جُلظَ ٠ُ ئ جعط٘حدجً  -1 -3
َّٕ جالذطٌحس ٣ٔػِّ  ٝذٔحهطحع ج٧ػٔحٍ.  ػٖٔقظحت٤س ُالذطٌحس جُٔغٞقحش جإل ٝؿ٤ش  ٓ٘طششز َ ظحٛشزً أ

 ٓطِٞذسً جُٔشضرطس ذٚ ٔلح٤ْٛ جُُالذطٌحس ٝٝجُذه٤وس جُطؼش٣لحش جُٞجػكس  ضُؼذّ ج٧ٝؾٚ، ٓطؼذدز ٝ ٓطؿحٗغسٍ 
ٍَ  أٗشطس جذطٌحس ج٧ػٔح٤ٍش ضلغٝ ه٤حطٖٓ أؾَ  ٢ جقط٤حؾحش ِرّ ضُ ٓؼح٤٣ش ٓشطشًس سعح  ٝإل ده٤ن ذشٌ
 قظح جش جالذطٌحس.إل ٖٔغطخذ٤ٓجُٝ جُٔ٘طؿ٤ٖ

 
 هحذٍِس ُِٔوحسٗس ػٖ ٗحشٍ ٤حٝجإلذالؽ ػٖ ذ ػ٤ِٔس ؾٔغجُٞجسدز ك٢ ٛزج جُلظَ  َ جُطؼش٣لحشضُغِّٜ  -2 -3

ٍٍ ج جُٔشضرطس ذٚ ك٢جالذطٌحس ٝج٧ٗشطس  ؿحّ قج٧ ٓخطِلس ٓخطِلس ُٝششًحشٍ  ٝط٘حػحشٍ  ُششًحش ك٢ دٝ
ً ٝق٤ذجً  ٤ٜحًَ، ٓطذسؾسً ٖٓ ششًحشٍ جُٝ ٘طَؿح ُٓ ٔغإُٝس جُششًحش ٓطؼذدز جُؿ٘غ٤حش جُئ٠ُ طـ٤شز ضُ٘طؽ 

  ٖٓ جُٔ٘طؿحش ذٔح ك٢ رُي جُخذٓحش. ٝجعغٍ  ػٖ ؽ٤قٍ 
 

س جُوغْس ُو٤حط جالذطٌحس ك٢ هطحجُطؼش٣لحش جُشت٤غ 2 -3 جُوغ٣ْطؼٖٔ  -3 -3 ِّٞ  ع ٓشحس٣غ ج٧ػٔحٍ. ٣ُط
ً ُِ٘ٞع ٝجٓطؼ ٤٘لحشٍ ضظ 3 -3 لَص  .ٝجُطأغ٤شجش ُكذجغسذدز الذطٌحس ج٧ػٔحٍ ضشَٔ جُطظ٤٘ق ٝكوح ٝطِّ

ً ُكحُس جالذطٌحس.  5 -3 وغْق جُ. ٣ُظِّ٘ 4 -3 جُوغْك٢  جً شجش جُط٢ ال ضٔػَ جذطٌحسجُطـ٤ّ  جُششًحش ٝكوح
 قٍٞ جعطخذجّ جُطؼش٣لحش ك٢ جُٔغٞقحش. ضٞط٤حشٍ طوذ٣ْ ذ 6 -3 ْ جُوغْخططَ ٣

 
 قطبع يشبريع األعًبل االبتكبر في -2 -3
 
 تعريف أنشطت االبتكبر واالبتكبر -1 -2 -3
 
 ٓخطِلس ُإلشحسز ذطٌحس" ك٢ ع٤حهحشٍ جالٌٖٔ إٔ ٣ُغطخذّ ٓظطِف "، ٣ُ 2 ك٢ جُلظَ ٗٞهشًٔح  - 4 -3
ً ٝ. ػ٤ِٔس أٝ ٗط٤ؿسئ٠ُ  ئٓح الُطرحط، ٣غطخذّ ٛزج جُذ٤َُ ٓظطِف "أٗشطس جالذطٌحس" ُإلشحسز ئ٠ُ ُ ٓ٘ؼح

  .ذطٌحس" ػ٠ِ جُ٘طحتؽجال"ٓظطِف ٣وطظش ٔح جُؼ٤ِٔس ذ٤٘
 
 ؾ٤ٔغ جذطٌحس )ج٧ػٔحٍ( ذح٥ض٢: ضشَٔ أٗشطس جالذطٌحسشطس ٣طٔػَ جُطؼش٣ق ج٧عحع٢ ٧ٗ - 5 -3

 ُِششًس. ذٜذف ضكو٤ن جذطٌحسٍ  ٓح جُطؿحس٣س جُط٢ ضوّٞ ذٜح ششًس  ج٧ٗشطس جُطط٣ٞش٣س ٝجُٔح٤ُس ٝ
 
َؼشَّف أدٗحٙ( جال و٤نضك س ئ٣٠ٌُٖٔ إٔ ضإد١ أٗشطس جالذطٌح - 6. 3 ُٔ عٞج  أًحٕ ٓغطٔشجً أٝ ذطٌحس )جُ

 ً ٍَ ٓإؾالً أٝ ٓطشًٝح خحسؼ  3 -5 -4جُوغْ جُلشػ٢ ك٢  صُػِشكأٗشطس جُٔطحذؼس ًٔح  ضُؼذّ  ،ػحّ . ذشٌ
 ٗشحؽ جالذطٌحس. ٗطحم
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طٜح أٗشط ضذ٣ش ذؼغ جُششًحشذ٤ٖ جُششًحش، ق٤ع  ٗشطس جالذطٌحسض٘ظ٤ْ أ ًػ٤شجً  ٣طرح٣ٖ - 7 -3
 جالذطٌحسك٤ٜح ٣ٔػَ ٝ ٓخظظس، ذٔٞجصٗحشٍ ؾ٤ذجً  ٓكذدز ٓشحس٣غ أٝ ذشجٓؽ جذطٌحسٍ ٖٓ خالٍ  حس٣سجالذطٌ
ػ٤ِٔحش ٗشحؽٜح ك٢  ذشٌَ ست٤ظأخشٟ أٗشططٜح جالذطٌحس٣س  ضذٓؽ ششًحش  ٝ. سً أٝ ٜٗحت٤سً ٝع٤ط ٓكطسً 
 ششًحش   ض٘خشؽ، ذ٤٘ٔح ػ٤ِٔحش أػٔحُٜحٓغطٔشز ػ٠ِ ٓ٘طؿحضٜح ٝ   ضكغ٤٘حشٍ ئؾشجضؼَٔ ػ٠ِ ٝ جُؼحد٣س
س ٓخظض. ضذخَ ؾ٤ٔغ ؽشجتن ض٘ظ٤ْ أٗشط أٗشطس جالذطٌحس ذظٞسز ست٤غس ػ٠ِ أعحطٍ ك٢  أخشٟ

ضؼش٣ق أٗشطس ص ضلحط٤َ ئػحك٤س ػٖ َٓ هُذِّ  ك٢ ٛزج جُلظَ.جُطٞط٤حش جالذطٌحس ك٢ ٗطحم جُطؼش٣لحش ٝ
 . 4 ك٢ جُلظَ ه٤حعٜحجالذطٌحس ٝضظ٤٘لٜح ٝ

 
ّ ػ٠ِ ٓلّٜٞ جالذطٌح جُلظَ ٣ُشًض ٛزج - 8 -3  ٖٓ ٓخطِلسٍ  ٗٞجع٧ُالذطٌحس ٝ ٓٞؾضز ضؼش٣لحشٍ س ٣ُٝوذِّ
 ضلحط٤َ ئػحك٤س قٍٞ ضلغ٤ش جُطؼش٣ق.٣ق ًَ ضؼش ٢ِ٣ذطٌحس. الج

 
 :ٔح ٢ِ٣ذ جُطؼش٣ق ج٧عحع٢ الذطٌحس ج٧ػٔحٍ ٣طٔػَ -9 -3

َ٘  ٛٞ جذطٌحس ج٧ػٔحٍ ُٓ ٍ ضوذ٣ْ  ٍٍ  طؽ ؾذ٣ذز أٝ ئؾشج  ضكغ٤ٖ ك٢  ؾذ٣ذ أٝ ػ٤ِٔس أػٔح
ٍَ  ذك٤ع ٣ؽ ٖٓ رُي(أ١ ٜٓ٘ٔح )أٝ ٓض ؾٞٛش١ ػٖ ٓ٘طؿحش جُششًس  ضخطِق ذشٌ

ّْ ضوذ٣ٜٔح ك٢ ػ٤ِٔحش أػٔحُٜح جُغحذوس جُط٢  أٝ ّْ جعطخذجٜٓح جُغٞم أٝض  ٖٓ ض
  .جُششًس

 
ّْ ضوذ٣ٔٚ  - 10 -3 ٘طَ  2 ك٢ جُلظًَٔح ض ُٔ ً عِؼؽ ٣ٔػَ جُ ضطؼٖٔ ػ٤ِٔحش ٝخذٓحش )أٝ ٓض٣ؽ ٜٓ٘ٔح(. أٝ  ح

ؾ٤ٔغ ج٧ٗشطس جُٔغحػذز ُششًس إلٗطحؼ جُٔ٘طؿحش ٝجُط٢ ضوّٞ ذٜح جس ج٧ػٔحٍ ؾ٤ٔغ ج٧ٗشطس جُشت٤غ
 ٝجُذجػٔس.

 
3- 11 -  ّْ ٘طَؽ ػ٘ذ جُ ضوذ٣ْ ٣ط ّْ ، ٝجُٔوظٞد٣ٖٔغطخذ٤ٓٚ ُذجّ ُالعطخ ئضحقطُٚٔ ػٔحٍ ج٧ضوذ٣ْ ػ٤ِٔس  ٣ط

٢ٛ ٝػ٠ِ أٜٗح جُط٘ل٤ز  ضُؼشَّف ػ٤ِٔس جُطوذ٣ْ ػ٘ذ ٝػؼٜح ٓٞػغ جالعطخذجّ جُلؼ٢ِ ك٢ ػ٤ِٔحش جُششًس.
٘طَؽٍ  جعطخذجّ ٧ٍٝ ٓشز ٛحذ٣ُطحـ ػ٘ جُ٘وطس جُض٤٘ٓس جُط٢ ً ٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ ٓخطِل٤ٖ ؾٞٛش٣أ ُٓ . عطوّٞ ح

 (،4 جُلظَجٗظش ) ؼٚ ٓٞػغ جُط٘ل٤زذطٌحس ذؼذ ٝػالػ٠ِ جطؼذ٣الش ٖٓ جُ ٓض٣ذجُششًحش ؿحُرحً ذاؾشج  
ذٔح ٣ٌل٢  ٓخطِلسً  ضٌٕٞرؼغ ٛزٙ جُطؼذ٣الش إٔ ٣ٌٖٔ ُ. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ؾذ٣ذز خظحتض خذٓسٍ ػ٠ِ 

ً ئػحك٤ جً الػطرحسٛح جذطٌحس  .ح
 

٘طَؽ أٝ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ  ػشٝسز إٔ ٣ٔطِيج٧د٠ٗ ٖٓ ٓططِرحش جالذطٌحس ك٢  ٣طٔػَ جُكذّ  - 12 -3 ُٔ جُ
٘طَؽ أٝ  ٖٓ جُخظحتض جُط٢ أًػش ٝأ ٝجقذزً  ُٔ ػ٤ِٔس ك٢ ضخطِق جخطالكحً ؾٞٛش٣حً ػٖ ضِي جُٔٞؾٞدز ك٢ جُ

ُٔ  ج٧ػٔحٍ ُٔ ٓس عحوذَ جُ ً أٝ جُ أٝ  ِششًسٜٓٔسً ُٛزٙ جُخظحتض جُششًس. ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ  ٓس ٖٓغطخذَ ذوح
ُٔ هذ ضطٞهغ جُششًس إٔ ضض٣ذ جُخظحتض جُؿذ٣ذػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ِٔغطخذ٤ٖٓ جُخحسؾ٤٤ٖ. ُ كّغ٘س ز أٝ جُ
ُ ُٔ  أدٗحٙ ّْ ضٓشًضٛح جُط٘حكغ٢ ك٢ جُغٞم.  ضُؼضص ٔغطخذ٤ٖٓ أٝجُ ٖٓ ٓ٘لؼس ػٔحٍ(ج٧ُؼ٤ِٔس ؽ )أٝ ٘طَ ِ
ُٔ جُٜٔٔس الجُخظحتض  ٤قٞطض  .ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍذطٌحسجش الٝ ٘طَؽذطٌحسجش جُ
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ً إٔ ٣٘ - 13 -3 ، جُٔشحٛذزؾش٣ص خالٍ كطشز ؽل٤لس أُ  ضكغ٤٘حشٍ ػٖ عِغِس  ذطٌحسجالؽ طُ ٣ٌٖٔ أ٣ؼح
٘طَؽ جُٜ٘حت٢ أٝ  ؾٞٛش١ٍ  كشمٍ ئقذجظ ٛزٙ جُطكغ٤٘حش جُطل٤لس ئ٠ُ ٓؿٔٞع إد١ إٔ ٣ سَ شش٣طَ  ُٔ ك٢ ك٢ جُ

 . جُٜ٘حت٤س ػٔحٍػ٤ِٔس ج٧
 

ً ػ٠ِ ٓخطِلسٍ ٓططِرحش ٝؾٞد خظحتض  ض٘طرن - 14 -3 ٍَّ ٖٓ ؾٞٛش٣ح ٘طَؽ ٝ ً ُٔ ػ٤ِٔس جذطٌحسجش جُ
َِٞسشجش جُط٢ جُط٢ ضُطٞسٛح جُششًس ذ٘لغٜح ٝجالذطٌحس ج٧ػٔحٍ ششًحش أٝ ذو٤س جُ ٖٓ ٧ٍٝ ٓشز ؽُ

 جٗطشحسٙي، ٣شَٔ ضؼش٣ق جالذطٌحس ُٝزُ .ٓؼذٝٓسٍ  أٝ طـ٤شزٍ  ئػحك٤سٍ  كشجد، ٓغ ضؼذ٣الشٍ ج٧ٔ٘ظٔحش أٝ جُ
 ٣ؼحً.أ

 
٘طَؽٍ ضرّ٘ جذطٌحسجً  ٣ُؼذّ  - 15 -3 ُٓ ٖٓ  جً ؾض  ضٌٕٞششًس  ٖٓٓكغ٤ٖ٘ ؾذ٣ذ٣ٖ أٝ  أٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ ٢ 

٘طَؽ أٝ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ، قط٠ ُٞ جُٔششٝعٓؿٔٞػس  ُٔ ُٔكَغ٤ٖ٘جُؿذ٣ذ٣ٖ أٝ  ًحٕ جُ ّْ جُ ضوذ٣ٔٚ ئ٠ُ  ، هذ ض
. ػ٠ِ عر٤َ ٗلغٜح جُٔششٝعأخشٟ ػٖٔ ٓؿٔٞػس  ششًحشٍ  ٖٓ  جّجُغٞم عحذوحً أٝ ِٝػغ ك٢ جالعطخذ

ٍٍ  ضحذؼسٍ  ششًسٍ  ضر٢٘ ٣ُؼذّ جُٔػحٍ،  ّْ  ُؼ٤ِٔس أػٔح ج٧ّ  جُششًس ٣ٞشٛح ٝٝػؼٜح ك٢ جالعطخذجّ ٖٓضط ؾذ٣ذز ض
٘طَؽٍ ٣ٔػَ جذطٌحسجً  ال، جذطٌحسجً ُِششًس جُطحذؼس. ٌُٖٝ ُٓ ٓكغ٤ٖ٘ ٛٔح ه٤ذ ؾذ٣ذ٣ٖ أٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ أٝ  ضر٢٘ 

 . ٗلغٜح ك٢ جُششًس كشٍع ٓخطِل٤ٖأٝ  ك٢ هغٍْ عطخذجّ ذحُلؼَ جال
 

جُلحطَ  جُكذّ  ٣ُؼذّ ، ٌُٖٝأٝ جُطكغ٤٘حش جُطل٤لس. جُطـ٤ّشجش ؿٞٛش١" جُ" جُلشم ٣غطػ٢٘ ٓلّٜٞ - 16 -3
ذشٌَ ال ٣ٌٖٔ ضؿ٘رٚ ٧ٗٚ  جذطٌحسجً ؿ٤ش ٓٞػٞػ٢ ٝرُي جُز١ ال ٣ُؼذّ  ،جذطٌحسجً  ٖ جُطـ٤٤ش جُز١ ٣ُؼذّ ذ٤

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔػَ ضكغ٤ٖ جُخذٓس ػرش ، ٓططِرحضٜح. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحًٍَ ششًس ٝهذسجضٜح ٝ ٤حم٣شضرؾ ذغ
ً لجإلٗطشٗص ضـ٤٤شجً ؽل٤ ُركع ٝجُطط٣ٞش ج ضؼطٔذ ذشٌَ ٌٓػق ػ٠ِ ط٘حػسٍ  ك٢ ًر٤شزٍ  ششًسٍ ذحُ٘غرس ُ ح

ً ؾٞٛش٣ كشهحً  ٣ُؼذّ ( ٌُٖٝ R&Dجُطؿش٣ر٢ ) أهَ ٌَ ضؼطٔذ ذش ك٢ ط٘حػسٍ ضؼَٔ  طـ٤شزٍ  شًسٍ ذحُ٘غرس ُش ح
 .جُطؿش٣ر٢ جُركع ٝجُطط٣ٞشػ٠ِ ًػحكس 

 
ً ٗجالذطٌحس  إٔ ٣ٌٕٞال ٣ططِد جُطؼش٣ق  - 17 -3 ً  حؾكح ً  ضؿحس٣ح ً ئأٝ  أٝ ٓح٤ُح  ئؾشج  ػ٘ذ عطشجض٤ؿ٤ح

 ُٓ ً  ؽٍ ٘طَ جُو٤حط. هذ ٣لشَ جذطٌحس   .ٖٓ جُٞهص ُطكو٤ن أٛذجكٚ جً ٓض٣ذ أػٔحٍأٝ هذ ٣ططِد جذطٌحس ػ٤ِٔس  ضؿحس٣ح
 

ك٢ ُِششًس.  ئ٣ؿحذ٤سٍ  ٓ٘لؼسٍ أٝ  ُِٔؿطٔغ ئ٣ؿحذ٤سٍ  ه٤ٔسٍ  ضوذ٣ْ ٓ٘ٚ ش٣ق جالذطٌحسضؼال ٣ططِد  - 18 -3
أهَ  ٓ٘حكغ ذ٤٘ٔح ٣ُوذًّر٤شز ك٢ ج٧دج  جُٔح٢ُ ُِششًس  ئ٠ُ ص٣حدزٍ  ذطٌحسجالجُكحُس ج٠ُٝ٧، ٣ٌٖٔ إٔ ٣إد١ 

ٕ ٣إد١ ٓ٘حكغ٤ٜح. ٣ٌٖٔ أٖٓ ذحُؼشٝع ج٧خشٟ جُٔوذٓس ٖٓ جُششًس ٗلغٜح أٝ  ُِٔغط٤ٌِٜٖ ٓوحسٗسً 
 ً  ٔوحذَ، ال ٣إد١ جالذطٌحسك٢ جُ .ك٢ جُغالٓس أٝ جُظكس أٝ جُر٤ثس ئ٠ُ قذٝظ ٓشٌالشٍ  جالذطٌحس أ٣ؼح

ٓ٘ٚ. ػ٠ِ  ٓغطخذٓٞٙ ٣٘طلغ أٝ ج٧دج  جُٔح٢ُ ُِششًس ػ٘ذٓح ٢ٞػغ جُغٞهجُئ٠ُ ضكغ٤ٖ  ذحُؼشٝسز
 ٤سجُغٞه ًس أٝ قظطٜحص٣حدز ٓر٤ؼحش جُشش ُٔغطخذ٤ٖٓ دٕٝج ٓ٘لؼس عر٤َ جُٔػحٍ، ٣ٌٖٔ ُالذطٌحس ضكغ٤ٖ

 أٝ أسذحقٜح جُظحك٤س.
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 هيسؤونيبتود االبتكبر ىتقسيى خه -2 -2 -3
ً  ػ٠ِ أٗشطس جالذطٌحس ضوغ٤ْ جُؼَٔ جُز١ ٣ذػْ جُطخظض جالهطظحد١ ٓلّٜٞ ٣٘طرن -19 -3 ، أ٣ؼح

ُطط٣ٞش  جُالصٓس جُوذسجش ٝقوٞم ج٤ٌُِٔس ًَإٔ ضٔطِي ؿحُر٤س جُششًحش  جُٔشؾف ٖٓ ؿ٤شٚ َّٗ ئق٤ع 
 ٝأٓؼذجش ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ  ٝأجُٔ٘طؿحش  أٝ ضؼذ٣َ ٖٓ جالذطٌحسجش ػ٠ِ ششج  أٝ ضو٤ِذ ًػ٤ش   ؼطٔذ٣طٌحس. جذ

س٣ ، الذحُ٘ط٤ؿسٝ أخشٟ. ٔ٘ظٔحشجُششًحش أٝ جُ ٖٓ ذحُلؼَجُٔغطخذٓس  جُؼَٔ ؽشجتن ِّٞ  ٖٓ ًػ٤ش   ط
ششًحش ٓطؼذدز  ضغطط٤غٝجُط٢ ضذػْ جذطٌحسجضٜح  ح٤ْٓجُ٘ٔحرؼ ج٤ُٝ٧س أٝ جُطظ ٝأجُٔلح٤ْٛ  ؾ٤ٔغجُششًحش 

جُٔلح٤ْٛ أٝ  ؾ٤ٔغ. ًٔح ال ض٘لز جُششًحش ٝجقذز أٝ ضو٤٘س ٝجقذ ٖٓ ٓلٍّٜٞ  ٓٔحغِس إٔ ضغطٔذ جذطٌحسجشٍ 
ِّٞ جُ٘ٔحرؼ ج٤ُٝ٧س جُط٢ ضُ   ُششًحشٍ  ػ٘ذٓح ضوّٞ جُششًس كوؾ ذطشخ٤ض جخطشجعٍ  ٔػحٍ ػ٠ِ رُيًٝ، سٛحط

 .6 ذحُطلظ٤َ ك٢ جُلظَ ٖٓ جالذطٌحسجش ٓخطِلسٍ  أٗٞجعٍ  ٝٓح ٣٘طؽ ػٜ٘ح ٖٓٛزٙ جُؼالهحش ٗٞهشص  أخشٟ.
 

َِٞسشجالذطٌحسجش جُط٢  ضِي أهَ ه٤ٔسً ذحُؼشٝسز  ص٤ُغ -20 -3 ً  ؽ ً أٝ ؾضت٤ًِ٤ح ٍٕ  ح أٝ  شآخ ك٢ ٌٓح
ش٤ش كوؾ ئ٠ُ دسؾس أػ٠ِ ٖٓ جُطخظض. ٣ؿد إٔ ٣شؿغ ؾٔغ ضوذ ك؛ غحُػس ذحُششجًس ٓغ أؽشجفٍ 

سذطٌحسجش، ذٔح ك٢ رُي ضِي جُط٢ ُْ ػ٠ِ جإلذالؽ ػٖ ؾ٤ٔغ جال جُٔغطؿ٤ر٤ٖجُر٤حٗحش  َٞ ً  ٛحضُط  أعحعح
 .طْٜ جُخحطسششً

 
 تصنيفبث االبتكبر -3 -3
 
، ٝذحُطح٢ُ ٣ظق ج٧ػٔحٍأٝ ػ٤ِٔحش  ٖٓ جُٔ٘طؿحش أٝ أًػش ش جالذطٌحس خظحتض ٝجقذٍ ـ٤ِّ ٣ُ  -21 -3

جُٔذ٣شٕٝ ٣ش٤ش  ٣ٌٕٖٔ أ، . ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍٓٞػٞػٚ أٝ جالعطخذجّ جُشحتغ جالذطٌحس ٖٓ ق٤ع ؿشػٚ
 ٔٞػٞعذجُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ضٌٕٞ  .جُطٞط٤َ جُششًس أٝ ئ٠ُ جذطٌحس ٗظحّ ٓسئ٠ُ جذطٌحسجش خذ

٣ْ جُـشع ٖٓ جالذطٌحس ٝخظحتظٚ جُؼحٓس ٝضأغ٤شجضٚ جُٔكطِٔس ػ٠ِ جُششًس ٞضوك٢  جالذطٌحس ٓل٤ذزً 
 .ٝضطر٤وٜحٝأٗٞجع أٗشطس جالذطٌحس رجش جُظِس ذطط٣ٞشٛح 

 
ًُنتح وانهذف ر حسبأنىاع االبتكب - 1 -3 -3  عًهيت األعًبل: ابتكبراث ان
 
ش ٓ٘طؿحش جُششًس ـ٤ّ : جالذطٌحسجش جُط٢ ضُ ٢ٛ جُٜذفٕ ست٤غحٕ ٖٓ جالذطٌحس قغد حٗٞػ٣ٞؾذ  - 22 -3

 ُٔ    (.ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍُششًس )جذطٌحسجش ػ٤ِٔحش أػٔحٍ ج شـ٤ِّ حسجش جُط٢ ض  ؽ(، ٝجالذطٌ٘طَ )جذطٌحسجش جُ
 
3- 23-  ُٔ ٧ػٔحٍ ئ٠ُ عطس أٗٞجع ج٘طَؽ ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ست٤غ٤ٖ، ذ٤٘ٔح ضُوغْ جذطٌحسجش ػ٤ِٔس ضُوغْ جذطٌحسجش جُ

٘طؽجذطٌحسجش ٧ٗٞجع ٓخطِلس ٖٓ  ػ٠ِ ض٤ُٞلحش ٝجقذ   جذطٌحس  ٣٘ط١ٞ )جٗظش أدٗحٙ(. ٣ٌٖٔ إٔ ػحٓس  ُٔ  جُ
ً ُلثحشٍ جُٜذف غد ، ال ٣ٔػَ ضظ٤٘ق أٗٞجع جالذطٌحس قذحُ٘ط٤ؿسٝػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ. ٝ ٓطؼحسػس  ضظ٤٘لح
جُٔشحٛذز طشز ٝجقذ ٖٓ جالذطٌحس خالٍ ك ، ٣ٌٖٔ ُِششًس ئدخحٍ أًػش ٖٓ ٗٞعٍ ػ٠ِ رُي ػالٝزً . ٔح ذ٤ٜ٘حك٤

ٖٓ جالذطٌحسجش ػ٠ِ جكطشجع  ٓطؼذدزٍ  ٗٞجعأػٖ ٠ ذؿٔغ جُٔؼِٞٓحش ٞطَ ُزُي ٣ُ  .ؾٔغ جُر٤حٗحشٖٓ أؾَ 
 َّٕ ذ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ أٝ أًػش ٖٓ  ٣ٌٖٔ إٔ ضش٤ش ئٓح ئ٠ُ جذطٌحسجش ٓخطِلس أٝ ئ٠ُ جذطٌحسجش ضؿٔغجالعطؿحذحش  أ

 أٗٞجع جالذطٌحس.
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 حنت  ًُ انابتكبر 

 
ُٔ "ٓظطِف  ٣ُؼشَّف - 24 -3 ضٔػَ  ٖٓ جُغِغ ٝجُخذٓحش. ًالً ك٢ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس ٣ٝشَٔ " ؽ٘طَ جُ

 ك٢ ئٗطحؼ عِغٍ  ٣ٌٖٔ ضرحدُٜح ٝجعطخذجٜٓح ًٔذخالشٝ ،٧ٗشطس جإلٗطحؼ سجالهطظحد٣جُٔخشؾحش  شجُٔ٘طؿح
، ًٔح ك٢ العطػٔحسك٢ جأٝ  أٝ جُكٌٞٓحش ١عشج٧ُ ِوطحع ُٜ٘حت٢ جُ عطٜالىٍ ك٢ جال أٝ أخشٟ ٝخذٓحشٍ 

 (.EC et al. 2009قحُس جُٔ٘طؿحش جُٔح٤ُس )
ٍَ ِٓٔٞط ػعِؼس أٝ خذٓس ؾذ٣ذز ٛٞ  ًُنتحانابتكبر   جُغحذوس خذٓحشجُ أٝ غِغجُٖ أٝ ٓكّغ٘س ضخطِق ذشٌ

ّْ  ك٢ جُششًس  جُغٞم. ضوذ٣ٜٔح ئ٠ُ ٝجُط٢ ض
 

ُٔ  جشجذطٌحسضكون د إٔ ٣ؿ -25 -3 أٝ ظحتض خجُأٝ أًػش ٖٓ  ُٞجقذزٍ  ؾٞٛش٣س ؽ ضكغ٤٘حشٍ ٘طَ جُ
ٔ٘لؼس جُك٢ ٔٞؾٞدز أٝ جُق ظحتُٞج ك٢ ٓٞجطلحش ج٧دج . ٣طؼٖٔ رُي ئػحكس ٝظحتق ؾذ٣ذز أٝ ضكغ٤ٖ

حتض جُٞظ٤ل٤س رجش جُظِس جُؿٞدز ٝجُٔٞجطلحش جُل٤٘س ٝجُٔٞغٞه٤س َٔ جُخظ. ضشِٔغطخذُّ جُكح٤ُس
٤ُظ . ٣ُٝغش جالعطؼٔحٍ ٝجُٔال ٓس ش جُطٌِلسغ٣ُ ٝ ك٢ أغ٘ح  جالعطخذجّ ح ز جالهطظحد٣سٝجٌُل سٝجُٔطحٗ

ً إٔ ضُكّغٖ  ٘طؽ ًَ جُٞظحتق أٝ ٓٞجطلحش ج٧دج .ٓطِٞذح ُٔ ً ٣ٌٖٔ أ٣ؼ جذطٌحسجش جُ  ضكغ٤ٖ إٔ ٣طشجكن ح
 ك٢ ذؼغ ٓٞجطلحش ج٧دج . ضشجؾغٓغ كوذجٕ ٝظحتق أخشٟ أٝ  حأٝ ئػحكطٜ ؾذ٣ذزٍ  ٝظ٤لسٍ 

 
 ٝجُٔال ٓس جُٔح٤ُس. ٣ُغش جُطٌِلس ٓح٤ُس ٓػَ ضشَٔ جُخظحتض رجش جُظِس عٔحشٍ ٌٖٔ إٔ ٣ -26 -3

جُذ٣٘ح٢ٓ طغؼ٤ش جُ ح٤ُس جُط٢ ضٞكش ٓضج٣ح ُِٔغطخذ٤ٖٓجالذطٌحسجش رجش جُخظحتض جُٔػٖ ٓػِس ج٧ ضطؼٖٔ
ٝذحُطح٢ُ  ،سؾذ٣ذ ٣غطخذّ ٓٞجد أهَ ضٌِل طحؼٍ ، ٝئدخحٍ خؾ ئٗضخل٤ق جالصدقحّ جُٔشٝس١ٖٓ أؾَ ِشعّٞ ُ

 ّْ  .جُطٞط٤َذؼذ  ع٤حسز ج٧ؾشزٓوحذَ خذٓس ضٞط٤ِس  جُذكغ ج٢ُ٥ ٝخذٓس َ،ضوذ٣ٔٚ ذطٌِلس أه ٣ط
 

٘طَؽ  - 27 -3 ُٔ  إٔ ضُإغش ك٢ هحذ٤ِس ٜح٣ٌُٔ٘ جُخذٓحشئػحك٤س ٌَُ ٖٓ جُغِغ ٝ خحط٤سً ٣ٔػَ ضظ٤ْٔ جُ
ُٔ أٝ ٤ُِّٔ  ز٤ْٓ جُؿذ٣ذحجُٔ٘لؼس. ٣ٌُٖٔ ُِطظجالعطخذجّ ٝ " ٓظٜش "شٌَكغَّ٘س إٔ ضُإغش ك٢ ضجش جُطظ٤ْٔ جُ

٘طَؽ ٝذحُطح٢ُ ضكغ٤ٖ ٓ٘لؼ ُٔ ك٢ جُطظ٤ْٔ ٣خُِن  ؾٞٛش١ س جُٔغطخذّ، ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ٖٓ خالٍ ضـ٤٤شٍ جُ
أٝ  عِغٍ  إٔ ضإد١ جُطـ٤٤شجش جُطل٤لس ك٢ جُطظ٤ْٔ ئ٠ُ ، ٖٓ ؿ٤ش جُٔشؾفٌُٖٝذ٤س. ئ٣ؿح ػحؽل٤سً  جعطؿحذسً 
ً ضخطِق جخطالك خذٓحشٍ  ً  ح  ِغ جُغحذوس )جٗظش أدٗحٙ(.ػٖ جُغ ؾٞٛش٣ح

 
ُٔ  ؽ٘طَ ُٔ جُجذطٌحس  ئضحقس٣ؿد  -28 -3 ضكو٤ن ٖٓ جالذطٌحس رُي  ٤ٖٓ جُٔكط٤ِٖٔ، ٌُٖٝ ال ٣ططِدغطخذِ ُِ

ّٕ ضو٤٤ذٓر٤ؼحش.  ُٔ  ئ ُٔ  ٣غطرؼذ ٓر٤ؼحشجُط٢ ضكون ذحالذطٌحسجش  ٘طؽجذطٌحسجش جُ ضُخلن ؽ جُط٢ ٘طَ جذطٌحسجش جُ
 ئ٠ُ ذحإلػحكس. أؽٍٞ ٓشحٛذزجُٔر٤ؼحش كطشز ن ٤ضكوططِد ٣٘ذٓح أٝ جُٔطٞهغ أٝ ػ جُكح٢ُ جُطِد ٤سضِر ك٢
وذٓس سه٤ٔس ٓ٘طؿحشٍ ج٧ٓش ٛزج  ٣غطرؼذهذ  ،رُي ٖٓ  ضكو٤ن ئ٣شجدٍ ، ٓغ ضٌِلس ُِٔغطخذ٤ٖٓ سدٕٝ أ٣َّ  ُٓ

ٍَ جإلػالٗحش أٝ ضكو٤ن    .أخشٟ ؽشجتنٖٓ ٓؼِٞٓحش جُٔغطخذّ أٝ ٖٓ خالٍ ٗوذ١  دخ
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٘طَؽ  ٣ٌُٖٔ إٔ ضغطخذّ جذطٌحسجش - 29 -3 ُٔ ػ٠ِ  سٌٕٞ هحتٔقذ٣ػس، أٝ إٔ ضأٝ ضوحٗحٍش  ؾذ٣ذزً ٓؼحسف جُ
 جُٔٞؾٞدز. ٔؼحسفجُأٝ  جُطوحٗحشٖٓ  ض٤ُٞلحشٍ ذ٣ذز أٝ ؾ جعطخذجٓحشٍ 

 
 ًُ  نتدبثأنىاع ان

 
٘طًؽ ٗٞػ٤ٖ ػح٤ٖٓ ٖٓ  - 30 -3 ُٔ ّْ جُٔ٘طؿحش: جُغِغ ٝجُخذٓحش. ٣ٌٖٔ إٔ ضطؼٖٔ جذطٌحسجش جُ  ض

٘طَؽ أٗٞجع جعطؼشجع  ُٔ  (SNA)ئ٠ُ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس  جعط٘حدجً أدٗحٙ  صُٝػشك 2 جُلظَ ك٢ٛزٙ جُ
(EC et al., 2009). 

 
 ئغرحش )جٗظش أدٗحٙ( جُط٢ ٣ٌٖٔجُٔؼشكس  جُطوحؽٝذؼغ ٓ٘طؿحش أش٤ح  ِٓٔٞعس  جُغِغشَٔ ض 

 .جُغٞم طلوحش٣ٌٖٔ ٗوَ ٤ٌِٓطٜح ٖٓ خالٍ ٝ ٤ٌِٓطٜحقوٞم 
 ٝ ش ظشٝف ـ٤ِّ ضُ ٝجقذ ٝ إٓجعطٜالًٜح ك٢ جُخذٓحش ٢ٛ أٗشطس ؿ٤ش ِٓٔٞعس ٣طْ ئٗطحؾٜح

ً ٓحٔحد٣س ٝجُ٘لغ٤س ٝٓح ئ٠ُ رُي(. جُجُٔغطخذ٤ٖٓ )  جُٔغطخذ٤ٖٓ ٖٓ خالٍ جٗخشجؽ ٣ٌٕٞ ؿحُرح
ً جٛطٔحْٜٓ أٝ  دْٛٞؾٝٝهطْٜ أٝ  ضٌش٣ظ ً ػشٝس٣ أٝ ٗوَ جُٔؼِٞٓحش أٝ جُؿٜذ ششؽح  ٣إد١ ئ٠ُ ح

جُخرشز جُخذٓس أٝ ضؼطٔذ عٔحش  جُٔغطخذ٤ٖٓ ٝجُششًس. ٣ٌٖٔ إٔ جإلٗطحؼ جُٔشطشى ُِخذٓحش ٖٓ
ً إٔ ضشَٔ جُخذٓحش  ػ٠ِ ٓذخالش جُٔغطخذ٤ٖٓ. ٣ٌٖٔجٌُٔطغرس ٜٓ٘ح  ذؼغ ٓ٘طؿحش  أ٣ؼح

 .ٙ(جُٔؼشكس )جٗظش أدٗح جُطوحؽ
 

كحطَ ذ٤ٖ  قذٍّ  ٝػغ ك٢ ذؼغ ج٧ق٤حٕ هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُظؼد ،2 جُلظَ ك٢ ئ٤ُٚٝكن ٓح أش٤ش  -31 -3
ً خظحتض  شؼغ جُٔ٘طؿحهذ ٣ٌٕٞ ُرجُغِغ ٝجُخذٓحش ٝ ُؼٔالتٜح  جُغِغ٤غ ششًس ذُِ. ٣ٌٖٔ جالغ٤ٖ٘ ٓؼح

ً جُكحٍ ؿحُر ٢ًخذٓس، ًٔح ٛ ضأؾ٤ش جعطخذجٜٓحأٝ  ّٔ ِغِغ جالذحُ٘غرس ُ ح جُط٢ طٍٞ ج٧شز ٝعطٜال٤ًس جُٔؼ
ً . ٣ٌٖٔ ُِششًحش أ٣ؼضغطخذٜٓح جُٔشحس٣غ ك٢ جإلٗطحؼ  ٔغحػذزُججُخذٓحش إٔ ضؿٔغ ك٢ قضٓس ٝجقذز  ح

  طأ٤ٖٓ ٓغ عِؼٜح.ٓػَ ػوٞد جُخذٓس أٝ جُ
 

( SNA جُٔؼشكس )ًٔح ٛٞ ٓكذد ك٢ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس جُطوحؽٓ٘طؿحش  إٔ ضٔطِي٣ٌٖٔ  -32 -3
ٍَ ٜح ٝقلظٜح خذٓس ٝضٜطْ ذطٞك٤ش جُٔؼِٞٓحش جُشه٤ٔس ٝضخض٣٘جُغِؼس أٝ جُخظحتض   ئ٣ظحُٜحآٖٓ ٝذشٌ
ك٢ ٛزٙ جُٔ٘طؿحش  ٣ٌٖٔ ضخض٣ٖ .غطخذ٤ٖٓ جُٞطٍٞ ئ٤ُٜح ذشٌَ ٓطٌشس٣ٌٖٔ ُِٔ ذك٤عٝٗششٛح 
حٍ رُي ٓػٝس. ٤جُغكحذجُخذٓحش  جإلٌُطش٤ٗٝس أٝ ػالَّ جإل، ٓػَ ٝعحتجُر٤٘س جُطكط٤سك٢ جُٔحد٣س ٝج٧ؾغحّ 

 ّْ هرَ ٖٓ  ٝجٌُطد ػ٘ذ جُطِد ٝج٧كالّ ح٠ُ جُٔ٘طؿحش جُشه٤ٔس ٓػَ جُٔٞع٤وٞطٍٞ ئجُضٞك٤ش  ٛٞ ػ٘ذٓح ٣ط
 ٕٞٔغطٌِٜجُ ك٢ قحٍ جعططحعغِؼس جُٓغ س جُٔؼشك جُطوحؽٓ٘طؿحش  ضطشحذٚٓوحذَ سعّٞ. جُٔغطِٜي 

غطِٜي شرٚ جُخذٓس ئرج ًحٗص قوٞم جُٔ، ٌُٜٝ٘ح ضُ أٝ ذ٤ؼٜح ٦ُخش٣ٖ ذؼذ جُششج ٓشحسًس ٛزٙ جُٔ٘طؿحش 
غخ ٝضرحدٍ ٖٓ خالٍ ضو٤َِ ضٌِلس ٗ جُطو٤٘حش جُشه٤ٔسعحٛٔص . ٜحذ٤ؼٓشحسًطٜح أٝ ذ و٤ِّ ٣ُ  ذطشخ٤ض ذزً ٓو٤َّ 

 جُٔؼشكس. جُطوحؽس ٓ٘طؿحش ك٢ جٗطشح ذٔوذجس ػث٤َجُٔؼِٞٓحش 
جُخذٓحش. ٣٘رـ٢ إٔ ضش٤ش ، ذؿٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ًَ ٖٓ جُغِغ ٝج٧د٠ٗ ك٢ جُكذّ  ,ٞط٣٠ُ  -33 -3
ّٕ  ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكذ٣ذ ئ٠ُ جُخذٓحش ٔغٞقحشجُ ؿ٤ر٤ٖ ٖٓ ششًحش غطج٧عثِس رجش طِس ذحُٔ ُِطأًذ ٖٓ أ



80

خحطس ضِي رجش  جُٔؼشكس ؽجُطوحٓ٘طؿحش أٌٖٓ، ٣ؿد ؾٔغ جُر٤حٗحش قٍٞ  ًِٝٔحهطحع جُخذٓحش. 
 .ضط٣ٞشٛح ك٢ جُطر٤ؼس جُشه٤ٔس، ُذػْ جُركع ك٢ ٓذٟ جٗطشحس ٛزٙ جُٔ٘طؿحش ٝجُؼٞجَٓ جُط٢ ضإغش

 
 ابتكبر عًهيت األعًبل

 
ً ؾ٤ٔغ ٝظحتق ج٧ػٔحٍ ٓٞػٞػ ضش٣ٌٌَٖٔ إٔ  -34 -3 ٓظطِف ػ٤ِٔس  ش٣َٔ. ٘شحؽ جالذطٌحسُ ح

ٗطحؼ جُغِغ ٝجُخذٓحش ٝجُٞظحتق جُذجػٔس ٓػَ جُطٞص٣غ ٝظ٤لس ج٧ػٔحٍ ج٧عحع٤س جُٔطٔػِس ك٢ ئ ج٧ػٔحٍ
جُٔؼِٞٓحش  ضوحٗسخذٓحش ٝ؛ جُر٤غ ٓح ذؼذجُٔر٤ؼحش ٝخذٓحش ٝجُخذٓحش جُِٞؾغط٤س ٝجُطغ٣ٞن ٝ

جُل٤٘س رجش جُظِس ( ُِششًس، ٝجُٞظحتق جإلدجس٣س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س، ٝجُخذٓحش جُٜ٘ذع٤س ICTٝٝجالضظحالش )
ُٔ  ُششًسذح ذٔػحذس خذٓحش ضٌٕٞ جُششًس  ػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍػٔحٍ. ٣ٌٖٔ جػطرحس ج٧ سٝػ٤ِٔ ٘طَؽٝضط٣ٞش جُ

ٖٓ ٓظحدس  ضٞس٣ذٛحدجخَ جُششًس أٝ  حٍ ٖٓػ٤ِٔحش ج٧ػٔ. ٣ٌٖٔ ضغ٤ِْ ك٤ٜح ٗلغٜح ٢ٛ جُؼ٤َٔ
 خحسؾ٤س.

 
 َُ ُٓ  ؾذ٣ذزً أػٔحٍ  ػ٤ِٔسً  األعًبلعًهيت ابتكبر  ٣ٔػ أٝ أًػش ٖٓ  ٘س ُٞجقذزٍ كغَّ أٝ 

جُغحذوس  ػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍػٖ ؾٞٛش٣ًح الًكح ٝظحتق ج٧ػٔحٍ جُط٢ ضخطِق جخط
ّْ  ،ُِششًس  جُششًس. ٖٓ  ٝػؼٜح ك٢ جالعطخذجّ ٝجُط٢ ض

 
ُٔ  ج٧ػٔحٍذٞظ٤لس ضشضرؾ جُخظحتض رجش جُظِس  -35 -3 ُٔ ذ جُٔطؼِوس خظحتضحُذ٘س كغَّ جُ ؽ ٘طَ حُ

 ُٔ لؼح٤ُس جُٓغطٟٞ ضشَٔ ج٧ٓػِس  جُط٢ ٣ٌٖٔ ضوذ٣ٜٔح ُِؼٔال . ج٧ػٔحٍ خذٓحشذشٌَ خحص ، ٖٝكغَّ جُ
جالعطخذجّ ٧ُٝثي  ٌٓح٤ٗسئٝٓال ٓس ٣ُٝغش جُطٌِلس ٝ ٔشٝٗسً جُٔٞغٞه٤س ٝجُجعطخذجّ جُٔٞجسد ٌٝلح ز ك٢ جُٝ

  .ٜحأٝ دجخِ ُششًسجأًحٗٞج خحسؼ ، عٞج  ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍك٢  جُٔشحس٤ًٖ
 

 
ُٔ  ػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍ ضكل٤ض٣ٌٖٔ  -36 -3  أٛذجفٍ ٝػغ ٖٓ خالٍ  عٞج  ػ٠ِ قذٍّ  ٘سكغَّ جُؿذ٣ذز ٝجُ

ضكغ٤ٖ ؾٞدز جُٔ٘طؽ أٝ ظشٝف جُؼَٔ أٝ ضِر٤س  ٝأ جُطٌح٤ُقضخل٤غ  ٝأ ػٔحٍعطشجض٤ؿ٤حش ج٧ئ ُططر٤ن
ٝجقذ أٝ أًػش ٖٓ  ُؿحٗدٍ  ٤٘حشٍ ضكغ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍجذطٌحس  ٣طؼٖٔجُٔططِرحش جُط٘ظ٤ٔ٤س. ٣ٌٖٔ إٔ 

جُششًس ٢ ضرّ٘  ضشَٖٔٓ ٝظحتق ج٧ػٔحٍ جُٔخطِلس. ٣ٌٖٔ إٔ  أٝ ُٔؿٔٞػحشٍ  ٝجقذز أػٔحٍ ٤لسٝظ
 ٍٍ ّْ  ٘سكغَّ ُٓ أٝ  ؾذ٣ذزٍ  ُخذٓحش أػٔح أٗظٔس جُٔكحعرس أٝ  ٓػَخحسؾ٤٤ٖ،  ٓطؼحهذ٣ٖ ٖٓ هرَضغ٤ِٜٔح  ٣ط

 جُٔٞجسد جُرشش٣س.
 

3- 37-  ّْ جُششًس ك٢ ػ٤ِٔحضٜح جُذجخ٤ِس أٝ  حعطخذجٜٓح ٖٓذ جُرذ  ػ٘ذ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍجذطٌحسجش  ضطر٤ن ٣ط
ٖٓ جُطط٣ٞش  جً ، ذذ خطٞجشػذز  ٍحػٔز جذطٌحس ػ٤ِٔس ج٧جُخحسؼ. هذ ٣ططِد ض٘ل٤ؾٜس ٗكٞ ٞجُٔ جُؼ٤ِٔحش

ػرش ؾ٤ٔغ ٝظحتق ج٧ػٔحٍ رجش  جُططر٤ن قط٠ٝ ٝجقذز ٍٍ حػٔأج٢ُٝ٧ ٝجالخطرحس جُطؿش٣ر٢ ك٢ ٝظ٤لس 
٣ٌٖٔ ٝ ،ٓغطٔش ك٢ ػ٤ِٔحش جُششًس ػ٠ِ أعحطٍ ػ٘ذ جعطخذجّ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ  جُططر٤نجُظِس. ٣كذظ 

 جالخطرحس جُطؿش٣ر٢.  ٖٓ ٝؾ٤ضزٍ  ذؼذ كطشزٍ  رُيإٔ ٣كذظ 
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جُؼ٤ِٔحش  ُطش٤ٓض ضُغطخذّ ، ٢ٛٝػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍعحتذزً ك٢ جُشه٤ٔس  ٝجُٔٔحسعحش جُطوحٗحش ضُؼذّ  -38 -3

ً ٓح  ،ٝئػحكس ٝظحتق ئ٠ُ جُؼ٤ِٔحش جُكح٤ُس ٝض٤ٌٖٔ ذ٤غ جُؼ٤ِٔحش ًخذٓحش. ُزُي ٝجإلؾشج جش ؿحُرح
 .ٝضؼذ٣ِٜح ش جُشه٤ٔسححٗجُطو ٢طرّ٘ ذػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍ جذطٌحسجش  ضطر٤ن٣شضرؾ 

 
 أنىاع عًهيبث األعًبل

 
جُؼذ٣ذ  زجإلدجس أذكحظ أٗطؿص س ُِششًس.ذحُٞظحتق جُٔخطِل ػٔح٧ٍػ٤ِٔحش ججذطٌحسجش ضطؼِن  -39 -3

جُذخَ(  ضُذسّ )ج٧ٗشطس جُط٢  ضؼش٣ق جُٞظحتق ج٧عحع٤سك٢ ٞظحتق ج٧ػٔحٍ جُط٢ ضخطِق ُوٞجتْ جُ ٖٓ
ذ أغرطص ٝظحتق (. ُوBrown, 2008ضؿ٤ٔغ ج٧ٗشطس جُٔخطِلس )٤ًل٤س ك٢ ٝ جُذجػٔس ج٧ػٔحٍ ٝٝظحتق

عطشجض٤ؿ٤س ئالذطٌحس ٝٓغف جػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ك٢  ،ُذسجعس عالعَ جُو٤ٔس جُؼح٤ُٔس زج٧ػٔحٍ أٜٗح ٓل٤ذ
ٔظحدس جُذ٤ُٝس ُٞظحتق ج٧ػٔحٍ )جٗظش جُلظَ جُػٖ  ج٧ٝسٝذ٢ٝجُٔغف ( SIBSج٧ػٔحٍ ك٢ ً٘ذج )

7.) 
 

 انىظيفيت نتحذيذ أنىاع ابتكبراث عًهيت األعًبل انفئبث -1 -3دذول ان
 

 انًصطهحبث انًختصرة انفئبث انفرعيتانتفبصيم و
ٍ ج٧ٗشطس جُط٢  ّٞ  ذٔح ك٢ رُي جُٜ٘ذعس ٝخذٓحشٍ  ٠ عِغٍ جُٔذخالش ئُضك

ُذػْ  ٝجالػطٔحد أٗشطس جُطك٤َِٝٝجالخطرحسجش جُل٤٘س رجش جُظِس، 
 جإلٗطحؼ. 

 ئٗطحؼ جُغِغ ٝجُخذٓحش -1

 ٛزٙ جُٞظ٤لس: ضشَٔ
a. ٝضٞط٤ِٜح ٗوَ جُخذٓس 
b. ٖجُطخض٣ 
c. ضؿ٤ٜض جُطِرحش 

 

جُخذٓحش جُطٞص٣غ ٝ -2
 جُِٞؾغط٤س

 ضشَٔ ٛزٙ جُٞظ٤لس:
a.  ُٔ ػشػٚ ؽ ٝ٘طَ ؽشجتن جُطغ٣ٞن ذٔح ك٢ رُي جإلػالٕ )ضش٣ٝؽ جُ

٘طٝ ُٔ  ػرش جُٜحضق(جُطغ٣ٞن جُٔرحشش )جُطغ٣ٞن ٝ( حشؿضـ٤ِق جُ
 ٧خشٟج٧ٗشطس جذكٞظ جُغٞم ٝٝجُٔؼحسع ٝج٧عٞم ٝ

 ضط٣ٞش أعٞجم ؾذ٣ذز جُشج٤ٓس ئ٠ُ
b. ؽشجتوٚعطشجض٤ؿ٤حش جُطغؼ٤ش ٝئ 
c.  ؿ٤ش ٔح ك٢ رُي ٌٓحضد جُٔغحػذز ٓح ذؼذ جُر٤غ ذٝ جُر٤غأٗشطس

 .جُؼالهس ٓغ جُؼٔال ٝدػْ جُؼٔال  أٗشطس 

 جُٔر٤ؼحشجُطغ٣ٞن ٝ -3

جُٔؼِٞٓحش  أٗظٔس -4 :ذٔح ك٤ٜحط٤حٗس ٝضٞك٤ش ٗظْ جُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش 
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a.  جُرشٓؿ٤حشٝ ج٧ؾٜضز 
b.  جػذ جُر٤حٗحشٞجُر٤حٗحش ٝهٓؼحُؿس 
c. جُظ٤حٗس ٝجإلطالـ 
d.  جعطؼحكس جُٔٞجهغ ٝأٗشطس جُٔؼِٞٓحش ج٧خشٟ رجش جُظِس

 ذحُكحعٞخ. 
٣ٌٖٔ ضٞك٤ش ٛزٙ جُٞظحتق ك٢ هغْ ٓ٘لظَ أٝ ك٢ أهغحّ ٓغإُٝس ػٖ 

 ٝظحتق أخشٟ.

 ٝجالضظحالش

 :ضشَٔ ٛزٙ جُٞظ٤لس
جُوشجسجش ٓطؼذدز  ط٘غ)حٓس عطشجض٤ؿ٤س ٝجُؼأ( ئدجسز ج٧ػٔحٍ جإل

 ، ذٔح ك٢ رُي ض٘ظ٤ْ ٓغإ٤ُٝحش جُؼَٔجُٞظحتق(
 خ( قًٞٔس جُششًحش )جُوح٤ٗٞٗس ٝجُطخط٤ؾ ٝجُؼالهحش جُؼحٓس(

ج٧ٗشطس جُكغحذحش ٝجُٔذكٞػحش ٝ ٝٓشجؾؼسؼ( جُٔكحعرس ٝٓغي جُذكحضش 
 ٤س ج٧خشٟ.جُٔح٤ُس أٝ جُطأ٤ٓ٘
ض٘ظ٤ْ ٝ جُؼح٤ِٖٓضٞظ٤ق ٝجسد جُرشش٣س )جُطذس٣د ٝجُطؼ٤ِْ د( ئدجسز جُٔٞ
جُذػْ جُطر٢ ٝئدجسز جُشٝجضد ٝجُٔإهط٤ٖ  جُؼح٤ِٖٓضٞك٤ش ٝ ٌٓحٕ جُؼَٔ
 ٝجُظك٢(

 جُٔشطش٣حشجُطٞس٣ذ/( ـٛ
 ٝ( ئدجسز جُؼالهحش جُخحسؾ٤س ٓغ جُٔٞسد٣ٖ ٝجُطكحُلحش، ئُخ.

 جإلدجسزجُط٘ظ٤ْ ٝ -5

 ػ٤ِٔس أػٔحٍٓ٘طؿحش أٝ أٝ ضكذ٣ذ أٝ ضط٣ٞش أٝ ض٤٤ٌق جعطٜذجف أٗشطس 
ًَ أٝ ػ٠ِ أعحط ٜٓ٘ؿ٤س . ٣ٌٖٔ جُو٤حّ ذٜزٙ جُٞظ٤لس ذطش٣وس جُششًس

ّْ ػ٠ِ قذز قحُسٍ  ئؾشجؤٛح دجخَ جُششًس أٝ جُكظٍٞ ػ٤ِٜح ٖٓ  ، ٣ٝط
ٓ٘لظَ  ٓظحدس خحسؾ٤س. ٣ٌٖٔ إٔ ضوغ ٓغإ٤ُٝس ٛزٙ ج٧ٗشطس ك٢ هغٍْ 

ٍّ أ  ئٗطحؼ جُغِغ أٝ جُخذٓحش. ٓػَ، ػٖ ٝظحتق أخشٟ ٓغإُٝسٍ  ٝ ك٢ أهغح

٘طَؽ ٝضط٣ٞش  -6 ُٔ ػ٤ِٔس جُ
 ج٧ػٔحٍ

Source: Adapted from Brown (2008), “Business processes and business functions: A new 
way of looking at employment”, www.bls.gov/mlr/2008/12/art3full.pdf and Eurostat 
(2018), Glossary of Statistical Terms , http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Business_functions. 

ذ٘حً  ػ٠ِ ج٧دذ٤حش جإلدجس٣س  -ٝظحتق أػٔحٍ ست٤غس ُغصّ  هحتٔسً  1 -3جُؿذٍٝ ٣وذّ  -40 -3
ً  - رجش جُظِس ٝجإلقظحت٤س ُخذٓحش" ضشٌَ ٝظ٤لس "ئٗطحؼ جُغِغ ٝج ُالذطٌحس. جُط٢ هذ ضٌٕٞ ٓٞػٞػح

ُذػْ  ٓغحػذزٍ  جُٞظحتق جُخٔظ ج٧خشٟ ػ٠ِ أٗشطسٍ ضشطَٔ ، ك٢ ق٤ٖ جُٞظ٤لس ج٧عحع٤س ُِششًس
جُط٢ ضغطٜذف  ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍجُغٞم. ٣ٌٖٔ ُِششًحش ضط٣ٞش جذطٌحسجش  ك٢ جُٔ٘طؿحش ؽشـجإلٗطحؼ ٝ

إٔ ٣ٔػَ ض٘ل٤ز ٗظحّ جُطِد ػرش جإلٗطشٗص ، ٣ٌٖٔ . ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍجُٞظحتقٛزٙ ٖٓ  ٝجقذز أٝ أًػش
ٞط٠ ذحعطخذجّ ٣ُ ػ٘ذ ؾٔغ جُر٤حٗحش جُِٞؾغط٤س. ج٧ػٔحٍ ك٢ ٝظحتق جُطٞص٣غ خذٓحش  جذطٌحسجً 
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ٍَ  ضُؼذّ  .حُٞطق جُطلظ٢ِ٤ػَٔ ٓطرٞػسً ذجُٔخطظشز ٌَُ ٝظ٤لس  جُطٞط٤لحش ًحٍف  جُوحتٔس ٓخطظشز ذشٌ
جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجُطغ٣ٞو٤س ٝؼ٤ِٔس ُضؼش٣لحش الذطٌحسجش جغ ٓ ٓؼطذُسً  ٝضٞكش ٓوحسٗسً  ُٔغٞقحشالعطخذجّ ك٢ جُ

هحذ٤ِس ٖٓ ٖ كغِّ . ٣ٌٖٔ ُِططر٤وحش ج٧ًػش ضلظ٤الً ُٜزج جُطظ٤٘ق إٔ ضُ أٝعِٖٞٓ د٤َُ  3جإلطذجس ك٢ 
ً  3جإلطذجس جالذطٌحس جُط٢ ضِص ٓغٞقحش جُٔوحسٗس ٓغ ٗطحتؽ   ٖٓ ٛزج جُذ٤َُ. ضـط٢ جُلثحش جُؿذ٣ذز أ٣ؼح

ّْ جُط٢ ُ ؿحالشجُٔ ك٢ ٝجُطـ٤ّشجش ( 5cك٢ جُط٣َٞٔ )جُر٘ذ جُطـ٤ّشجش ، ٓػَ 3جإلطذجس ضكذ٣ذٛح ك٢  ْ ٣ط
 ُٔ  (.6ؽ أٝ جُؼ٤ِٔس )جُر٘ذ ٘طَ جُٞظحتق جُٔخظظس ُطط٣ٞش جُ

 
ك٢ ٝظ٤لس ج٧ػٔحٍ  ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍذطٌحسجش ج ػ٠ِك٢ جُوحتٔس أػالٙ  ج٧خ٤شجُر٘ذ غطأغش ٣ -41 -3
ُؼ٤ِٔس ٗٞع ٌٓحكة  ال ٣ٞؾذُششًس. ج ك٢ ج٧خشٟ ٝػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍُٔخظظس ُطط٣ٞش جُٔ٘طؿحش ج

أٓػِس جالذطٌحسجش ك٢ ٛزٙ جُٞظ٤لس جعطخذجّ  شَٔزج جُذ٤َُ. ضٛ ٖٓ جُغحذوس جإلطذجسجشك٢  ج٧ػٔحٍ
 ط٤ذال٤ٗس قح٤ُس أٝ ؾذ٣ذز أٝ ٓغطكؼشجشٍ  ٗرحضحشٍ ضط٣ٞش أٗٞجع ٖٓ أؾَ جُؿ٤٘حش  ؼذ٣َؾذ٣ذز ُط ضوحٗحشٍ 

كشص ضط٣ٞش جُغٞم جُٔكطِٔس.  حش ػ٠ِ هٞجػذ جُر٤حٗحش جٌُر٤شز ُطكذ٣ذجُر٤حٗ جُط٘و٤د ػٖٝضطر٤ن ضك٤َِ 
جإلذذجع أٝ  ٢جُطظ٤ٔٔ ؾذ٣ذز ٓػَ جُطل٤ٌشٜٓ٘ؿ٤حٍش  ٢ضرّ٘ خشٟ ُالذطٌحس ك٢ ٛزٙ جُلثس ج٧ٓػِس ج٧ شَٔض

 ٖٓ ٛزج جُ٘ٞع كوؾ ئ٠ُ جإلٗطحؾ٤س. هذ ٣غؼ٠ جذطٌحس  جُلحتن  جُلشصأٝ جُ٘ٔحرؼ ج٤ُٝ٧س جُغش٣ؼس أٝ  جُٔشطشى
ضٌٕٞ هحدسز ػ٠ِ ضِر٤س ٢ٌ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ُ - جذطٌحس ال ضشه٠ ئ٠ُ ٓغطٟٞ ذغ٤طس ضؼذ٣الشٍ  ئدخحٍ

، ال ضٞؾذ ٌُٖٝ. أػٔحٍػ٤ِٔس ٘طؽ أٝ ُٓ غؼ٠ ُطكو٤ن جذطٌحسجش ٣أٝ هذ  -جُٔخطِل٤ٖ جُؼٔال  جقط٤حؾحش 
 ك٢ جُٜ٘ح٣س.جذطٌحسجش ًٜزٙ كون طُػٔحٗس 

 
جقذ أٝ ضلظ٤ِٜح. ػ٠ِ عر٤َ ٝ ذ٘ذٍ ذؼغ جُٞظحتق ك٢ ؾٔغ جُر٤حٗحش، ٣ٌٖٔ دٓؽ ـشع ُ -42 -3

ٖٓ أٗشطس جإلٗطحؼ ٝضط٣ٞش  ك٢ ٝظ٤لس ٝجقذز ضطؼٖٔ ًالً  6ٝ  1، ٣ٌٖٔ دٓؽ جُٞظ٤لط٤ٖ جُٔػحٍ
ُطغ٤َٜ جُٔوحسٗس ٓغ ضؼش٣لحش جالذطٌحس  5ٝ  3. ٣ٌٖٔ ضلظ٤َ جُٞظحتق ػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍٝجُٔ٘طؿحش 

 (.جٗظش جُوغْ جُطح٢ُُطلحط٤َ ُٔؼشكس ججُذ٤َُ ) ػحُع ٖٓجُجإلطذجس ك٢ جُٞجسدز غ٣ٞو٢ جُط٘ظ٢ٔ٤ ٝجُط
 

 أوسهىين دنيم  انسببقاإلصذار يع  يقبرنت أنىاع االبتكبر
 
٘طَؽ ٝ 2 -3 ٣وحسٕ جُؿذٍٝ -43 -3 ُٔ ُٔغطخذٓس ك٢ ٛزج جُذ٤َُ ٓأٗٞجع جذطٌحسجش جُ غ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ جُ

 أٝعِٖٞٓ د٤َُ  3 جإلطذجسجُطؼش٣لحش جُٔغطخذٓس ك٢ 
 

 طشـُ ؽشجتن٢ ضرّ٘ ) أٝعِٖٞٓ د٤َُ  3جإلطذجس ك٢  ٖٓ جذطٌحسجش جُطغ٣ٞن ٤ٖٗٞػ ضؼ٤ٖٔ ّْ ض -44 -3
 ُٔ ك٢ جُٞجسدز  جُغصّ ق جُٔخطظش ُٞظحتق ج٧ػٔحٍ ٤ٞططك٢ جُ أٝ ضغؼ٤شٙ( ؿ٤ش ٓذسؾسٍ  ٚؽ ٝضش٣ٝؿ٘طَ جُ

ٛزج جُذ٤َُ ٣ؼغ . ذحإلػحكس ئ٠ُ رُي، جُطٞط٤لحش جُطلظ٤ِ٤سك٢  ٓذسؾس   ٜح، 1ٌُ٘ٝ -3جُؿذٍٝ 
ُٔ ػٖٔ ُٔ٘طؿحش ضظ٤ْٔ ج ضطؼٖٔذطٌحسجش جُط٢ جال ٛزٙ  3جإلطذجس  ٖػّٔ ، ك٢ ق٤ٖ ٘طَؽجذطٌحس جُ

جُطـ٤٤ش ئ٠ُ جُؼالهس جُٞغ٤وس ذ٤ٖ أٗشطس جُطظ٤ْٔ ٝضط٣ٞش ٛزج  ؼضٟجالذطٌحس جُطغ٣ٞو٢. ٣ُ ٓغ  جالذطٌحسجش
٤ْٔ شجش ك٢ ضظجُطـ٤ّ ال ضضجٍ  ،ٌُٖٝ. عٞج  ػ٠ِ قذّ  خظحتض جُٔ٘طؽ ٌَُ ٖٓ جُغِغ ٝجُخذٓحش

  جُطغ٣ٞن. ك٢ ٗطحمجُطـ٤ِق 
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ُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ جذطٌحسجش ػ٤ِٔس  3ٝجإلطذجس  4جإلطذجس ضؼش٣لحش ؾ٤ذ ذ٤ٖ  ضطحذن  ٣ٞؾذ  -45 -3
ٝسدش جُخذٓحش جُلشػ٤س ًلثس جُخذٓحش جُِٞؾغط٤س. ُطٞص٣غ ٝجٝجُخذٓحش ٢ٛ ئٗطحؼ جُغِغ ٝ ػٔحٍ،ج٧

ّْ ضوغ٤ٜٔح ك٢ ٛزج جإلطذجس ذ٤ٖ أٗظ3ٓغطوِس ك٢ جإلطذجس  ٔس جُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش ٖٓ ؾٜس ، ٝض
ٝجإلدجسز ٖٓ ؾٍٜس أخشٟ ذك٤ع ضشَٔ ج٧خ٤شز ج٧ٗشطس جُٔذسؾس ػٖٔ كثس جالذطٌحس جُط٘ظ٢ٔ٤ ك٢ 

 .3جإلطذجس 
 
 

  أوسهىوانسببق نذنيم  انحبني يناإلصذاريقبرنت أنىاع االبتكبر في  -2 -3دذول ان
 (OM3 أٝعِٞ)د٤َُ  2005، 3جس جإلطذ( ذحُٔوحسٗس ٓغ  OM4أٝعِٞ)د٤َُ  2018، 4 جإلطذجس

 أٝعِٞد٤َُ  جُلشٝهحش
 4جإلطذجس 
OM41  

–جٌُٔٞٗحش جُلشػ٤س 
 3جإلطذجس  أٝعِٞد٤َُ 

OM3 

 أٝعِٞد٤َُ 
 3جإلطذجس

OM3 
٘طَؽ،  ُٔ ضؼ٤ٖٔ خظحتض ضظ٤ْٔ جُ

ًحٗص ٓذسؾس ػٖٔ جالذطٌحس  جُط٢
 ٢OM3 ك٢ جُطغ٣ٞو

 جُغِغ 
 جُخذٓحش

ضشَٔ جُغِغ 
ٓ٘طؿحش جُخذٓحش ٝ

ُٔؼشكس، ج جُطوحؽ
 ٜٓ٘ح. ض٤ُٞلحشٝ

ضشَٔ خظحتض 
ضظ٤ْٔ جُغِغ 

 جُخذٓحش.ٝ
  

 جُغِغ 
 جُخذٓحش

٘طَؽ ُٔ  جُ

ذز ك٢ جٗطوِص جُخذٓحش جُٔغحػ
ئ٠ُ أٝعِٞ ٖٓ د٤َُ  3جإلطذجس 

 جُط٘ظ٤ْ ٝجإلدجسز

 جإلٗطحؼ
جُخذٓحش جُطٞص٣غ ٝ
 جُِٞؾغط٤س

 جُٔؼِٞٓحش أٗظٔس
 ٝجالضظحالش

 جإلٗطحؼ
جُخذٓحش ٝجُطٞط٤َ 

 جُِٞؾغط٤س
غحػذز ذٔح ٓحش جُٔجُخذ

ك٢ رُي خذٓحش جُششج  
ٝجُٔكحعرس ٝضوحٗس 

 جالضظحالشجُٔؼِٞٓحش ٝ

 ؼ٤ِٔس جُ

 3جإلطذجس جالذطٌحس جُط٘ظ٢ٔ٤ ك٢ 
ضوغ ك٢  OM3عِٞ ٖٓ د٤َُ أ

جُلثحش جُلشػ٤س جإلدجس٣س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س 
a ٝ b ٝf  جإلطذجس  جك٢ ٛز ٖٓ

 ٓٔحسعحش ج٧ػٔحٍ جإلدجسزجُط٘ظ٤ْ ٝ
 ض٘ظ٤ْ ٌٓحٕ جُؼَٔ

 (ضٞص٣غ جُٔغإ٤ُٝحش)
 جُؼالهحش جُخحسؾ٤س

 جُط٘ظ٢ٔ٤
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 جُذ٤َُ.
ٝسدش جُخذٓحش جُٔغحػذز ك٢ 

 cلثحش جُلشػ٤س جإلدجسز ٝجُط٘ظ٤ْ )جُ
ٝd ٝe)  ػٖٔ جذطٌحس جُؼ٤ِٔس ك٢

 أٝعِٞجُػحُع ٖٓ د٤َُ جإلطذجس 
OM3 

 3جإلطذجس جالذطٌحس جُطغ٣ٞو٢ ك٢ 
ّْ ضؼ٤ٔ٘ٚ  OM3 أٝعِٖٞٓ د٤َُ  ض

ٖٓ ٛزج  a   ٝb جُلثس جُلشػ٤سك٢ 
 جُذ٤َُ.

ضٌٖ جذطٌحسجش جُٔر٤ؼحش  ُْ
ٝظحتق  ٝخذٓحش ٓح ذؼذ جُر٤غ ٝ

 ك٢دػْ جُؼ٤َٔ ج٧خشٟ ٓطؼٔ٘س 
 أٝعِٖٞٓ د٤َُ  3 جإلطذجس

OM3. 
ٝسدش جالذطٌحسجش رجش جُظِس 
٘طَؽ  ُٔ ٘طَؽ ػٖٔ جذطٌحس جُ ُٔ ذطظ٤ْٔ جُ

 ك٢ ٛزج جُذ٤َُ.

جُطغ٣ٞن، جُٔر٤ؼحش 
 ٝدػْ ٓحذؼذ جُر٤غ

٘طَؽ ُٔ  ضظ٤ْٔ جُ
٘طَؽ ٝؽش ُٔ  ضـ٤ِلٚـ جُ

 ضش٣ٝؽ جُٔ٘طؿحش
 جُطغؼ٤ش

 جُطغ٣ٞن

ذشٌَ طش٣ف ك٢  ضُركعُْ 
 أٝعِٖٞٓ د٤َُ  3جإلطذجس 

OM3،  ّْ جإلذالؽ  ٖٓ جُٔشؾف أَّٗٚ ض
ح   .جذطٌحس ػ٤ِٔسػٜ٘ح ػ٠ِ أَّٜٗ

٘طَؽ  ُٔ ضط٣ٞش جُ
 ٝػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ

 ؿ٤ش ٓطحـ ؿ٤ش ٓطحـ

 . 1 -3ك٢ جُؿذٍٝ جُطٞط٤لحش جُطلظ٤ِ٤س ضؿضتس  ضلحط٤َ ئػحك٤س ٖٓ خال٣ٌٍٖٔ جُكظٍٞ ػ٠ِ  -1
 

ج٧ػٔحٍ طؼٞذس ك٢ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ  ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؿذ ٓذ٣شٝأظٜشش ج٧ذكحظ جُطؿش٣ر٤س أَّٗ  -46 -3
ّْ جُؼ٤ِٔس. ُزُي، جذطٌحسجش سجش جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجالذطٌح  ٗٞعٍ  ك٢ئدسجؼ جالذطٌحسجش جُط٘ظ٤ٔ٤س ك٢ ٛزج جُذ٤َُ  ض
َّْ ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ضشَٔ  ٣طؼٖٔ أٗشطسَ جُز١ ( جسزجُط٘ظ٤ْ ٝجإلد) ػٔحٍؼ٤ِٔس ج٧ُٝجقذ  عحذوحً طلٚ ٝ ض

جإلطذجس سؾ٤س ك٢ عطشجض٤ؿ٤س )ٓٔحسعحش ج٧ػٔحٍ ٝجُؼالهحش جُخح، ٓػَ جإلدجسز جإلذحالذطٌحس جُط٘ظ٢ٔ٤
 (.3جإلطذجس )ض٘ظ٤ْ ٌٓحٕ جُؼَٔ ك٢ جُرشش٣س ئدجسز جُٔٞجسد ٝ( 3

 
ُٔ "ٓرطٌشُـ  كثسٍ ئقذجظ  ٖٓ جُذ٤َُ 3جإلطذجس  دػْ -47 -3 جعطرؼذش ٝ٘طؽ أٝ جُؼ٤ِٔحش كوؾ" ١ جُ

ٛزٙ جُلثس  ٓوحسذس. ٣ٌٖٔ كوؾ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُط٘ظ٢ٔ٤ أٝ جُطغ٣ٞو٢ زً ٓرطٌش ًحٗص جُششًحش جُط٢
ُٔ جذطٌحس ذحعطخذجّ كثس  ( ئٗطحؼ 1: )٢ٛ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍٖٓ  ئ٠ُ غالظ كثحشٍ  ئػحكسً  ك٢ ٛزج جُذ٤َُ٘طؽ جُ

 ال ضُؼذّ ٝجالضظحالش.  جُٔؼِٞٓحش ٝأٗظٔس( 3)ؾغط٤س؛ جُِٞ( جُطٞص٣غ ٝجُخذٓحش 2؛ )جُخذٓحش جُغِغ أٝ
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جُٔخطِلس ٖٓ ٝجُكح٢ُ ك٢ ضظ٤٘ق ج٧ٗٞجع  3جإلطذجس ذغرد جالخطالكحش ذ٤ٖ ده٤وس  ٛزٙ جُٔوحسذس
 ُٔ  ٝجُششج  ٝجُٔكحعرس. ؽ٘طَ خذٓحش ضظ٤ْٔ جُ

 
ػٖ أٗٞجع  شٍ ٖٓ ٛزج جُذ٤َُ ذ٤حٗح 3جإلطذجس جُط٢ ضِص  ُالذطٌحس جُغحذوس جُٔغٞقحشؾٔؼص  -48 -3

 (CIS) سج٧ٝسٝذ٤ حش جُٔك٤ِسجُٔؿطٔؼك٢ ذطٌحس جال ٓغف. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ؾٔغ ُالذطٌحس ٓطؼذدزٍ 
ُٔ  ذ٤حٗحشٍ  ٖٓ  ٝأسذؼس أٗٞجعٍ  جُؼ٤ِٔسٖٓ جذطٌحسجش  ؽ ٝغالغس أٗٞجعٍ ٘طَ ػٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جذطٌحسجش جُ

 ُٔوحسذسضك٤َِ ٛزٙ جُر٤حٗحش  ٖٓ جذطٌحسجش جُطغ٣ٞن. ٣ٌٖٔ ئػحدز جالذطٌحسجش جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝأسذؼس أٗٞجعٍ 
جُؼذ٣ذ ٖٓ ٣ٞؾذ  ٌُٖٝ,. ك٢ جُغِغِس جالٗوطحعٝذحُطح٢ُ ضو٤َِ ضأغ٤ش  ،1 -3كثحش جالذطٌحس ك٢ جُؿذٍٝ 

ُٔغط٘ذز ُِٔغٞقحش  ال ٣ٌٖٔ ق٤ع جالعطػ٘ح جش  رُي ٣ؼٞد ٝ، كثحش ٛزج جُذ٤َُضٌشجس  3جإلطذجس ئ٠ُ  جُ
)ٓػَ قًٞٔس جُششًحش( ٝجُط٣َٞٔ ٝخذٓحش ٓح ذؼذ  ٣سئدجسض٘ظ٤ٔ٤س ٝٝظحتق ُؼذَّز  ؿ٤حخ جُطـط٤س ئ٠ُ

٘طَؽ طط٣ٞش جُُجُر٤غ ٝٝظ٤لس ج٧ػٔحٍ   .ج٧ػٔحٍ ػ٤ِٔسُٝٔ
 

 حسب انهذف ين االبتكبرعذيذة  نىاعأل تىنيفبث
 
3- 49-  ّْ ّٔ  ٖٓ جالذطٌحسجش ًػ٤شضؿ٤ٔغ  ٣ط ،  .O’Brien et al)ٜٓ٘ح  أًػش ٖٓ ٗٞع خظحتضح ٣ُظٜش ٓ

جُطر٤ؼس ئ٠ُ ج٧ٓش  ٛزج ٣ؼٞد(. OECD  ،2013؛  Frenz and Lambert  ،2012؛  2015
 جُٔكطِٔس ٧ٗٞجع جالذطٌحس: جُط٤ُٞلحشذؼغ ك٤ٔح ٢ِ٣ ٔخطِلس ٖٓ جالذطٌحسجش. جُٗٞجع ج٧ذ٤ٖ  ٤سجُطٌحِٓ
  ًر٤ش ك٢ئ٠ُ ضكغ٤ٖ  ػ٤ِٔس ج٧ػٔح٣ٌٍٖٔ إٔ ٣إد١ جذطٌحس  ُٔ ّٔ ٘طؽؾٞدز جُ جذطٌحس ح ٣إد١ ئ٠ُ ، ٓ

٘طَؽ ٓؼحً  ُٓ  .ػ٤ِٔس ٝ
 ٔ٘طَؽ جذطٌحسجذطٌحس ٌٖ إٔ ٣ططِد ٣ ُٓ  ٍٍ ذطٌحسجش ك٢ جخحطسً  حً شحتؼرُي  ٣ُؼذّ . سدجػٔ ػ٤ِٔس أػٔح

جً ؾذ٣ذز ػرش جإلٗطشٗص ُر٤غ ٓ٘طؿحش جُٔؼِٞٓحش جذطٌحس ٔػَ ٝظ٤لس  ، ضُ جُخذٓس. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ
ٗطشٗص ٝشرٌس جإل ICT ٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالشجُ وحٗسضضط٣ٞش ضططِد ق٤ع ) ُؼ٤ِٔس أػٔحٍ

web) ؾذ٣ذز ٧ٍٝ ٓشز،  ذ٤غٍ ه٘حز  ضخِنًحٗص ئرج ٝ .ُِٔغطخذ٤ٖٓ جُٔكط٤ِٖٔ خذٓسجُ ٝجذطٌحس
 .حً أ٣ؼحً ضغ٣ٞو٤ جً ضٌٕٞ جذطٌحس ٖٔ جٌُٖٔٔ إٔك

  ٌٖٔ٘طؽ ٝإٔ ٣ ُٔ ، خحطسً ػ٘ذٓح ال ٣ٌٖٔ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ ضذجخالً ٝغ٤وحً جذطٌحس ٣طذجخَ جذطٌحس جُ
 ُٔ ػ٠ِ جُخذٓحش جُط٢ ٣كذظ ك٤ٜح جإلٗطحؼ  ذشٌَ خحصرُي ٘طؽ. ٣ٝ٘طرن ض٤٤ٔض جُؼ٤ِٔس ػٖ جُ

 ٝجقذ. ٝجالعطٜالى ك٢ ٝهصٍ ٝجُطٞط٤َ 
  ٔخشؾحش ؿ٤ش جالهطظحد٣س ُؼ٤ِٔحش جإلٗطحؼ، ٓػَ ُج ػ٠ِ جُششًسجُط٢ ضؿش٣ٜح جُطـ٤٤شجش ض٘طؽ

ػ٤ِٔحش جالذطٌحسجش ك٢ ػٖ  جٗرؼحغحش جٌُشذٕٞ أٝ أًحع٤ذ ج٤ُ٘طشٝؾ٤ٖ جُ٘حضؿس ػٖ ض٤ُٞذ جُطحهس،
ك٢ جُٔ٘طؽ  ضٞط٤قجالٗرؼحغحش ك٢ ضـ٤ّشجش ضؼ٤ٖٔ ٌٖ ُِششًحش جخط٤حس ، ٌُٖٝ ٣ٔج٧ػٔحٍ

ٗرؼحغحش ػرحسز جالؽِد ك٢ جُغٞم. ك٢ ٛزج جُٔػحٍ، ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ جُطحهس ٓ٘خلؼس  قحٍ ٝؾٞد
ُٓ  ػ٤ِٔس أػٔحٍػٖ جذطٌحس   ؽ.٘طَ ٝجذطٌحس 
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ّٔ جُط٢  ٓوحسذس جُٜذف غحػذض٣ٌٖٔ إٔ  -50 -3 ٍ ػ٠ِ ك٢ جُكظٞ 10ك٢ جُلظَ  حص ٓ٘حهشطٜض
 ٗٞجع ٓخطِلس ٖٓ جالذطٌحسجش.٧ض٤ُٞق  قحالشقظٍٞ ٓؼِٞٓحش قٍٞ 

 
 ابتكبراث نًىرج األعًبل

 
جإلٗطحؼ، ضشض٤رحش ج٧عحع٤س ٓػَ  ػٔحٍػ٤ِٔحش ج٣٧شطَٔ ٗٔٞرؼ ج٧ػٔحٍ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ  -51 -3

ٜح ت٤غس جُط٢ ضر٤ؼًٝزُي جُٔ٘طؿحش جُش ،ٝجُطشض٤رحش جُِٞؾغط٤س ٝجُطغ٣ٞو٤س ٝجُطؼح٤ٗٝس جُٔغطخذٓس
ً جُششًس، قح٤ُ عطشجض٤ؿ٤س. ٣ٌٖٔ ُِششًس جعطخذجّ ٗٔٞرؼ ورَ، ُطكو٤ن أٛذجكٜح ٝؿح٣حضٜح جإلأٝ ك٢ جُٔغط ح

 ٍٍ . ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ٓخطِلس أٝ أعٞجمٍ  ُخطٞؽ ئٗطحؼٍ  ،ٗلغٚ ٝجقذ أٝ ػذز ٗٔحرؼ أػٔحٍ ك٢ جُٞهص أػٔح
ؽش٣وس ضِر٤س جقط٤حؾحش ٖ ذ٤ ضؿٔغ ٗٔحرؼ ج٧ػٔحٍ جُ٘حؾكس َّٕ ضش٤ش أدذ٤حش ئدجسز جالذطٌحس ئ٠ُ أ

ٌُغد جُذخَ ٖٓ ضوذ٣ْ  سذفٍ  ط٤ـسٝ ،ٓح ٣ٌٖٔ ُِٔ٘حكغ٤ٖ ضوذ٣ٔٚٓوحسٗسً ٓغ جُٔغطخذ٤ٖٓ ذشٌَ أكؼَ 
 .(Johnson, Christensen and Kagermann, 2008)ُِؼٔال   ٔ٘لؼسجُ
 
ٕٞ ُٜح ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٧ٌ٣َّٗ  ذوذس أًرش ٖٓ جالٛطٔحّ جُش٤ُٞٔس ج٧ػٔحٍٗٔٞرؼ  ضكظ٠ جذطٌحسجش. 53. 3

ؾذ٣ذز.  أعٞجمٍ  خِنٝسذٔح  إلٗطحؼ جالهطظحد١ ٝضك٣َٞ ج٧عٞجمعالعَ جُطٞس٣ذ ٝج ك٢ًر٤شز  ضأغ٤شجش  
٘طَؽُِٔغطخذ٤ٖٓ )جذطٌحس جُ ٔ٘لؼسجُششًس جُ ض٤ُٞذ ٤ًل٤سك٢ ٛزٙ جالذطٌحسجش ٣ٌٖٔ إٔ ضإغش   ؽش٣وس( ُٝٔ

 (.حٍػ٤ِٔس ج٧ػٔ ئٗطحؼ جُٔ٘طؿحش أٝ ؽشقٜح ك٢ جُغٞم أٝ ضغؼ٤شٛح )جذطٌحسجش
 
( 1: )جُش٤ُٞٔس ٢ٛ ج٧ػٔحٍٗٔٞرؼ غالغس أٗٞجع ٖٓ جذطٌحسجش كح٤ُس ك٢ جُششًحش جُ ضٞؾذ -54 -3
ً جُششًس أػٔحُٜح ُطشَٔ أٗٞجػ غٞعِّ ضُ  ً ؾذ٣ذز  ح ٍٍ ػ٤ِٔحش  ٖٓ جُٔ٘طؿحش ٝج٧عٞجم جُط٢ ضططِد ٤ًِح  أػٔح

ذ٣ذز ٖٓ جُٔ٘طؿحش ؾ ػٖ أٗشططٜح جُغحذوس ٝضذخَ ك٢ أٗٞجعٍ  ( ضطٞهق جُششًس2ؾذ٣ذز ُطوذ٣ٜٔح؛ )
ٍٍ ٝج٧عٞجم جُط٢ ضططِد ػ٤ِٔحش  ٓ٘طؿحضٜح جُكح٤ُس، ٘ٔٞرؼ أػٔحٍ ُ ششًسجُ ضـ٤٤ش( 3ؾذ٣ذز؛ ٝ ) أػٔح

ٍٍ ؼ٤ِٔحش ذسه٢ٔ  ئ٠ُ ٗٔٞرؼٍ ، ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ضطكٍٞ ًإٔ ؾذ٣ذز ُإلٗطحؼ ٝجُطغ٤ِْ ٣ٝطـ٤ش  أػٔح
 جُٔؼشكس. جُطوحؽِٓٔٞعس ئ٠ُ خذٓس  جُٔ٘طؽ ٖٓ عِؼسٍ 

 
ذزجضٜح ٖٓ  هحتٔسٍ  ٓ٘لظِسٍ  ًلثسٍ  ٔٞرؼ ج٧ػٔحٍػٖ جذطٌحس ٗ زً ؿٔغ جُر٤حٗحش ٓرحششذٞط٠ ٣ُ ال  -55 -3

ذغرد طؼٞذس ض٤٤ٔض جذطٌحسجش ٗٔحرؼ ج٧ػٔحٍ جُؿضت٤س ػٖ ج٧ٗٞجع ج٧خشٟ.  ٓغٞقحش جالذطٌحسخالٍ 
 (11 جُلظَجٗظش ٖٓ خالٍ جُطك٤َِ ) جُش٤ُٞٔس ، ٣ٌٖٔ ضوذ٣ش قذٝظ جذطٌحسجش ٗٔٞرؼ ج٧ػٔحٌٍُٖٝ

أخشٟ قٍٞ أٛذجف  ٓغ أعثِسٍ  ششًسجُ هذٓطٜحأٗٞجع جالذطٌحسجش جُط٢ ػٖ جُز١ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جُٔؼِٞٓحش 
٘سً جالذطٌحس،  ِّٔ طؼ ٍٍ ٗٔٞرؼ  ذ٘ح قٍٞ ٛذف  عإجالً  ُٓ (. هذ ٣ططِد ضكذ٣ذ 8 جُلظَجٗظش ) ؾذ٣ذ أػٔح

 حش جُكح٤ُس.ك٢ جُٔ٘طؿجُطـ٤ّشجش قٍٞ  ٓخظظسً  أعثِسً جُش٢ُٞٔ ٖٓ جذطٌحس ٗٔٞرؼ ج٧ػٔحٍ  3جُ٘ٞع 
 

 أنىاع االبتكبر حسب انحذاثت وانتأثيراث -2 -3 -3
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ططَِّد -56 -3 ُٔ ً ٝؾٞخ  ك٢ج٧عحع٢ ُالذطٌحس  ٣طٔػَ جُ ٍَ  إٔ ٣ٌٕٞ ٓخطِلح جُٔ٘طؿحش ػٖ  ؾٞٛش١ٍ  ذشٌ
َّٕ  جً ٗظشٝ. ٝػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍ جُغحذوس ُِششًس  ؿ٤ش ٓٞػٞػ٢ٛٞ أٓش  رجض٢  "جُؿٞٛش١"جالخطالف  ٧

 ضلغ٤ش ئقظح جش جالذطٌحس٣ٌٖٔ إٔ ٣غطل٤ذ  ٚ، كاَّٗ ع٤حهٜحٝسجش جُششًس ذه قغد٣خطِق ٞف ٝع
س. جالهطظحد٣ضأغ٤شجضٜح أٝ  قذجغطٜحئػحك٤س ػٖ أ٤ٔٛس جالذطٌحسجش ٖٓ ق٤ع  ٖٓ ذ٤حٗحشٍ  طٜحٝئٌٓح٤ٗس ٓوحسٗ
، ٝذؼغ أٗٞجع أٝ جُؿزس٣س جُ٘حعخس جالذطٌحسجش، ٓػَ ضكذ٣ذ ذؼغ أشٌحٍ جُكذجغس ٖٓ جُظؼد

ُٔ جُٔشحٛذز ظحد٣س خالٍ كطشز جُطأغ٤شجش جالهط ذجذ٤ش ٞط٠ ذٜح ُٔغٞقحش جالذطٌحس. ضشَٔ جُطجُٔكذٝدز جُ
 :ٓح ٢ِ٣ جُٔغف ٓشحٛذز جالهطظحد٣س جُٔ٘حعرس ُلطشجش ُطأغ٤شجش" ٝج٣سطٌحسذجالجُوذسز "ٝ جُرذ٣ِس ُِكذجغس

 
 ِؼحُْذحُ٘غرس ُجً ؾذ٣ذغٞم جُششًس أٝ ُ ذحُ٘غرس جً ششًس كوؾ أٝ ؾذ٣ذذحُ٘غرس ًُِحٕ جالذطٌحس ؾذ٣ًذج ٓح ئرج • 
ٍ ك٢ غ جُششًس إلٌٓح٤ٗس ضٞهُّ •  ّٞ  جُغٞم جُز١ ضؼَٔ ك٤ٚئقذجظ ضك
 .غ جُششًس إلٌٓح٤ٗس ضكغ٤ٖ هذسضٜح جُط٘حكغ٤سضٞهُّ • 

 
ك٢ ضكذ٣ذ قذجغس جذطٌحسجش جُششًس )أٝ  ػ٠ِ أٝعغ ٗطحم سٝجُٔغطخذٓج٠ُٝ٧  ٔوحسذسجُ َطٔػض -57 -2
ُششًس. ك٢ جُغٞم أٝ جُظ٘حػس جُط٢ ضؼَٔ ك٤ٜح ج جُٔغطؿذجشأقذظ ذ ذ جذطٌحسجضٜح ػ٠ِ ج٧هَ( ٓوحسٗسً أق

ً ٣ٌٖٔ ُِششًس إٔ ضخذّ عٞه ً ٗٞػ ضؼشع)ئرج ًحٗص  ٝجقذزً  ح كوؾ ٖٓ جُٔ٘طؿحش( أٝ ػذز أعٞجم  جً ٝجقذ ح
ً أٗٞجػضؼشع )ئرج ًحٗص  ً ٓو٤ذز جُغٞم إٔ ضٌٕٞ ٖٓ جُٔ٘طؿحش(. ٣ٌٖٔ  ٓخطِلسً  ح ئرج ًحٗص ) ؾـشجك٤ح

( أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ػح٤ُٔس. ٣ٌٖٔ ُِششًس ذ٤غ ٓ٘طؿحضٜح كوؾ ك٢ ٓ٘حؽن ٓكذدز  جُششًس ضخذّ جُؼٔال
. جُٞعطح جُِؿٞ  ئ٠ُ ك٢ ج٧عٞجم جُٔك٤ِس أٝ جإله٤ٔ٤ِس أٝ جُٞؽ٤٘س أٝ جُذ٤ُٝس أٝ ػٖ ؽش٣ن  ٓرحششزً 
ً أعٞجه إٔ ٣خِن جالذطٌحس٣ٌٖٔ  ً ؾذ٣ذز  ح  عؼحسج٧، ٓٔح هذ ٣غٔف ُِششًس جُٔرطٌشز ذحالعطلحدز ٖٓ أ٣ؼح

 ص٤٘ٓس ٓؼ٤٘س. ُلطشزٍ  ٣سجالقطٌحس
 
ُٔ  ؿ٤ر٤ٖ ئرج ًحٕ ُذٟ ششًطْٜ ٝجقذ  غطٞط٠ ذغإجٍ ج٣ُُٔ  -58 -3 أٝ  ٘طَؽأٝ أًػش ٖٓ جذطٌحسجش جُ

ِغٞم(. ُذحُ٘غرس  ْٜجذطٌحسجضأٍٝ غٞم )أ١ جُ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُط٢ ضٔػَ قذجغس ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍجذطٌحسجش 
جُٔ٘طوس جُؿـشجك٤س جُط٢ ضخذٜٓح جُششًس. ٣ٌٖٔ ػٖ  ضلغ٤ش قذجغس جُغٞم ٓغ ٓؼِٞٓحشٍ  ٣وطشٕ ٕأ ٣ؿد

ً ٓطحـ ٛٞ جُغٞم جُٔك٤ِس أٝ جإله٤ٔ٤ِس ئ٠ُ ضو٤ِذ ٓح ػ٠ِ ٓغطٟٞ كذجغس جُإٔ ضغط٘ذ  ك٢ أعٞجم  قح٤ُح
 .ك٢ جُغٞم جً ذطٌحس جُؼح٢ُٔ ج٧ٍٝ سجتذجالع٤ٌٕٞ ، ك٢ ق٤ٖ ؾـشجك٤س أخشٟ

 
ٓح ج٧ٍٝ ك٢ جُؼحُْ جُٔ٘طؽ حٕ ُذ٣ْٜ جذطٌحس ًٓح ك٢ ضوذ٣ش ئرج  ؿ٤رٕٞ طؼٞذسً غط٣ٌٖٔ إٔ ٣ؿذ جُٔ -59 -3

ً هحتٔجالذطٌحس ُْ ٣ٌٖ   ُلكضٍ خؼؼص  جخطشجع ج زأٝ أًػش ٖٓ جالخطشجػحش جُٔشُٔٞس ذرش ػ٠ِ ٝجقذٍ  ح
جُ٘ٞػ٤س  ٖٓ جُكذجغس أػ٠ِ دسؾسٍ ٣٘ط١ٞ جذطٌحس جُٔ٘طؽ ج٧ٍٝ ك٢ جُؼحُْ ػ٠ِ ػح٤ُٔس.  قذجغسً  ُطشٌَ ده٤ن

 ُغٞم.ك٢ ج ؿذ٣ذجُذطٌحس ذحال ٓوحسٗسً 
 

ً ٓح  -60 -3 س جذطٌحسجٍش ٧ٍٝ ٓشز جذطٌحسجٍش جُششًحش ضوٞد ؿحُرح ّٞ . ظ٘حػسجُدجخَ  سالقوجُط٢ ضط
جُطأغ٤ش جالهطظحد١ ٣ؼطٔذ ٌُٖ ٝ، ز ػٖ ٛزٙ جُششًحشؾذ٣ذ ٝٓؼشكس   ؾذ٣ذز أكٌحس   رػنضً٘ػ٤شجً ٓح ٝ

جعطخذجّ جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس  أخشٟ. ٣ٌٖٔ ششًحشٍ  )أٝ ضو٤ِذ( جذطٌحسجضٜح ٖٓ ٢ضرّ٘ ػ٠ِ  الذطٌحسجضٜح ػحدزً 

ّٔ جُط٢  ٓوحسذس جُٜذف غحػذض٣ٌٖٔ إٔ  -50 -3 ٍ ػ٠ِ ك٢ جُكظٞ 10ك٢ جُلظَ  حص ٓ٘حهشطٜض
 ٗٞجع ٓخطِلس ٖٓ جالذطٌحسجش.٧ض٤ُٞق  قحالشقظٍٞ ٓؼِٞٓحش قٍٞ 

 
 ابتكبراث نًىرج األعًبل

 
جإلٗطحؼ، ضشض٤رحش ج٧عحع٤س ٓػَ  ػٔحٍػ٤ِٔحش ج٣٧شطَٔ ٗٔٞرؼ ج٧ػٔحٍ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ  -51 -3

ٜح ت٤غس جُط٢ ضر٤ؼًٝزُي جُٔ٘طؿحش جُش ،ٝجُطشض٤رحش جُِٞؾغط٤س ٝجُطغ٣ٞو٤س ٝجُطؼح٤ٗٝس جُٔغطخذٓس
ً جُششًس، قح٤ُ عطشجض٤ؿ٤س. ٣ٌٖٔ ُِششًس جعطخذجّ ٗٔٞرؼ ورَ، ُطكو٤ن أٛذجكٜح ٝؿح٣حضٜح جإلأٝ ك٢ جُٔغط ح

 ٍٍ . ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ٓخطِلس أٝ أعٞجمٍ  ُخطٞؽ ئٗطحؼٍ  ،ٗلغٚ ٝجقذ أٝ ػذز ٗٔحرؼ أػٔحٍ ك٢ جُٞهص أػٔح
ؽش٣وس ضِر٤س جقط٤حؾحش ٖ ذ٤ ضؿٔغ ٗٔحرؼ ج٧ػٔحٍ جُ٘حؾكس َّٕ ضش٤ش أدذ٤حش ئدجسز جالذطٌحس ئ٠ُ أ

ٌُغد جُذخَ ٖٓ ضوذ٣ْ  سذفٍ  ط٤ـسٝ ،ٓح ٣ٌٖٔ ُِٔ٘حكغ٤ٖ ضوذ٣ٔٚٓوحسٗسً ٓغ جُٔغطخذ٤ٖٓ ذشٌَ أكؼَ 
 .(Johnson, Christensen and Kagermann, 2008)ُِؼٔال   ٔ٘لؼسجُ
 
ٕٞ ُٜح ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٧ٌ٣َّٗ  ذوذس أًرش ٖٓ جالٛطٔحّ جُش٤ُٞٔس ج٧ػٔحٍٗٔٞرؼ  ضكظ٠ جذطٌحسجش. 53. 3

ؾذ٣ذز.  أعٞجمٍ  خِنٝسذٔح  إلٗطحؼ جالهطظحد١ ٝضك٣َٞ ج٧عٞجمعالعَ جُطٞس٣ذ ٝج ك٢ًر٤شز  ضأغ٤شجش  
٘طَؽُِٔغطخذ٤ٖٓ )جذطٌحس جُ ٔ٘لؼسجُششًس جُ ض٤ُٞذ ٤ًل٤سك٢ ٛزٙ جالذطٌحسجش ٣ٌٖٔ إٔ ضإغش   ؽش٣وس( ُٝٔ

 (.حٍػ٤ِٔس ج٧ػٔ ئٗطحؼ جُٔ٘طؿحش أٝ ؽشقٜح ك٢ جُغٞم أٝ ضغؼ٤شٛح )جذطٌحسجش
 
( 1: )جُش٤ُٞٔس ٢ٛ ج٧ػٔحٍٗٔٞرؼ غالغس أٗٞجع ٖٓ جذطٌحسجش كح٤ُس ك٢ جُششًحش جُ ضٞؾذ -54 -3
ً جُششًس أػٔحُٜح ُطشَٔ أٗٞجػ غٞعِّ ضُ  ً ؾذ٣ذز  ح ٍٍ ػ٤ِٔحش  ٖٓ جُٔ٘طؿحش ٝج٧عٞجم جُط٢ ضططِد ٤ًِح  أػٔح

ذ٣ذز ٖٓ جُٔ٘طؿحش ؾ ػٖ أٗشططٜح جُغحذوس ٝضذخَ ك٢ أٗٞجعٍ  ( ضطٞهق جُششًس2ؾذ٣ذز ُطوذ٣ٜٔح؛ )
ٍٍ ٝج٧عٞجم جُط٢ ضططِد ػ٤ِٔحش  ٓ٘طؿحضٜح جُكح٤ُس، ٘ٔٞرؼ أػٔحٍ ُ ششًسجُ ضـ٤٤ش( 3ؾذ٣ذز؛ ٝ ) أػٔح

ٍٍ ؼ٤ِٔحش ذسه٢ٔ  ئ٠ُ ٗٔٞرؼٍ ، ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ، ضطكٍٞ ًإٔ ؾذ٣ذز ُإلٗطحؼ ٝجُطغ٤ِْ ٣ٝطـ٤ش  أػٔح
 جُٔؼشكس. جُطوحؽِٓٔٞعس ئ٠ُ خذٓس  جُٔ٘طؽ ٖٓ عِؼسٍ 

 
ذزجضٜح ٖٓ  هحتٔسٍ  ٓ٘لظِسٍ  ًلثسٍ  ٔٞرؼ ج٧ػٔحٍػٖ جذطٌحس ٗ زً ؿٔغ جُر٤حٗحش ٓرحششذٞط٠ ٣ُ ال  -55 -3

ذغرد طؼٞذس ض٤٤ٔض جذطٌحسجش ٗٔحرؼ ج٧ػٔحٍ جُؿضت٤س ػٖ ج٧ٗٞجع ج٧خشٟ.  ٓغٞقحش جالذطٌحسخالٍ 
 (11 جُلظَجٗظش ٖٓ خالٍ جُطك٤َِ ) جُش٤ُٞٔس ، ٣ٌٖٔ ضوذ٣ش قذٝظ جذطٌحسجش ٗٔٞرؼ ج٧ػٔحٌٍُٖٝ

أخشٟ قٍٞ أٛذجف  ٓغ أعثِسٍ  ششًسجُ هذٓطٜحأٗٞجع جالذطٌحسجش جُط٢ ػٖ جُز١ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جُٔؼِٞٓحش 
٘سً جالذطٌحس،  ِّٔ طؼ ٍٍ ٗٔٞرؼ  ذ٘ح قٍٞ ٛذف  عإجالً  ُٓ (. هذ ٣ططِد ضكذ٣ذ 8 جُلظَجٗظش ) ؾذ٣ذ أػٔح

 حش جُكح٤ُس.ك٢ جُٔ٘طؿجُطـ٤ّشجش قٍٞ  ٓخظظسً  أعثِسً جُش٢ُٞٔ ٖٓ جذطٌحس ٗٔٞرؼ ج٧ػٔحٍ  3جُ٘ٞع 
 

 أنىاع االبتكبر حسب انحذاثت وانتأثيراث -2 -3 -3
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طر٤ٜ٘ح  جالذطٌحسجش ذذسؾس جُكذجغس ُطكذ٣ذ ٓطٞس١ ُٓ طكذ٣ذ سٝجد ُذسجعس أٗٔحؽ جالٗطشحس ُٝٝ ٜحٝٓوِذ٣ٝ
 .ٝجُالقو٤ٖ ذْٜجُغٞم 

 
ذٔح ٛٞ  ٓوحسٗسً  ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍؿ٤ر٤ٖ ضكذ٣ذ قذجغس جذطٌحسجش غط٣ٌٕٞ ٖٓ جُظؼد ػ٠ِ جُٔهذ  - 61 -3

  ّ ػ٤ِٔحش ُكٔح٣س جُالصٓط٤ٖ  جُغش٣س ٝجُخظٞط٤سحش ج٧خشٟ ذغرد أ٤ٔٛس جُششً ٖٓ قح٤ُحً  ٓغطخذ
َّٕ  أدُس، ضش٤ش ٌُٖٝ. ج٧ػٔحٍ ٣ْ قذجغس ٞجُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔذ٣ش٣ٖ هحدسٕٝ ػ٠ِ ضو جالخطرحسجش جُٔؼشك٤س ئ٠ُ أ

ك٢ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ.  ُْٜذ٣ ذحُ٘غرس ٧ْٛ جالذطٌحسجش سً خحط، ك٢ أعٞجهْٜ ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍجذطٌحسجش 
ػٖ ٓذٟ جعطخذجّ جُغش٣س ك٢  ه٤ٔسٍ  "ال أػشف" ٓؼِٞٓحشٍ  ضٞكش ئؾحذس، ٣ٌٖٔ إٔ ٠ رُيػِ ػالٝزً 

 أٝ أٗٞجع ٓؼ٤٘س ٖٓ جُششًحش. ط٘حػحشٍ 
 

 غٞمجُُطك٣َٞ )أٝ خِن(  جالذطٌحس إٔ ٣إد١ آٌح٤ٗسش جُخ٤حس جُػح٢ٗ جُٔطؼِن ذ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞك -62 -3
 ضإد١ ئ٠ُػ٠ِ أٜٗح  جُؿزس٣سجالذطٌحسجش  ٣ُ٘ظش ئ٠ُ. ٗحعخ أٝ ؾزس١ٍ  ُكذٝظ جذطٌحسٍ جً ٓكطٔالً ٓإشش
ٍَ  ئقذجظ ك٢ جُططر٤وحش جُرغ٤طس ك٢ ٓطؿزسجً جُ٘حعخ الذطٌحس ج٣ٌٕٞ ، ك٢ ق٤ٖ ٞػغ جُشجٖٛجُ ك٢ ضك٣ٞ

ّٔ غْ ٣٘طشش ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكح  جُغٞمجُغٞم جُٔطخظظس  جُٔ٘حكغ٤ٖ  ئصجقسح ٣إد١ ك٢ جُٜ٘ح٣س ئ٠ُ ، ٓ
ػ٠ِ  وذسزجُجُٔذ٣ش٣ٖ ئٌٓح٤ٗس جٓطالى جُشؿْ ٖٓ . ػ٠ِ (Christensen, 1997)م جُشجعخ٤ٖ ك٢ جُغٞ

ٍ  ضٞهّغ ّٞ َّٕ جالذطٌحس جُغٞمجقطٔح٤ُس إٔ ٣ك  ٗحدس  ٝجُ٘حعخس جالذطٌحسجش جُؿزس٣س جقطٔحٍ قذٝظ  ، ئال أ
ّٔ ، جً ؾذ . ٣ؿد إٔ ضوطظش ج٧عثِس رجش جُظِس ػ٠ِ ًطشحكٜحال ػؼ٤لسً  جالذطٌحس أدجزً  ٓغٞقحشح هذ ٣ؿؼَ ٓ

 (.10 جُلظَجٗظش ) أ٤ٔٛسً ج٧ًػش ٝجقذ ٛٞ  جذطٌحسٍ 
 
جذطٌحسجش ك٢ قحُس جُوذسز جُط٘حكغ٤س ُِششًس ك٢ جش جالذطٌحسأغش جُخ٤حس جُػحُع قٍٞ  ٣ْضو٣ٌٖٞٔ  -63 -3
 ُٔ ( أٝ ػٖ ؽش٣ن 4 جُلظَجٗظش ) جُٔشحٛذزك٢ جُٔر٤ؼحش خالٍ كطشز ش جُِٔكٞظ جُطـ٤ّ ٘طؽ ٖٓ خالٍ جُ

 (.7 جُلظَجٗظش جُوذسز جُط٘حكغ٤س )ك٢ طٌحسجش جالذ غشػٖ جُطٞهؼحش جُٔغطور٤ِس ٧ زً جُغإجٍ ٓرحشش
 

 ابتكبراثتًثم راث انتي ال ي  انتغ - 4 -3
 

كوؾ ك٢ قحٍ  جً جذطٌحس جُط٢ ٣ٌٖٔ جػطرحسٛحٝأ جً جذطٌحس ضُؼذّ ال  جُط٢ ئٓح جُطـ٤ّشجش٣٘حهش ٛزج جُوغْ  -64 -3
 ّْ ّْ ٓؼ٤٘س. جُٔرحدب ج٧عح جعط٤لح  ششٝؽٍ  ض ٣ؿد  أ١، 2 -3 ك٢ جُوغْ حً ضوذ٣ٜٔح ٓغرو ع٤س ٢ٛ ضِي جُط٢ ض
 ّٕ ّْ ضطر٤ن  أ ٍَ  حً ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓخطِل ،جالذطٌحس٣ٌٕٞ هذ ض ػٖ ٓ٘طؿحش جُششًس جُغحذوس أٝ  ؾٞٛش١ ذشٌ

 .ػ٤ِٔحش أػٔحُٜح
 
ُٓ  ذٔلشدٛحشجش أٝ جُطكذ٣ػحش جُشٝض٤٘٤س ضٔػَ جُطـ٤ّ ال  -65 -3 ضكذ٣ػحش  رُيؽ. ٣طؼٖٔ ٘طَ جذطٌحسجش 

 .جُٔالذظ ٓٞػس ك٢ شجش جُٔٞع٤ٔسخطح  جُطش٤ٓض ٝجُطـ٤ّ ضكذد ٝضض٣َ أكوؾ جُط٢  جُرشٓؿ٤حش
 

ششج  ٗٔحرؼ  رُي ٣شَٔٝ ،جً جذطٌحسؼطٚ ضٞعِ  عطرذجٍ سأط جُٔحٍ أٝجُؼ٤ِٔحش جُرغ٤طس ال ٔػَال ض -66 -3
. جُٔٞؾٞدز ٤حشٓؿُٔؼذجش أٝ جُرشػ٠ِ ج ؽل٤لس أٝ ضكذ٣ػحشٍ  أٝ ئؾشج  ضٞع٤ؼحش ًرسشَّ ِٔؼذجش جُُٔٓٔحغِس 
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ٍٖ ض٘ط١ٞ ِششًس ٝإٔ ذحُ٘غرس ُ قذ٣ػسجُؿذ٣ذز  جُطٞعؼحشجش أٝ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُٔؼذ  ؾٞٛش١ ػ٠ِ ضكغ
 ك٢ جُٔٞجطلحش.

 
٘طَؽال  -67 -3 ُٔ ػ٠ِ كوؾ  ششؽ "جالخطالف جُؿٞٛش١" ئرج جهطظشش ٣كون ئدخحٍ ضـ٤٤شجش ػ٠ِ جُ

طٌحسجش جذال ضٔػَ ك٢ٜ ٝذحُطح٢ُ  ،٤ش جُِٕٞ أٝ ضـ٤٤ش ذغ٤ؾ ك٢ جُشٌَذغ٤طس، ٓػَ ضـ٤ ؾٔح٤ُسٍ  ضـ٤٤شجشٍ 
  ؽ.٘طَ ُٓ 
 
ٓؼوذز حً ٝؿحُر ،ٓ٘لشدز أٝ خذٓحشٍ  حً عِؼ صخص  ًُ اننتبج جإلجُٔ٘خشؽس ك٢ ضظ٘غ جُششًحش  -68 -3

ؽِرحش جُؼٔال  )ٓػَ جُٔرح٢ٗ ٝٓظحٗغ ذ٘حً  ػ٠ِ ُِر٤غ ك٢ جُغٞم )ٓػَ أُؼحخ جٌُٔر٤ٞضش ٝج٧كالّ( أٝ 
٘طَؽ ُٔشزٍ جُؼ٘ظش   ٣ُؼذّ ال جإلٗطحؼ ٝج٧ٗظٔس جُِٞؾغط٤س ٝج٥الش ٝجُطوحس٣ش جالعطشحس٣س(. ُٔ  ٝجقذز جُ

 ؼذّ ٣ُ ٝال  .حً ػٖ جُٔ٘طؿحش جُط٢ ط٘ؼطٜح جُششًس عحذوذشٌَ ؾٞٛش١  عٔحش ٓخطِلس ش٣ُظٜٓح ُْ  جذطٌحسجً 
ٖٓ جُششًس ضط٣ٞش ٝجعطخذجّ ٣ططِد  ُٔشز ٝجقذز جُٔ٘طَؽ جُؼ٘ظش ضط٣ٞش ٣ٌٖػٔحٍ ٓح ُْ أػ٤ِٔس  جذطٌحس
ٓخظض  إلٗطحؼٍ  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جالعطخذجّ ج٧ٍٝ، ٌُٖٝ .ؾٞٛش١ذشٌَ  ِلس أٝ ٓكغ٘سٍ ٓخط هذسجشٍ 
 .أػٔحٍُؼ٤ِٔس  جً جذطٌحس

 
نت ح   أوني أو نًىرج   أو نًىرج   يفهىو   ٓح ٣ُؼِٖ ػ٘ٚ ٖٓ ذّ ال ٣ُؼذشٌَ ػحّ,  -69 -3 ًُ  بعذيُنتح نى  ن

 ضغذ٣ذأٝ  حً وٓغرػ٤ِٚ ، قط٠ ُٞ ًحٕ ذآٌحٕ جُؼٔال  جُطِد جُططر٤نل٢ ذٔططِرحش ٣ٚ ال ٧َّٗ  ؽٍ طَ ُ٘ٓ جذطٌحس 
٘طَؽجُ ٓلًّٜٞٔح ك٢ قحٍ  ُٔلّٜٞج س ٓوحذَدكؼحش ٓوذٓ . ٣ٌٖٔ إٔ خحسؾ٤س ٓظحدس ؾٔحػ٤سٖٓ  ٍٔٔٞجُ ُٔ

ّٔ أؽٍٞ ذٌػ٤ حً ٣غطـشم ٝهط إٔ ٣لشَ جُٔلّٜٞ أٝ  ُالعطخذجّ. حً ح ٛٞ ٓطٞهغ هرَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطحقش ٓ
 

ّْ ٔؼشكس جُؿذ٣ذز ًحٕ جُط٘ل٤ز هذ قذظ ك٢ قحُس ٓ٘طؿحش جُ ٓح ئرج٣ٌٕٞ ضوش٣ش  هذ -70 -3 ذ٤ؼٜح  جُط٢ ض
٘طَؽ جُؿذ٣ذ ك٢ ػ٤ِٔحش أػك٢  جُشحس٣١طَّٜٔ وذ ك. أًػش طؼٞذسً  ٧ؽشجف أخشٟ ُٔ ٔحُٚ أٝ ٗوِٚ جعطخذجّ جُ

٘طؽ جُؿذ٣ذ ك٢ جُغٞم.ذجُرحتغ ه٤حّ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ئ٠ُ أعٞجهٚ جُخحطس  ُٔ ٌٛزج هذ ال ضٌٕٞ  طشـ جُ
ًحٕ  ئرجػ٤ِٚ ضوش٣ش ٣طؼ٤ٖ ٝ ،ُو٤حطٞػٞع ػ٤ِٔس ج٣ٔػَ ُٓز١ ٓضٝد جُٔؼشكس ج ٖٓ ٓؼِٞٓحش ٓؼشٝكسً 

ذٔح ٣غٔف  ٝج٤ٔٛ٧س كذجغسٓططِرحش ج٣ُكون ؽ جُٔؼشكس ٘طَ ُٓ  . ئرج ًحٕذطٌحسجالجإلذالؽ ػٖ ػ٤ِٚ ٣ؿد 
ُٓ  ذحػطرحسٙ ّْ  ك٢ قحٍ جُططر٤نجخطرحس  جؾطحصهذ  ٌٖٔ جػطرحس ٓ٘طؽ جُٔؼشكسكٖٔ جُٔؽ، ٘طَ جذطٌحس  ذ٤ؼٚ ك٢  ض

 أخشٟ. أٝ أؽشجفٍ  شفٍ ششًس ئ٠ُ ؽجُ جُغٞم ٖٓ
 

ؼٔال  ُجضوحس٣ش ، ٓػَ شًحش جُخذٓحش جإلذذجػ٤س ٝج٤ُٜ٘ٔسٓخشؾحش شذشٌَ جكطشجػ٢  ال ضٔػَ -71 -3
ّٕ ، حش جُط٢ ضطٞسٛح. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍُِششً جً جٌُطد أٝ ج٧كالّ جذطٌحس ٝأ  ششًس  ٙ جُز١ ضُؼذّ طوش٣ش جُئ

ٍْ ِخض ٗطحتؽ ٓشجُز١ ٣ُ ٝٓغ جُؼ٤َٔ  جعطشحس٣س ذٔٞؾد ػوذٍ  ست٤غس  قذجغسٍ دٕٝ ػ٘حطش  شٝع ضظ٤ٔ
ُٓ ٤ُظ   جُشحس٣سششًس ُِذحُ٘غرس ذطٌحس جال ك٢ طوش٣شجُ. ٣ؼطٔذ دٝس ِششًس جالعطشحس٣سذحُ٘غرس ُؽ ٘طَ جذطٌحس 

ؼحف ٣ُ ، ٣ٌٖٔ إٔ ٌُٖٝ. أٗشططٜح جالذطٌحس٣سٗطحتؿٚ ك٢  جُششًس جُؼ٤َٔ ضغطخذّ ًحٗصٓح ػ٠ِ ئرج 
ٍٍ ؽرّوص ئرج  ِششًس جالعطشحس٣سُ جالذطٌحس ، أٝ ئرج ٓششٝع ػ٤ِٜٔح ض٘ل٤زٖٓ  ؾذ٣ذز ًؿض ٍ  ػ٤ِٔحش أػٔح
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 ّْ  ٖٓ ق٤ع جُكذجغسٓططِرحش جالذطٌحس ضكون ٞم ذ٤ؼٜح ك٢ جُغ ًحٗص جُٔخططحش أٝ جُطظ٤ٔٔحش جُط٢ ٣ط
ّْ ٝج٤ٔٛ٧س.   .6ٝ  4 ٖٓ جُطلظ٤َ ك٢ جُلظ٤ِٖ ذٔض٣ذٍ وؼح٣ح ٛزٙ جُجُ٘ظش ك٢  ض

 
ش جُر٤غ ذحُطؿضتس ٝجُر٤غ ذحُؿِٔس ٝجُ٘وَ ٝجُطخض٣ٖ ٝششًحش جإلؾشج جش جُط٢ ضطخزٛح ششًح ضُؼذّ  -72 -3

ّْ جُشج٤ٓس ئ٠ُ  جُخذٓحش جُشخظ٤س  جً جذطٌحس أٝ ضوذ٣ٜٔح ُِؼٔال  ذٜحجُطؼحَٓ  ضٞع٤غ ٗطحم جُٔ٘طؿحش جُط٢ ٣ط
ٓغطٞسد جُلٞجًٚ ٣ٌٕٞ . ال ػ٤ِٔحش أػٔحُٜحًر٤شز ك٢  ضـ٤٤شجشٍ  ٖٓ جُششًس ئؾشج  جُطٞعغ دضطِّ ئرج كوؾ 

ً ك٢ ٗشحؽ ؾذ٣ذز ٖٓ جُلٞجًٚ ُِر٤غ ُطؿحس جُطؿضتس  أط٘حفُؿِٔس جُز١ ٣ؼ٤ق أٝ ضحؾش ج ٓ٘خشؽح
 ٓػَ ضط٣ٞش عِغِس ئٓذجدٍ  ػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍك٢  ًر٤شٍ  ضـ٤٤شٍ  ٓ٘ٚ ئؾشج  ُْ ضططِد جإلػحكس جالذطٌحس ٓح

ً ُْ ٣ٌٖ ٓٔ ُز١جُٔ٘طؿحش جُطحصؾس جٓػحٍ رُي ُِغٔحـ ذطٞط٤َ ؾذ٣ذز ) ؾذ٣ذز أٝ ششج  ٓؼذجش ضرش٣ذٍ   ٌ٘ح
 .َ(ٖٓ هر

 
 ُطرحط)ٓؼظٜٔح ششًحش خذٓحش( ٓظذسجً ٓكطٔالً ُال قذ٣ػس جُط٣ٌٖٞ ضٔػَ أٗشطس جُششًحش -73 -3

ُلطشز ٖٓ جُضٖٓ ُٖ ٣ٌٕٞ ُذٟ جُششًس جُؿذ٣ذز ٓ٘طؿحش ٝٚ ٧َّٗ  ج٧عحع٢ ُالذطٌحسك٤ٔح ٣طؼِن ذحُطؼش٣ق 
ـ  ذ ٔوحسٗسٓؿٔٞػس جُضطٔػَ ، ٍ عحذوس ُِٔوحسٗس. ك٢ ٛزٙ جُكحُسأٝ ػ٤ِٔحش أػٔح ك٢ جُغٞم  ٔح ٛٞ ٓطح

ٍَ  جً جذطٌحسؿذ٣ذز جُششًس جُؽ ٘طَ ُٓ ٣ٔػَ رجش جُظِس.   ػٖ جُٔ٘طؿحش جُٔطحقس ؾٞٛش١ ك٢ قحٍ جخطِق ذشٌ
ً حً ئرج ًحٗص ضخطِق جخطالك ؿذ٣ذز جذطٌحس ػ٤ِٔسجُششًس جُ أػٔحٍػ٤ِٔس  ضُؼذّ ، هٜح. ذحُٔػَأعٞجك٢   ؾٞٛش٣ح
ذز ئ٠ُ ؿ٤رٕٞ ٖٓ جُششًحش جُؿذ٣غط، هذ ٣٘ظش جٌُُٖٔٝٞٛح. جُط٢ ٣غطخذٜٓح ٓ٘حكغ ج٧ػٔحٍػ٤ِٔحش ػٖ 

جذطٌحسجش. ٝذحُطح٢ُ هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُؼشٝس١ ضوذ٣ْ ٗطحتؽ  ٜحػ٠ِ أَّٗ  أػٔحُْٜ ؾ٤ٔغ ٓ٘طؿحضْٜ أٝ ػ٤ِٔحش
 جُٔل٤ذٖٓ ٣ٌٕٞ هذ . ذحإلػحكس ئ٠ُ رُي، جُٔرطذتسششًحش ٓػَ جُقذ٣ػس جُط٣ٌٖٞ ٓ٘لظِس ُِششًحش 

 .ٍحػٔج٧ػ٤ِٔس ٝ ه٤حط قذجغس جُٔ٘طؽك٢  طؿش٣دجُ ٓرطذتسًحش ُششذحٔطخظظس جُ ُِٔغٞقحش
 

ج أو االستحىار عهً شركبث بذيناالػ٤ِٔحش  ال ضٔػَ، ٓإٛالش أخشٟ ٢ قحُس ػذّ ٝؾٞدك -74 -3
ٝجالعطكٞجر إٔ ضوٞد جذطٌحسجش  جالٗذٓحؼ٣ٌٖٔ ُؼ٤ِٔحش ، ٌُٖٝ. رجضٜح ذكذّ  ٤ِس أػٔحٍٔػ جذطٌحس أخري

ٍٍ  ػ٤ِٔس ٢ضرّ٘ جُششًس ذطط٣ٞش أٝ ئرج هحٓص  ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍ ؼ أٝ ُـشع حذٓٗال٘ط٤ؿس ًُؾذ٣ذز  أػٔح
 ٗؿحـ جالٗذٓحؼ أٝ جالعطكٞجر. كشص ضكغ٤ٖ

 
أٝ  أػٔحٍُؼ٤ِٔس  جُطؼ٤ٜذ جُخحسؾ٢أٝ جُطٞهق ػٖ  أػٔحٍجُطٞهق ػٖ جعطخذجّ ػ٤ِٔس  ٣ٔػَال  -75 -3

 ػٔحٍػ٤ِٔحش ج٧ ضطر٤ن ذطٌحسٓططِرحش جال٣كون ٣ٌٖٔ إٔ  ،ٌُٖ. ٝجذطٌحسجشؽ ٖٓ جُغٞم ٘طَ ُٔ جُعكد 
  ضكذ٣ذ ٓط٠ ٣ؿد إٔ ٣طٞهق جُ٘شحؽ.ٖٓ أؾَ  ٧ٍٝ ٓشز

 
. ػ٠ِ جً جذطٌحس عىايمان سعبرأل انتحذيذ انخبرخي ش جُ٘حضؽ ػٖجُطـ٤ّ  جُٔشؾف إٔ ٣ٔػَٖٓ ؿ٤ش  -76 -3

ّْ جال ٣طكون عر٤َ جُٔػحٍ، ال هَ أ ٝذ٤ؼٚ ذغؼشٍ  ٗلغٚ جُٜحضق جُٔكٍٔٞ ٓٞد٣َ ضظ٤٘غ ذطٌحس ػ٘ذٓح ٣ط
 .عؼش شش٣كس ٓؼحُؽ جُل٤ذ٣ٞ جٗخلحعُٔؿشد 
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ّْ  جً جذطٌحس عطشجض٤ؿ٤س ئدجس٣سئؾذ٣ذز ُِششًس أٝ  عطشجض٤ؿ٤سٍ ئط٤حؿس  ضُؼذّ ال  -77 -3 . ضطر٤وٜح ئرج ُْ ٣ط
ً ئرج ًحٕ ه٤ذ جالعطخذجّ  جً جذطٌحس ج٧ػٔحٍك٢ ػ٤ِٔس ٤ُظ جُطـ٤ّش جُكحطَ ػالٝز ػ٠ِ رُي،  ذظ٤ـطٚ  قح٤ُح

 .خشٟ ُِششًسك٢ ج٧هغحّ ج٧رجضٜح 
 

 سًبث األعًبلتحذيذ االبتكبر و -5 -3
 
 االبتكبر يدبل اننَّشطت في االبتكبر وانشركبث -1 -5 -3
 
أٝ  ٞجقذٍ ُٝضوذ٣ٜٔح ك٢ أٗشطس جالذطٌحس  جٗخشجؽٜح ػ٠ِ أعحط ُششًسك٢ جس قحُس جالذطٌح ضُكَذد -78 -3

، 9 ك٢ جُلظَ ٝكن ٓح ٗٞهِشحٗحش. ؼ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤جُٔشحٛذز جُخحطس ذكطشز  خالٍأًػش ٖٓ جالذطٌحسجش 
ُٔ جُٔشحٛذز ٣ٌٖٔ إٔ ضخطِق كطشز   .ٞط٠ ذٜح ذ٤ٖ ع٘س ٝغالظ ع٘ٞجشجُ

 
 :إٔ جذطٌحس١ ٓؼ٤ٖ ُِششًس ، ٣ٌٖٔ ١٧ ٗشحؽٍ جُٔشحٛذزخالٍ كطشز  -79 -3
ّٔ جذطٌحس٣٘طؽ ػ٘ٚ •   جُططر٤نذؼذ  جُٔشحٛذزخالٍ كطشز  ٗشحؽ جالذطٌحس ح هذ ٣إد١ ذحُ٘ط٤ؿس ئ٠ُ ضٞهق، ٓ
ّْ  ٣رو٠هذ  أٝ  .أخشٟ جذطٌحسٍ ٓشحس٣غ ك٢  جعطخذجٓٚ ٓغطٔشجً ئرج ض
ً  ٣ٝغ٤ش ، ئر ٣ٌٖٔ إٔ ٣غطٔشدٕٝ جذطٌحس ٓغطٔشجً ٣رو٠ •  ٓطؼذدز، ٓػَ  طأخش ٧عرحخٍ ٣، أٝ ُِخطس ٝكوح
 ل٤٘س أٝ ٗوض جُخرشز أٝ جُط٣َٞٔ.جُ ظؼٞذحشجُ
•  ّْ ّْ ٝٓػحٍ رُي ، أٝ ضؼ٤ِوٚجُؼذٍٝ ػ٘ٚ أٝ  ٚئؾٜحػ ٣ط ف أٗشطس ضط٣ٞش جالذطٌحس هرَ ئ٣وح ػ٘ذٓح ٣ط

 .ضطر٤وٜح
 

ٖٓ أٗشطس ٝٓشحس٣غ جالذطٌحس دجخَ جُششًس. ٣٘طؽ  ٝجعغ ؽ٤قٍ ػ٠ِ  ض٘طرن ٛزٙ جُ٘طحتؽ جُػالظ -80 -3
 ٌٓٔ٘س ُكحُس جالذطٌحس ٝٗشحؽ جالذطٌحس )قحُس جالذطٌحس( أسذغ كثحشٍ  ذكحالشجُر٤حٗحش جُٔطؼِوس ض٤ُٞق ػٖ 
 .3 -3 ، ًٔح ٛٞ ٓٞػف ك٢ جُؿذٍُٝششًسج ك٢

 
 جَُِ٘شطس ك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحسجُششًحش جُٔرطٌشز ٝ -3 -3ؿذٍٝ جُ
 جُششًس أٗشطس جذطٌحس خالٍ كطشز جُٔشحٛذزض٘لز  
 ًاّل  ٗؼْ 

ُذٟ جُششًس جذطٌحس 
ػ٠ِ ج٧هَ خالٍ كطشز 

 جُٔشحٛذز

ػش أٝ أً ُذٟ جُششًس جذطٌحس   ٗؼْ
ُٝزُي  جُٔشحٛذزخالٍ كطشز 

ٓرطٌشزً، ٣ٌٖٔ إٔ  ضُؼذّ ك٢ٜ 
ٕ أٗشطس جالذطٌحس ضٌٞ

َؼَِّوس أٝ ٌٓطِٔس  أٝ ٓطٞجطِس ُٓ
 .ٓطشًٝسٝ أ

ُٗلّزش ٣ٌٖٔ إٔ ضكذظ ك٢ قحٍ 
ذطٌحس هرَ جالج٧ػٔحٍ إلدخحٍ  ؾ٤ٔغ
 جُٔشحٛذزكطشز 

ؽس ك٢ أٗشطس جُششًس ؿ٤ش ٓ٘خشٍ جُششًس َٗشطس ك٢ ٓؿح ًاّل  
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جذطٌحس،  ضوذّجالذطٌحس، ٌُٖٝ ُْ 
ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أَّٗ 

 ضوّٞ ذزُي ك٢ جُٔغطورَ

أ١ جذطٌحس خالٍ  ضوذُّْ جذطٌحس ٝ
 جُٔشحٛذزكطشز 

 
 : ٢ٛ ضؼش٣لحش أعحع٤س ض٘طرن ػ٠ِ جُششًحش سغالغ 3 -3ك٢ جُؿذٍٝ جُط٤ُٞلحش ؽ ػٖ ٘طُ ٣َ  -81 -3
 

ِِّؾ  ٍَ ٓطغحٍٝ  . ٣٘طرنجُٔشحٛذزأٝ أًػش ٖٓ جالذطٌحسجش خالٍ كطشز  ٝجقذٍ  ػٖ ًبتكرةانشركت انُضر ذشٌ
 ػٖ أ١ جذطٌحس. ٓشطشى أٝ كشد١ ُٝس ذشٌَ ٔغإجُششًس جُػ٠ِ 
ِِّؾال   . جُٔشحٛذزخالٍ كطشز  ٖ أ١ جذطٌحسػ ًبتكرةانر شركت غيان ُضر

أٝ أًػش  ٝجقذ ٗشحؽ ك٢ جُٔشحٛذزخالٍ كطشز ك٢ ٝهصٍ ٓح  في يدبل االبتكبرانشركت اننشطت ض٘خشؽ 
ٍٍ أٝ ػ٤ِٔحش  أٝ ض٘ل٤ز ٓ٘طؿحشٍ ضط٣ٞش ذٜذف  ٍّ عطخال سأٝ ٓكغ٘ زؾذ٣ذ أػٔح ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٝ. ٓؼ٤ٖ ذج

 .جُٔشحٛذزٓؿحٍ جالذطٌحس خالٍ كطشز ًَ ٖٓ جُششًحش جُٔرطٌشز ٝؿ٤ش جُٔرطٌشز ٗشطس ك٢ 
 

ٗشطس جذطٌحس خالٍ كطشز أجُط٢ ٤ُظ ُذ٣ٜح  ٔرطٌشزجُششًس جُجُط٢ ضؼْ جُلثس جُشجذؼس  ضُؼذّ  -82 -3
عطػ٘ح  ذح ذؿ٤ٔغ أٗشطس جالذطٌحس سششًجُ. ع٤كذظ رُي ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ئرج هحٓص ٗحدسز ؾذجً  جُٔشحٛذز
ً أ٣ؼ رُي ٓٞجسد ئػحك٤س. هذ ٣كذظأ٣س  جُططر٤نُْٝ ٣ططِد  جُٔشحٛذزهرَ كطشز  جُططر٤ن ئرج ٗطؽ جالذطٌحس  ح

ٍٍ ػٖ أٗشطس  ٍَ طش٣فٍ ٓٞؾٜسً ػحٓس ُْ ضٌٖ  أػٔح  ئ٠ُ ضوذ٣ْ جذطٌحس. ذشٌ
 

٤ِٔس ًؼ ئ٤ُٚجالذطٌحس جُز١ ٣ُ٘ظش  جُو٤حط جُؼالهس جُذ٣٘ح٤ٌ٤ٓس ذ٤ٖضِكع أعح٤ُد ٖٓ جُْٜٔ إٔ  -83 -3
ٍَ  جُٔشحٛذز٘ط٤ؿس. ع٤إغش ؽٍٞ كطشز ًٝ)أٗشطس جذطٌحس٣س(   ػٖٔع جُششًحش ضٞصك٢ ٓرحشش  ذشٌ

ُٔ . ك٢ جُظ٘حػحش رجش أٝهحش جُطط٣ٞش جُو3 -3جُلثحش ج٧سذغ ك٢ جُؿذٍٝ  ؽ ٘طَ ظ٤شز ٝدٝسجش ق٤حز جُ
ُٔ وظ٤شز ئ٠ُ جٗخلجُ جُٔشحٛذزجُط٣ِٞس، ٣ٌٖٔ إٔ ضإد١ كطشز  ٌِ حع ٗغرس جُششًحش جُ طس شِ جَُّ٘ ضِي شز ٝرط

وظ٤شز ئ٠ُ جُ جُٔشحٛذزد١ كطشز ضإهذ ، ٘حػحش رجش أٝهحش جُطط٣ٞش جُط٣ِٞسك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحس. ك٢ جُظ
قظس جُششًحش جُٔرطٌشز جُط٢ جٗخلحع ذطٌحس ئ٠ُ ؾحٗد ك٢ ٓؿحٍ جالشطس جُششًحش جُّ٘ قظس جسضلحع 

ك٢  جُٔشحٛذزش ؽٍٞ كطشز غأٖٓ جُٔ٘حهشس قٍٞ  جً ٓض٣ذ 9 وذّ جُلظَػ٠ِ ج٧هَ. ٣ ذٍ ٝجق ؾ ػٖ جذطٌحسٍ رِِّ ضُ 
 .قحُس جالذطٌحس

 
 استخذاو تعريفبث االبتكبر في خًع انبيبنبث -6 -3
 
ً ٓلٜٞٓجالذطٌحس  ٣ُؼذّ  -84 -3 ً رجض٤ ح ذ٘حً  ػ٠ِ  ٝرُي ،ٗطحتؽ ٓطرح٣٘س ٚه٤حعجقطٔح٤ُس إٔ ضؼط٢ ػ٤ِٔس  ٓغ ح

ُؼٔحٕ ٝ(. Galindo- Rueda and Van Cruysen ،2016) قحُطٚٝٝه٘حػحضٚ  ؿ٤دغطُٔج ٓ٘ظٞس
ؾٔغ ٝؽشجتن جُٔغطخذٓس ك٢ جُٔغٞقحش ش٣لحش ٔوحسٗس، ٣ؿد إٔ ضأخز جُطؼجُ سجُؿٞدز جإلقظحت٤س ٝهحذ٤ِ
، ٓغ ٓشجػحز جالخطالكحش ك٢ ك٢ ٛزج جُذ٤َُ زجُٞجسدُطؼش٣لحش ٖٓ ججُٔوظٞد جُر٤حٗحش ج٧خشٟ جُٔؼ٠٘ 

 ؿ٤ر٤ٖ جُٔكط٤ِٖٔ.غطجُٔ لٜٞٓس ٖٓلشدجش جُٔغطخذٓس ٝجُٔجُِـس ٝجُٔ
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 بتكبر" في انًسىحبثااليصطهح "استخذاو  -1 -6 -3
 
د ذطٌحس" ُطؿّ٘ الٓظطِف "جأذذجً  ذطٌحس ذك٤ع ال ضغطخذّالج ٓغٞقحش٣ٌٖٔ إٔ ضُظْٔ  -85 -3

ُٓ جٝذ٤ٖ جُطؼش٣ق جُشع٢ٔ ُالذطٌحس  جُطؼحسع  ؿ٤د.غطُلْٜ جُخحص ذٌَ 
ُٔوحسٗس ذ٤ٖ جوحذ٤ِس ذ جُٔطؼِوسجُٔشحًَ  ش ٓٞػٞػ٤س ٝضو٤َِأًػ عطؿحذحش٣٘طؽ ػٖ رُي ج ٣ٌٖٔ إٔ 

ٓظطِف  ٣غطرذٍعطشج٢ُ، جُز١ ٓغف خظحتض ج٧ػٔحٍ جال ٛٞ ٓػحٍ رُيٝجُظ٘حػحش أٝ جُرِذجٕ. 
 ئ٠ُ جً )جعط٘حد 2013ػحّ  ٓغفُؿ٤ٔغ أٗٞجع جالذطٌحسجش. ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ،  ٞطقٍ ذ"جالذطٌحس" 
كٌحس ج٧قظَ ٛزج جُٔششٝع ػ٠ِ  أ٣ٖ ٖٓؿ٤ر٤ٖ "غطغأٍ ج٣ُٔ( أٝعِٖٞٓ د٤َُ  3جإلطذجس 

ً أ٣ؼج٧ٓش ؾذ٣ذز؟". ٣ٞػف ٛزج  شجتنأٝ ؽ أٝ خذٓحش أٝ ػ٤ِٔحشٍ  حٍ عِغٍ ٔؼِٞٓحش ُطط٣ٞش أٝ ئدخجُٝ  ح
ً ػ٤ر ً  ح طٌحسجش ك٢ ئدسجؼ ؾ٤ٔغ أٗٞجع جالذ رُي "جالذطٌحس": كوذ ٣ططِد ٓظطِف ك٢ ضؿ٘د جعطخذجّ ٜٓٔح

جُٔ٘طؿحش  ، ٛٔحسجشكوؾ ٖٓ جالذطٌح ست٤غط٤ٖكثط٤ٖ  ٛزج جُذ٤َُ جػطٔحد ع٤إد١، ٌُٖٝأعثِس ٓطؼذدز. 
ٌحس" ٓغ ػٔحٕ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػ٠ِ ضؿ٘د ٓظطِف "جالذط ػ٤ِٔسئ٠ُ ضكغ٤ٖ هذسز  ،ػ٤ِٔحش ج٧ػٔحٍٝ

 .جُظ٤حؿس جُِـ٣ٞسك٢  جالخطظحس
 

 االبتكبر ياليح -2 -6 -3
 
ً  جً ٔرطٌشز ٓإششجُششًس ُِج٧د٠ٗ  جُكذّ ضؼش٣ق  ؼذّ ٣ُ  3-86 ُٔوحسٗس جالذطٌحس ػرش جُظ٘حػحش أٝ  ػؼ٤لح

ػ٠ِ  ك٢ قذجغس جالذطٌحسجش أٝ هذسز ًَ ششًسٍ  جالخطالكحش ٧ٗٚ ال ٣ِكع أٝ جُرِذجٕ سكثحش قؿْ جُششً
أخشٟ قٍٞ قذجغس  ٓغ ٓؼِٞٓحشٍ  ُششًسك٢ جذطٌحس جالضط٣ٞش جالذطٌحسجش. ٣ٌٖٔ دٓؽ ٓؼِٞٓحش قحُس 

( إلٗطحؼ 5 جُلظَجٗظش ٝ ضوغ٤ْ ؾٜذ جالذطٌحس )( أ4جُلظَ جٗظش جالذطٌحس أٝ أٗشطس جالذطٌحس )
إلػذجد . ٣ٌٖٔ ضؿ٤ٔغ ٛزٙ جُٔإششجش ششًسك٢ ًَ ذطٌحسجش ٝهذسز جالذطٌحس قذجغس جال ػٖ ٓإششجشٍ 

ذ٤حٗحش  ُششًحش قغد جُظ٘حػس أٝ كثس قؿْ جُششًس أٝ جُرِذ. ػ٘ذ دٓؿٜح ٓغك٢ ج جالذطٌحس ٓالٓف
العطٌشحف ٓغحٛٔس جالذطٌحس ك٢ أدج  جُششًس  جُٔالٓف ٛزٙ ، ٣ٌٖٔ جعطخذجّ(11 جُلظَجٗظش جُ٘طحتؽ )

 .ُٔغطخذ٢ٓ جالذطٌحسجُٔ٘لؼس ضكو٤ن ٝ
 
 خًع انبيبنبث حىل االبتكبراث أونىيبث -3 -6 -3
 
قحُس جالذطٌحس قٍٞ ظِس ذحُركع جُٞط٠ ذؿٔغ جُر٤حٗحش قٍٞ جُٔٞػٞػحش جُطح٤ُس رجش ٣ُ  -87 -3

 (.11 جُلظَجٗظش جالذطٌحس ) ٝٓالٓف
ُٔ  جُٜذفجُشت٤غس قغد  ٌٖ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ًَ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جالذطٌحس٣ٔ -88 -3 ػ٤ِٔس ؽ ٝ٘طَ )جُ

ٍٍ ج٧ػٔحٍ  ٢ٗٞػػٖ ئػحك٤س  أعثِسٍ  ؼ٤ُِٖٔطلغ٤ش ض، ٌُٖٝ ٖٓ جُٔل٤ذ ٌَُ ٗٞع ٝجقذٍ  ( ٖٓ خالٍ عإج
ًػش أ ٓؼِٞٓحشٍ ئ٠ُ ئٗطحؼ رُي ع٤إد١ . ػ٤ِٔس ج٧ػٔحٍغطس ٖٓ جذطٌحسجش جُٗٞجع ج٧ٝ جذطٌحسجش جُٔ٘طؽ

ُٔ ٝجُغٔحـ  ضلظ٤الً ػٖ جذطٌحسجش ًَ ششًسٍ  ؽ أٝ ٘طَ ذطٌشجس أٗٞجع جالذطٌحس جُؼحٓس )أ١ جذطٌحسجش جُ
 .ٖٓ ٛزج جُذ٤َُ 3جإلطذجس ك٢ جُٔؼّشكس جُؼ٤ِٔس( 
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جُط٢ ذطٌحس الج ٓالٓفئػذجد ٖٓ أؾَ ٝقذجغطٚ ٞط٠ ذؿٔغ جُر٤حٗحش قٍٞ خظحتض جالذطٌحس ٣ُ  -89 -3
ً ظّ٘ ضُ  اػذجد ذج٧عثِس رجش جُظِس ضشَٔ ٝؾٜٞد جالذطٌحس.  حجذطٌحسجضٜ ُخظحتض ق جُششًحش ٝكوح

 :جُٔالٓف
 .2 -3 -3جُوغْ جُلشػ٢ ًٔح ٛٞ ٝجسد ك٢ ، ٖٓ قذجغس جالذطٌحس ٔخطِلسجُ ٔغط٣ٞحشجُ• 
 .1 -3 -3جُوغْ جُلشػ٢  ك٢ًٔح ٛٞ ٝجسد ، خظحتض جذطٌحسجش جُٔ٘طؽ، ذٔح ك٢ رُي جُطظ٤ْٔ• 
 2 -2 -3ًٔح ٛٞ ٝسجد ك٢ جُوغْ جُلشػ٢ ، ٝضطر٤وٜح جالذطٌحسجش دٝس ج٧ؽشجف جُػحُػس ك٢ ضط٣ٞش• 
 .5 جُلظَٝ
 .1 -5 -3ًٔح ٛٞ ٝجسد ك٢ جُوغْ جُلشػ٢ ٓغطٔشز أٝ ٓطٞهلس،  ٝؾٞد أٗشطس جذطٌحسٍ • 
 
ُٔ ٣٘طرن ٓلّٜٞ جُك -90 -3 إٔ كطَٔ ج٧ػٔحٍ، ٌُٖٝ ٖٓ جُٔ سؽ ٝػ٤ِٔ٘طَ ذجغس ػ٠ِ ًَ ٖٓ جذطٌحسجش جُ

ُٔ ذكذجغس  ضٌٕٞ ج٧عثِس جُٔطؼِوس  .٣ٖذحُ٘غرس ُِٔذ٣ش ك٢ جإلؾحذس أًػش عُٜٞسً  ؽ٘طَ جذطٌحسجش جُ
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 األعمال. قياس أنشطة ابتكار الرابع الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  رئيسةيتناول ىذا الفصل قياس أنشطة االبتكار، ويكمل قياس االبتكارات كنتائج. ويحدد ثمانية أنواع 
اليندسة والتصميم و البحث والتطوير التجريبي؛   :األنشطة التي قد تقوم بيا الشركات سعيًا وراء االبتكار وىي

تدريب و الممكية الفكرية؛ و العالمة التجارية؛  قيمةأنشطة التسويق وأنشطة و واألعمال اإلبداعية األخرى؛ 
 اقتناء  األصول الممموسة أو استئجارىا؛ وأنشطة إدارة االبتكار.و تطوير البرمجيات وقواعد البيانات؛ و ؛ العاممين

لتحديد  نشطة ألغراض أخرى غير غرض االبتكار، يقدم ىذا الفصل إرشاداٍت بأنو قد يتم تنفيذ ىذه األ واعترافاً  
 المتابعة أنشطة لتحديد اقتراحاٍت  يقدم كما. األنشطة ليذه المحتوى المتعمق باالبتكار لمموارد المخصصة

 . المرجعية سنةال من وجيزة فترة بعدواإلنفاق عمييا  ةالمخطط االبتكار أنشطة وكذلك لالبتكارات

 

 

 

 

ليذه األنشطة. كما يقدم اقتراحات لتحديد أنشطة المتابعة لالبتكارات باإلضافة إلى أنشطة االبتكار المخطط ليا 
 ونفقاتيا وذلك بعد فترة وجيزة من السنة المرجعية/ سنة اإلسناد.
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 ألنشطة االبتكارالرئيسة لسمات امقدمة و ال -4-1

 التطويريةبأنيا "جميع األنشطة  3تعريفيا في الفصل  التي تمّ  لقياس أنشطة ابتكار األعمال اً الفصل إطار  يقدم ىذا -4-1
جمع  أجل عممية ل فترة المشاىدة منتنفيذىا خال بتكار" ويتمّ االتحقيق  يدفبشركة الوالمالية والتجارية التي تقوم بيا 

تغطيتو في الفصل  تمّ  الذي كنتائجاالبتكار، مكماًل لقياس االبتكارات  جيود. ولذلك يتناول ىذا الفصل قياس البيانات
 السابق.

 تتسم أنشطة ابتكار األعمال بالميزات التالية: -4-2

 من  ألنشطة االبتكار الالزمة لسمع أو الخدماتالحصول عمى ا يمكن لمشركات القيام بأنشطة االبتكار داخل الشركة أو
 خارجية. منظماتٍ 

  ّتأجيل أنشطة االبتكار أو التخمي عنيا خالل فترة المشاىدة وذلك ألسباب متعددة. قد يتم 
  يمكن  ألنشطة االبتكار أن تخمق المعرفة أو المعمومات التي ال ُتستخدم إلدخال ابتكار خالل فترة المشاىدة. وىذا يشمل

 األساسية في االبتكار.الحصول عمييا من األنشطة التي تفشل في تحقيق أىدافيا  المعرفة التي يتمّ 
  يمكن لمشركات استخدام نتائج أنشطة االبتكار الخاصة بيا، بما في ذلك االبتكارات والمعرفة الجديدة والمعمومات الجديدة

 يمكنياالحق، أو  حتى تاريخٍ  بيااالحتفاظ بالنتائج لالستخدام الخاص  ويمكنيالمصمحتيا الخاصة خالل فترة المشاىدة، 
 أخرى. أو مؤسساتٍ  و بيعيا أو ترخيصيا إلى شركاتٍ نقل النتائج أ

والتي قد  ،اليدف تحقيق موجية نحو عادة  كجزء من عمميةٍ  اً بعضطة االبتكار المختمفة مع بعضيا ترتبط أنش -4-3
باع اتبغير رسمي أو  تتطمب خطوات تكرارية متعددة قبل أن ينتج عنيا أي ابتكار. ويمكن القيام بأنشطة االبتكار بشكلٍ 

فرص إدخال التغييرات، عمى سبيل المثال من خالل استخدام أساليب  لتقويمعمميات منظمة ورسمية  منيجية تضمّ  مقاربةٍ 
 المشكالت. التحميل واإلبداع وحلّ 

إجراء العديد من األنشطة التي قد تكون ذات صمة باالبتكار ألغراض أخرى تعمل عمى تحسين أداء يمكن  -4-4
في الواقع، قد ال تكون بعض الشركات مدركة لمقدرات االبتكارية االبتكار. إلى تحقيق بالضرورة  تيدفاألعمال دون أن 

من األنشطة المتعمقة باالبتكار لجميع أنواع  ألنشطتيا. لذلك يوصى في ىذا الفصل بجمع البيانات حول مجموعةٍ 
 أنواع اإلنفاقبقيمة ىذه البيانات في بحث تأثيرات  افاً ىذه التوصية اعتر  وتأتيالشركات، بما فييا الشركات غير المبتكرة. 

عمى ذلك  عالوةً   التي ترتبط بو.بأنواع اإلنفاق مقارنًة في األداء )مثل اإلنتاجية( باالبتكار  اً مباشر  اً التي ال ترتبط ارتباط
والدراية الفنية والميارات  [IPالفكرية ]( )الممكية KBC)القائم عمى المعرفة رأس المال  باإلنفاق عمى المتعمقةالبيانات  تعدّ 

 .المجّسد التقانير لتحميل التغيّ  مفيدةً  وما إلى ذلك( ورأس المال الممموس )المعدات والمباني واآلالت
 أدلةً  محتممة يمكن أن توفر البيانات النوعية حول مشاركة األعمال في األنشطة المختمفة التي ليا قيمة ابتكارية -4-5

  -(1-5-3سواء كانت مبتكرة أو نشطة في مجال االبتكار )انظر القسم الفرعي  -عمى قدرات جميع أنواع الشركات
مقابل  داخمياً  وعمى األنشطة المحددة التي تضطمع بيا الشركات لتطوير االبتكارات، وعمى أنواع األنشطة التي تتمّ 

ذه المعمومات إلنشاء ممفات تعريف مختمفة عن كيفية قيام األنشطة المكتسبة من مصادر خارجية. ويمكن استخدام ى
 استخداميا لتطوير االبتكارات. نواع مختمفة من المعرفة واألصول األخرى التي يتمّ األوتحديد باالبتكار الشركات 
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إلى وظائف  الغرض مخصصة أو القيام بيا كإضافةٍ  يمكن إدارة أنشطة االبتكار باعتبارىا "مشاريع ابتكار" منفصمة -4-6
متزامن  بالتتابع أو بشكلٍ  تنفيذىامن التداخل أو الترابط الوثيق ويمكن  تظير جميع أنشطة االبتكار درجةً  األعمال األخرى.

 مع مشروع واحد أو أكثر من مشاريع االبتكار.

من ىذا الفصل ثمانية أنواع من األنشطة ذات الصمة  2-4ترتيب ىذا الفصل عمى النحو التالي: يحدد القسم  تمّ  -4-7
 حول جمع البيانات النوعية عن حدوث أنشطة االبتكار في الشركات. تمّ  عمى إرشاداتٍ  3-4باالبتكار. ويحتوي القسم 

ت نالجمع بيا اقتراحاتٍ  5-4كما يقدم القسم  4-4وصف طريقتين لجمع بيانات اإلنفاق عمى أنشطة االبتكار في القسم 
 توصيات ىذا الفصل. 6-4يمخص القسم إضافية عن أنشطة االبتكار. و 

 أنواع األنشطة ذات الصمة باالبتكار -4-2

 :االبتكار وراء سعياً  بيا االضطالع لمشركات يمكن التي األنشطة من رئيسة أنواع ثمانية الفصل ىذا يحدد -4-8

 (. R&D) التجريبي والتطوير البحث أنشطة. 1
 .خراآل اإلبداعي العمل أنشطةو  والتصميم اليندسة. 2
 .التجارية العالمة قيمةو  التسويق أنشطة. 3
 .الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة. 4
 . العاممين تدريب أنشطة. 5
 .البياناتو قواعد  البرمجيات تطوير. 6
 .استئجارىا أو الممموسة األصول باقتناء ةعمقتالم األنشطة. 7
 .االبتكار إدارة أنشطة. 8
يساعد . الواضح اليدف بيذا تنفيذىا يتمّ  ال فقد األعمال، ابتكار جيود من اً جزء تكون قد األنشطة ىذه أنّ  مع -4-9

 محدد ىو كما االبتكار مجال في نشطة غير أو نشطة أنيا عمى الشركات توصيف عمى إكمال العامة األنشطة ىذه قياس
 تشكل كانت ما إذا تقدير كيفية حول إرشاداتٍ  ويقدم الثمانية األنشطة ىذه القسم ىذا يصف. 3 الفصل في وموضح
 .ابتكارية أنشطةً 

 التجريبي والتطوير البحث أنشطة -4-2-1

 مخزون زيادة أجل من بو القيام يتمّ  الذي والمنيجي اإلبداعي العمل( R&D) التجريبي والتطوير البحث يشمل -4-10
 OECD, 2015:§ 2.5 to) 2015 فراسكاتي دليل لتعريف اً وفق .المتوفرة لممعرفة جديدة تطبيقاتٍ  واستنباط المعرفة

 نتيجة معالجة( 3) اإلبداع؛( 2) الحداثة؛( 1: )ىي معايير بخمسة التجريبي والتطوير البحث أنشطة تفي أن يجب ،(2.7
 األساسية األبحاث التجريبي والتطوير البحث يشمل. التكرار قابمية أو/و النقل قابمية( 5) و المنيجية؛( 4) مؤكدة؛ غير

 .التجريبي والتطوير التطبيقية والبحوث
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 ىدفٍ  أو غايةٍ  نحو التطبيقية األبحاث توجيو يتمّ  التعريف، بحكم :ابتكاري كنشاط   التجريبي والتطوير البحث -4-11
 العمميات أو المنتجات تحسين أو جديدة عمميات أو منتجات إنتاج إلى التجريبي التطوير يسعى حين في ،محدد عممي
 المعرفة مخزون لتوسيع األساسية األبحاث استخدام يمكن ال أنو من الرغم وعمى. لالبتكار نيةتوجد ىنا  وبالتالي ،الحالية
 التي التجريبي والتطوير البحث أنواع  جميع تعدّ  عممية، ألسباب وذلك المشاىدة فترة خالل محددة ابتكارات لمتابعة لمشركة
 أدناه  4-4 و 3-4 القسمان يقدم. الشركات لتمك ابتكارية أنشطةً  تعريفيا بحكم األعمال مؤسسات مقابميا تدفع أو تنفذىا
 .التوضيح من اً مزيد

 األخرى اإلبداعي العمل وأنشطة والتصميم الهندسة -4-2-2

 ارتباًطا مرتبطة تكون قد التي واإلبداعية التجريبية األنشطة األخرى اإلبداعية واألنشطة والتصميم اليندسة تغطي -4-12
 أنشطة تشملىي و  ،الخمسة التجريبي والتطوير البحث معايير جميعتحقق  ال ولكنيا ،التجريبي والتطوير بالبحث وثيًقا

 والتطوير البحث عن مستقل بشكلٍ  تنفيذىا يتمّ  التي األنشطة أو ،التجريبي والتطوير لمبحث المساعدة األنشطة أو المتابعة
 .التجريبي

 من كاّلً  األنشطة وتشمل. الجودة وبمراقبة باإلنتاج الخاصة والمعايير واألساليب اإلجراءات اليندسة تتضمن -4-13
 تشمل كما النظم؛ أو والعمميات والخدمات لمسمع المسبق واإلنتاج واإلعدادوالتقويم  واالختبار الفنية المواصفات تخطيط
 استخراج وأنشطة ؛ينلممستخدم الشرح وعروض التجريب ومحاوالت واالختبار الالزمة ددبالعِ  دوالتزوّ  المعدات تركيب
 "(.العكسية اليندسة)" العمميات معدات أو الحالية المنتجات من المعمومات تصميم أو المعرفة

 الشركات من لمعديد بالنسبة لالبتكارالرئيس  اإلبداعي النشاط األخرى اإلبداعية واألعمال التصميم يشكل -4-14
المتطمبات الوظيفية لمبحث والتطوير  يتمبّ  ما نادراً  فإنيا المعرفة، إلى تؤدي ما غالباً  األنشطة ىذه أنّ  حين وفي. الخدمية

 .مخصص أساسٍ  عمى ُتجرى أو اليقين، وعدم الحداثةالتجريبي المتمثمة ب

 لمسمع معّدل أو جديد مظير أو شكل أو وظيفة تطويرالرامية إلى  األنشطة من واسعة مجموعة التصميم يتضمن -4-15
 تحسين ىو المنتج تصميم من اليدف .نفسيا الشركة ستستخدميا التي األعمال عمميات يافي بما العمميات، أو الخدمات أو

 العممية، تصميمن حسّ ويُ  .الخدمات أو السمعفي ( الوظيفية الخصائص) استخدام سيولة أو( الجمالية النواحي) الجاذبية
 المنتج تصميم ألنشطة المشتركة السمات تشمل. العمميات كفاءة من باليندسة، وثيًقا ارتباًطا مرتبطاً  يكون أن يمكن الذي

 اإلثنوغرافي البحث أو المحتممين المستخدمين مسوحات خالل من وذلك) التصميم عممية في المحتممين المستخدمين إشراك
 المحتممين، المستخدمين من نةعيّ  عمى التجريبي واالختبار ،(المشروع مستخدمي مجموعات أو المشترك التأسيس أو

 التصميم تفكير وأساليب المنتج تصميم إمكانات مناقشة تتمّ . معين تصميم مشاكل حلّ  أو لتحديد التنفيذ بعد ما ودراسات
 .5 الفصل في التفصيل من بمزيد

 ال جديدة بطريقة المعرفة تطبيق أو جديدةال معرفةال اكتساب أنشطة جميع ىخر األ ةاإلبداعياألعمال  ضمنتت -4-16
 كما تتضمن. التجريبي والتطوير بالبحث الخاصة( الوضوح بعدم أيًضا المتعمقة) اليقين وعدم الحداثة متطمباتتحقق 
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 المتعمقة واألنشطة لالبتكار، مفاىيم وتطوير ،(جديدة أفكار لتوليد اإلبداعية العممية) التفكيراألخرى  األعمال اإلبداعية
 .األعمال عممياتابتكار  أو المنتج ابتكار أنشطة من كجزءٍ  التنظيمي بالتغيير

 اإلبداعية واألعمال التصميم أعمال معظم تعدّ : ابتكاري كنشاط األخرى اإلبداعية واألعمال والتصميم الهندسة -4-17
 موجود منتج إنتاجكحالة  االبتكار متطمباتتحقق  الالتي  التصميم في بسيطةالرات التغيّ  باستثناء ابتكار، أنشطة األخرى
 بين التمييز في التصميمي التفكير منيجياتالشركات ل استخدام تحديد يساعد أن ويمكن. المثال سبيل عمى جديد بمون

 اإلنتاج إجراءات مثل ابتكار أنشطة تعدّ  ال اليندسية  األنشطة من فالعديد. االبتكار وأنشطة البسيطة التصميمتغيرات 
 أو لتغيير أو العكسية، لميندسة المرافقة اليندسية األنشطة تكون ال أو تكون وقد. الحالية لمعمميات اليومية الجودة ومراقبة
 ُتجرى األنشطة ىذه كانتما  إذا عمى ذلك يعتمد بل ،ةً ابتكاري أنشطةً  جديدة إنتاج قائطر  أو خدمات أو عمميات إدخال
 .أخرى ألسباب أو االبتكار بيدف

 التجارية لعالمةا قيمةو  التسويق أنشطة 4-2-3

 المنتجات ووضع التسعير قائوطر  السوق واختبار السوق أبحاث التجارية العالمة قيمةو  التسويق أنشطة تشمل -4-18
 التجارية األسواق أو المعارض في لممنتجات والترويج المنتجات عن اإلعالنو  المنتجات؛ وترويج "التسويق الُمضّمن"

 مثل مباشر، بشكلٍ  معين بمنتجٍ  ترتبط ال التي تجاريةال عالماتال عن اإلعالن أيًضا وتشمل. التسويق ستراتيجياتإ وتطوير
 العالمة قيمةو  الشركة سمعة في تسيم التي العامة العالقات أنشطة إلى باإلضافة الشركة، باسم المرتبطة اإلعالنات
 .التجارية العالمة قيمةو  التسويق أنشطة من جزًءا والتوزيع المبيعات أنشطة تعدّ  وال. التجارية

 أنشطةً  الموجودة لممنتجات التسويق أنشطة تعدّ  ال :ابتكاري كنشاط التجارية العالمة قيمةو  التسويق أنشطة -4-19
 فقط صغيرٍ  جزءٍ  سوى ربط اليمكن الشركات من لمعديد بالنسبة. ذاتيا بحدّ  ابتكاراً  التسويق ممارسة كانت إذا إال ابتكاريةً 

 الصمة ذات االبتكار أنشطة وتشمل .المشاىدة فترة خالل تقديميا يتمّ  التي المنتج ابتكارات مع التسويقاإلنفاق عمى  من
طالق السوق واختبارات األولية السوق أبحاث الخاصة بابتكارات  المنتج وضعوطرائق  التسعير آليات وتطوير اإلعالنات وا 
 أو بيئية فوائداألعمال عممية  البتكار كان إذا ،عممية األعمال ابتكار مزايا تسويق أيًضا يمكن الحاالت، بعض في .المنتج

 .مثالً  المنتج جودة تحسين كان لو دور في

 الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة 4-2-4

 البحث خالل من غالًباخمقيا  يتمّ  التي المعرفة استغالل أو حماية الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة تشمل  -4-20
 الفكرية الممكية أنشطة كما تتضمن األخرى. اإلبداعية واألعمال والتصميم واليندسة البرمجيات وتطويرالتجريبي  والتطوير

( IPRs) بالشركة الخاصة الفكرية الممكية حقوق عمى لمحصول بطمب بالتقدم المتعمقة والقانونية اإلدارية األعمال جميع
دارتيا وتوثيقيا وتسجيميا نفاذ وتسويقيا لمغير وترخيصيا وتجارتيا وا   الممكية حقوق عمى الحصول أنشطة وجميع ،ىاوا 
 حقوق وتشمل. ثالث طرف إلى بيعيا وأنشطة ليا، المباشر الشراء أو الداخمي الترخيص مثل أخرى منظمات من الفكرية
 التجارية والعالمات الصناعيةوالتصاميم  العامة بالمرافق الخاصة االختراع وبراءات االختراع براءات الفكرية الممكية
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 الجغرافية والبيانات( الجديدة النباتية األصناف) النباتات مربي وحقوق المتكاممة الدوائر وتصاميم والنشر التأليف وحقوق
 .(WIPO, 2004)  التجارية األسرار مثل السرية والمعمومات

 والمنتجات واالختراعات لألفكار الفكرية الممكية أنشطة تعدّ : ابتكاري كنشاط الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة -4-21
 أنشطة األمثمة وتشمل. ابتكاريةً  أنشطةً  المشاىدة فترة خالل تطويرىا تمّ  التي المحسنة أو الجديدة األعمال عمميات أو
 أو ختراعاال استخدام لحقّ الترخيص الداخمي و  ختراع،اال أو البتكارل الفكرية الممكية حقوق عمى لمحصول بطمب قدمالت
 الفكرية الممكية أنشطة جميع استبعاد ويجب. واالبتكارات االختراعات عن الفكرية مممكيةل الخارجي ترخيصال أو بتكار،اال

 كانت التي األعمال وعمميات بالمنتجات الخاصة واألنشطة  المشاىدة فترة قبل إجراؤىا تمّ  التي باالختراعات الخاصة
 .المشاىدة فترة قبل موجودة

 باالبتكار الخاصة الفكرية الممكية أنشطة بين التمييز في صعوبةً  البيانات جمع عمميات فيالمستجيبون  يجد قد -4-22
 قسمٍ  في تدار كريةالف الممكية كانت إذا سيما ال الموجودة، األعمال عمميات أو بالمنتجات الخاصة الفكرية الممكية وأنشطة
 .إدارتيا تتمّ  الفكرية لمممكية  كبيرة حافظة ىناك وكان ،خاصة ميزانية لو منفصل

 العاممين تدريب أنشطة 4-2-5
 المعرفة لتطوير الشركة قبل من دعميا أوتغطية تكاليفيا  يتمّ  التي األنشطة جميعالعاممين  تدريب يشمل -4-23

 والتعميم العمل أثناء في التدريبالعاممين  تدريب ويشمل. الشركة لموظفي محددة ميامٍ  أو عملٍ  أو لمينةٍ  الالزمة والميارات
 .والتدريبية التعميمية المؤسسات في بالوظيفة المتعمق

 األعمال عمميات أو المنتجات استخدام عمىالعاممين  تدريب أنشطة تعدّ  ال :ابتكاري كنشاطالعاممين  تدريب -4-24
 تدريب ابتكاري كنشاطٍ  التدريب أمثمة تشمل. ابتكاريةً  أنشطةً  المغاتتعّمم  أو العامة الميارات مستوى رفع أو الحالية،

 بتنفيذ المتعمق والتدريب الجديدة؛ المعدات أو الجديدة الموجستية األنظمة برامج مثل االبتكارات استخدام عمىالعاممين 
 مثل بتكار،اال لتطوير المطموبالعاممين  تدريب ويعدّ .  المنتج ابتكار ميزات حول الزبائن أو الموظفين إرشاد مثل بتكارٍ اال

 اليندسة من جزًءا أو التجريبي والتطوير البحث أنشطة من جزًءا التصميم، عمى أو التجريبي والتطوير البحث عمى التدريب
 .الترتيب عمى األخرى اإلبداعية واألعمال والتصميم

 البيانات وقواعد البرمجيات تطوير أنشطة 4-2-6
 :يمي ما البيانات وقواعد البرمجيات تطوير أنشطة تضم -4-25
 وتطبيقاتيا البرمجيات أنظمة من لكل الداعمة والمواد البرامج ووصف الحاسوبية، البرمجيات وشراء الداخمي التطوير  •
 (.المعدات أو المنتجات في المتضّمنة والبرمجيات المخصصة البرمجية والحمول المعيارية، البرمجيات حزم ذلك في بما)
 وتحميل جمع ذلك في بما داخميًا، وتحميميا وتطويرىا المحوسبة المعمومات من وغيرىا الحاسوب بيانات قواعد اقتناء  •

 .اإلنترنت من أو المتوفرة العامة التقارير من مستقاة وبيانات الممكية مسجمة حاسوبية بيانات قواعد في البيانات
 البيانات وقواعد الحاسوب برامج فييا بما المعمومات تقانة أنظمة وظائف نطاق توسيع أو بتحديث الخاصة األنشطة  •

 .البيانات عن البحث وأنشطة اإلحصائية البيانات تحميل ذلك ويشمل. الحاسوبية
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( ICT)األخرى  واالتصاالت المعمومات تقانة وخدمات الحاسوب باستخدام المرتبطة التكاليف تكون أن يمكن -4-26
 البيانات وقواعد البرمجيات تطوير أنشطة من جزًءا المعمومات، ومعالجة السحابي التخزين خدمات مثل إلييا، والوصول

العتاد  أنظمة لصيانة الالزمة المعمومات وتقانة الحاسوب خدمات فإنّ  ذلك، ومع. الغرض ليذا إنفاقيا حال في وذلك
 .البيانات وقواعد البرمجيات لتطوير أنشطةً ليست في العموم  الصمب

لمبرمجيات  البسيطة الترقيات مثل باالبتكار ترتبط ال قد أنشطةً  البيانات وقواعد البرمجيات تطوير أنشطة تشمل -4-27
 .وتحميميا الروتينية األعمال وظائف من وغيرىا لممحاسبة البيانات قواعد وشراء( المشتراة أو داخمًيا المطورة) الموجودة

 ويوجّ  عندما ابتكارياً  نشاطاً  البرمجيات تطوير يمثل: ابتكاري كنشاط البيانات وقواعد البرمجيات تطوير أنشطة -4-28
 دمج برمجيات أو الموجستية األنظمة أو الحاسوب ألعاب مثل األعمال، عمميات أو المنتجات تحسين أو تطوير أجل من

 البيانات تحميل حالة في كما االبتكار أجل من تستخدم عندما ابتكارياً  نشاطاً  البيانات قواعد أنشطة وتعدّ . األعمال عمميات
 .  العمالء تفضيالت أو المواد بخصائص المتعمقة

 
 ململسة أو استئجبرهبالوصل  ألباقتناء ا المتعمقة األنشطة 4-2-7
 
 اإلنتاج وأ والمعدات واآلالت المباني حيازة خالل من االقتناء أو االستئجار أو الشراء  األنشطة ىذه تشمل -4-29

 الحاسوب وأجيزة النقل ومعدات األدوات مثل عناصر المعدات وتشمل. الخاص االستخدام أجل من السمع ليذه الداخمي
 تتمّ . عام من ألكثر الشركة ميزانيات في الشركة من الممموكة الممموسة األصول تبقى. المعموماتتقانة  بأنظمة الخاصة
 ذات األصول لفئات القومية الحسابات في اإلجمالي الثابت المال رأس تكوين فئة ضمن الممموسة األصول اقتناء تغطية
. والمعدات والمنشآت الممتمكات إلى اإلضافاتاإلنفاق من أجل  عن معمومات لمشركة الماليةالقوائم  توفركما . الصمة

 عمى تطويرىا أو األصول ىذه عمى حصوليا إلى باإلضافة. األصول ألرصدة اإلجمالية القيمة الميزانيةقوائم  وتعكس
 ذلك ويشمل. خارجية أطرافٍ  من استئجارىا أو تأجيرىا طريق عن خدماتيا تأمينب لشركاتقد تقوم او  الخاص، حسابيا

 .لالستخدام مباشر غير مقياًسا التكاليف ىذه تمثل. الخوادم مثل األصول الستخدام السحابية الخدمات مقابل مدفوعات
 استئجارىا أو الممموسة األصول اقتناء يكون أن يمكن: البتكارا بغرض استئجارها أو الممموسة األصول اقتناء -4-30

 المعدات عن اً جوىري مختمفة خصائص ذات معدات شركةال تشتري عندما الحال ىي كما ذاتيا، بحدّ  ابتكار أنشطة بمثابة
كانت  إذا ابتكارًيا نشاًطا عموًما الممموسة الرأسمالية السمعحيازة  تعدّ  الو . أعماليا عمميات في تستخدميا التي الحالية

 تغييرات ترافق معت تكان إذا أو ،التي ال تتضّمن تغييرات المال رأس لتوسيع القيام باستثماراتٍ بغرض  أو الستبدالبغرض ا
 .  المادي المال رأس من الحالي الشركة برصيد مقارنة فقط طفيفة

 أو المنتج البتكارات مطموبة األصول ىذه كانت إذا ابتكارًيا نشاًطا الممموسة األصول استئجار أو تأجير يعدّ  -4-31
 أصل امتالك يجب كانما  إذاالخاصة  األعمالمؤسسات  بقرارات االبتكار نشاط قياس يتأثر أاّل  يجب. األعمال عمميات

لمختبر  إضافية بناء مساحة ئجاراست يمثل قد المثال، سبيل عمى. االبتكار في الستخدامو استئجاره أو تام بشكلٍ  ما
 العمميات تحويل بيدف ثالث لطرف التابعة السحابي التخزين خدمات استخدام فإنّ  وبالمثل،. اً ابتكاري اً نشاط تصميم
 .لمعمالء جديدة منتجات توصيل دعم في أو أعمال عممية ابتكار في يسيم قد كفاءة أكثر وجعميا
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 االبتكار دارةإ 4-2-8
وتنظيميا  لالبتكار والخارجية الداخمية الموارد تخطيط نحو الموجية المنيجية األنشطة جميع االبتكار إدارة تشمل -4-32

دارة ،العاممين بين القراراتوصنع  المسؤوليات وتنظيم االبتكار، موارد تخصيص كيفية ذلك ويشمل. ومراقبتيا العمل  وا 
 نتائج لرصد وأنشطة بالشركة، الخاصة االبتكار أنشطة في الخارجية المدخالت ودمج الخارجيين، الشركاء معالمشترك 
 واألدوار بنىوال والعمميات واألىداف ستراتيجياتواإل السياسات لوضع أنشطةً  تشملكما  .التجربة من مالتعمّ  ولدعم االبتكار

 إدارة عن المعمومات وتتعمق. ومراجعتيا يمياو لتق آليات إلى باإلضافة الشركة، في االبتكار مع لمتعامل والمسؤوليات
 5 الفصل انظر) االبتكار نتائج من غيرىا أو المبيعات لتوليد االبتكار أنشطة عمى اإلنفاق كفاءة حول بالبحث االبتكار
 (.االبتكار إدارة حول التفاصيل من لمزيد

 وتعقيدىا رسميتيا درجة أنّ  من الرغم عمى االبتكار مجال في النشطة بالشركات االبتكار إدارة ممارسات ترتبط -4-33
 مخصصة ابتكاراتالتي لدييا فقط  الشركات منالمستجيبون  يدرك ال قدو . الشركات بين كبيًرا اختالًفا تختمف أن يمكن
 ال االبتكار إدارة أنشطة ألن نظًراو . االبتكار إدارةتمارس  شركتيم أنّ  تأجيرىا أو الممموسة األصول اقتناء أساس عمىتقوم 
 في النشطة الشركات من االبتكار إدارة ممارسات حول النوعية البيانات بجمع يوصى المبتكرة، غير بالشركات تتعمق
 وقدرات أنشطة عن جمعيا يمكن التي البيانات نوع 4-3-5 و 2-3-4 الفرعيان القسمان يناقش. فقط االبتكار مجال
 .الشركات لدى االبتكار إدارة

 خارجيةال مصادرفي ال الشركات أنواع بجميع صمة ذات تكون قد التي االبتكار إدارة ممارسات حدىإ تبحث -4-34
 االبتكار مجال في نشطةً  خارجيةال مصادرفي ال أفكارٍ  عن تبحث التي الشركات تكون ولن .لالبتكار أفكار عمى لمحصول

 حول أسئمة خالل من البحث أنشطة عن بيانات بجمع ويوصى. المشاىدة فترة خالل مبتكرة فكرة تطوير عدم قررت إذا
 ( .3-3-6ي الفرع القسم انظر) أمكن إن الشركات أنواع لجميع توجو لالبتكار المعرفة مصادر

 
 ابتكبر أنشطة حدوث عن النلعية البيبنبت جمع -4-3
 محتممة صمة ذات محددة أنشطة حدوث عن النوعية البيانات بجمع القسم ىذا في الواردة اإلرشاداتُتعنى  -4-35

 .االبتكارات وراء سعياً  صريح بشكل إجراؤىا يتمّ  التي األنشطة وتحدد الشركات، داخل باالبتكار
 األنشطة الخارجية المصدر و  الداخمية األنشطة 4-3-1
 من مجموعة عمى بناءً  أو خارجيةمنظمات  من شراؤىا أو الشركة داخل االبتكار أنشطة من العديد إجراء يمكن -4-36

 من أو أخرى مؤسسات من االبتكار لعممية مدخالت عمى الحصول يمكن ذلك، عمى عالوةً . والخارجية الداخمية األنشطة
 بالشركة الممكيةمن حيث  المرتبطة التابعة الشركات األخرىالمشروعات  تشمل. مشروع األعمال قطاع خارج منظمات

 أن مشروع مجموعة إلى تنتمي التي الشركات توجيو يجب. الخارج في أو نفسو البمد  في موجودة كانتأ سواء المستجيبة،
 عمييا التعاقد يتمّ  التي األنشطة عادة المشتريات تتضمن. خارجيةكمنظمات  مجموعتيا في األخرىالمشروعات  تعتبر
 وقد. االبتكار إلى تسعى قد تكون التي لمشركة كخدمة األنشطة من سمسمة بإجراء تقوم خارجية دفع لمؤسسةيُ  رسمٍ  مقابل
 (.6 الفصل انظر)ة خارجيمن مصادر  األنشطة لتوريد أخرى ترتيبات ىناك تكون
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 أو التسويق أو التدريب أو التصميم مثل المعرفة، عمى القائمة الخدمات من سمسمة تقديم لمشركات يمكن -4-37
 ذلك، ومع. تعاقدي أساسٍ  عمى أخرى مؤسسات أو شركات إلى اإلنترنت بروتوكول خدمات أو البرمجيات أو االستشارات

 بأنشطة تقوم كانت إذا إال( 3 الفصل انظر) االبتكار مجال في نشطة تعتبر ال الخدمات ىذه تقدم التي الشركات فإنّ 
 األنشطة ىذه تقدم التي الشركة ألن القياس منظور من ضرورياً  التقييد ىذا يعدّ . بنفسيا ما ابتكارٍ  تقديم بقصد ابتكار
 .ال أم البتكارامن أجل  خدماتيا استخدام يعتزم المتعاقد كان ما إذا تعمم ال قد كخدمة

 وحسب. أخرى مؤسسات أو لشركات والتطوير البحث خدمات تقدم التي الشركات التقييد ىذا من استثناءً  ويأتي -4-38
 كانتما  إذا  لتحديد اً عموم ضرورة توجد ال وبالتالي ابتكاريًا، نشاًطاالتجريبي  والتطوير البحث أنشطة جميع تعدّ  ،الُعرف
 نتائج إنتاج نحو التجريبي والتطوير التطبيقية األبحاث ووجّ تُ . لالبتكار مخصصةالتجريبي  والتطوير البحث خدمات
 ال قد محدد، ىو وكما أنو، من الرغم عمى االبتكارإلى  المطاف نياية في تيدف قد األساسية األبحاث وحتى. محددة
 .(OECD, 2015: § 7.47) االعتبار في استخدام أو محدد فوري تجاري تطبيقٌ  ليا يكون

 
 البحث أنشطة باستثناء االبتكار بأنشطة الخاصةواإلنفاق  األنشطةبحاالت  المتعمقة البيانات جمع ينبغي -4-39

 ىذه اشترت التي الشركة من خارجية، منظماتٌ  بيا تقوم التي ،(إلخ ، البرامج ، التدريب ، التصميم) التجريبي والتطوير
 أم بيا الخاصة االبتكار جيود دعم إلى تيدف األنشطة كانتما  إذا األنشطة ىذه تشتري التي الشركة مموستع. الخدمات

 من المؤسسات نطاق خارج تنفيذه يتمّ  الذي التجريبي والتطوير بالبحث المتعمقة البيانات جمع يمكن ذلك، ومع. ال
 أن ويمكن. التجريبي والتطوير البحث اشترت التي الشركات ومن كخدمةٍ التجريبي  والتطوير بالبحث تقوم التي الشركات

 المتخصصةالتجريبي  والتطوير البحث شركات فييا جريتُ  التي البمدان اىتمام موضع المجموعتين كال من البيانات تكون
 والتطوير البحثاإلنفاق عمى  بيانات تجميع عند ذلك، ومع. األجنبية لمشركات التجريبي والتطوير البحث من كبيراً  قدراً 

 كل عنو بمغي الذي التجريبي والتطوير مبحثل الحساب المزدوج بتجنّ  بمكان الميم من الوطني، المستوى عمىالتجريبي 
 .الخدمة دومزوّ  المشتري من
 
 خدمات توفر الشركات التي أنّ  في( 6و 3 الفصمين انظر) االبتكار أجل من العمل تقسيم نتائج إحدى تتمثل -4-40
 األداء إلى ميماً  دخالً مُ  تمثل أن يمكن أخرى مؤسسات أو شركات ابتكار ألنشطة الميمة قيمةال ذات معرفةال نتاجإ

 جمع يتمّ  أن االبتكار أجل من العمل تقسيم حول لمبحث بالنسبة الميم من يكون قد وبالتالي. القتصادل اإلجمالي االبتكاري
 .الشركات ىذه مثل انتشار مدى عن بيانات

 
 باالبتكار تتعمق محددة أنشطة عن نوعية بيانات 4-3-2
 
 مبتكرة) الشركات أنواع لجميع أعاله 2 -4  القسم في المدرجة األنشطة أداء عن النوعية البيانات بجمع يوصى -4-41

 بمغتُ  التي الشركات إلى فقط االبتكار بإدارة المتعمقة األسئمة توجيو يجب(. 3 الفصل في المحدد النحو عمى مبتكرة وغير
 :التالي حول النوعية البيانات جمع ينبغي الشركات، لجميعبالنسبة . البتكارل أكثر أو واحد نشاطٍ  عن
 منو الغرض عن النظر بغض  نشاط كل إجراء تمّ  إذا. 1



106

10 
 

 .االبتكارات من أكثر أو واحد وراء سعياً ( التجريبي والتطوير البحث بخالف) نشاط كل إجراء تمّ إذا . 2
 أو اً داخمي إجراؤىا تمّ  قد المحددة االبتكار أنشطة كانتما  إذا حول إضافية بيانات جمع اً أيض الميم من يكون قد -4-42
 .1 -4  الجدول في موضح ىو كما خارجية، منظماتٍ  من شراؤىا تمّ 

 باالبتكار الصمة ذات األنشطة عن النوعية البيانات جمع1 -4  الجدول
 المنزل في إما) نشاط أي نوع النشاط

 (شراؤىا تمّ  أو
إجراؤه داخميا  نشاط تمّ 

 بغرض االبتكار
نشاط مشترى من مصادر 

 خارجية بغرض االبتكار
 التجريبي والتطويرأنشطة البحث 

 األخرىاإلبداعية اليندسة والتصميم واألعمال 
 التجارية العالمة قيمة و التسويق أنشطة

 الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة
 العاممين تدريب أنشطة

 أنشطة تطوير البرمجيات وقواعد البيانات
 استئجارىارتبطة باقتناء األصول الممموسة و األنشطة الم

 االبتكار إدارة أنشطة
 سبيل عمى. لمتداخل مجاالت ىناك أنّ  إال اآلخر، عن متمايز االبتكار أنشطة من نوع كل أنّ  من الرغم عمى -4-43

 التجريبي والتطوير البحث من جزًءاالعاممين  وتدريب وتصميميا البرامج تطوير أنشطة بعض تكون أن يمكن المثال،
 وأن المحتممة التداخالت  نشاط كل استخدام عن النوعية البيانات جمعتتقّبل عممية  أن المستحسن من لذلك(. أدناه انظر)

 .منعيا إلى تيدف التي التفصيمية التعميمات استخدامتتجّنب 
 والتطوير البحث أنشطة كانتما  إذا ذلك عمى األمثمة من. محددة أنشطة حول إضافية معمومات جمع يمكن -4-44

ذا آلخر، حينٍ  من أو مستمر بشكلٍ  تجري الداخمية التجريبي  تقانة معدات يتضمن الممموسة األصول في االستثمار كان وا 
 من مختمفة أنشطة عمى الحصول تشمل الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة كانت إذا أو ، ال أم واالتصاالت المعمومات

 يكون قد ذلك، إلى باإلضافة(. إلخ التجارية، العالمات الصناعية، التصاميم االختراع، براءات) الفكرية الممكية حقوق أنواع
 بيانات جمع الميم من يكون قد المثال، سبيل عمى. محددة ابتكار ألنشطة البيانات جمع تجزئة من المزيد إجراء الميم من

 قواعد أنشطة"و "البرمجيات تطوير" أو ،"األخرى اإلبداعية واألعمال التصميم" و" اليندسية األنشطة" عن منفصمة
 ".البيانات

 . جمع بيانات اإلنفاق عمى أنشطة االبتكار 4.4
. السياسة أو البحث ألغراض سواء باالبتكار الصمة ذات األنشطة بتكمفة المتعمقة البيانات عمى كبير طمبٌ يوجد  -4-45

 فئاتال حسب البيانات وجمع محددة ألنشطة البيانات جمع: ىما اإلنفاق بيانات لجمع طريقتين القسم ىذا يصف
 .ةبالمحاسب

 
 االبتكار نفقات قياس في المفاهيمية القضايا  4-4-1
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 تكوينال بقياس وثيًقا ارتباًطا الممموسة، األصول عمىاإلنفاق  عدا االبتكار، أنشطة معظم عمىيرتبط اإلنفاق  -4-46
 ,.EC et al) التالي وتشمل( IPPs) الفكرية لممكيةا منتجات بأنو( SNA) القومية الحسابات نظام عرفويُ ا لم يرأسمالال

2009; OECD, 2010): 
 التجريبي والتطوير البحث 
 وتقويميا المعادن عن استكشاف 
 البيانات وقواعد الحاسوب برمجيات 
 األخرى الفكرية الممكية منتجات و والفنية؛ األدبية واألصول الترفيو. 

التطوير الداخمي  وتكاليف الثابتة األصولالقتناء  المدفوع السنوي اإلجمالي المبمغ وى الرأسمالي اإلنفاق -4-47
 من وغيرىا النقل ومعدات واألدوات واآلالت والمباني األراضي عمى اإلجمالياإلنفاق  شملي ووى. الثابتة ألصولل

 والتطوير البحث عمى القائمة واألصول البيانات وقواعد الكمبيوتر برامج مثل الفكرية الممكية منتجات عن فضالً  المعدات،
 ,.EC et al) واحد عامٍ  من أكثر الثابتة ألصولاإلنتاجي ل عمرال يكون أن يجب. األخرى الفكرية الممكية وأصولالتجريبي 

 استئجار وتكاليف واحد، عامٍ  عن تقل لمدة تستمر التي والمواد العمالة تكاليف جميع الجارياإلنفاق  شملي. (2009
 .الثابتة األصول

 ،القومية الحسابات نظام في نتاجاإل حدود ضمن تعدّ  ال المعرفة عمى القائمة األصول من األخرى األنواع تزال ال -4-48
إلى اإلحاطة بفئٍة كبيرٍة  الرامية القياس جيود نطاق إنّ .  المال رأس لتكوين الرسمية التقديرات من مستبعدة فيي وبالتالي

 ؛Sichel 2006 و Hulten و Corrado انظر)  المعرفة عمى القائمة األصول أو الممموسة غير األصول من
Awano et al.، 2010؛ Goodridge، Haskel and Wallis، 2014 )في المذكورة األنشطة قائمة من جداً  قريب 

 القائمة األصول مفيوم يشمل القومية، الحسابات بنظام ةالخاص الفكرية الممكية منتجات إلى وباإلضافة. 1-4 الجدول
 اً أيض انظر) التنظيمي المال ورأس والتصميم التجارية العالمة قيمة في لالستثمار المبذولة الجيود أيضاً  المعرفة عمى

 (.2-2-5و 2-4-2 الفرعية األقسام
الموّسع  المعرفة عمى القائم المال رأس في أو IPPs الفكرية الممكية منتجات في يرأسمالال تكوينال قياس يركز -4-49

KBC األنشطة يستبعد وبالتالي الصمة، ذات الفكرية الممكية منتجات من األصول مخزون إلى اإلضافات تسجيل عمى 
 اإلنفاقو  باالبتكار الصمة ذات باألنشطةيشمل اإلنفاق المتعمق و . واحد عام من ألكثرتكون منتجًة  أن يتوقع ال التي

 .االبتكار إلى المال لرأس تكوين ال ييدف كل أخرى، ناحيةٍ  من .الجاريواإلنفاق  الرأسمالي
 الخاص يرأسمالال تكوينالاإلنفاق عمى  حساب بيا يتمّ  التي الطريقةبين  طفيفة اختالفاتٍ  وجود من الرغم عمى -4-50

 عناصر صياغة مفاىيم فييا يتمّ  التي الطريقةبين و  عام بشكلٍ  االبتكارواإلنفاق عمى  IPP الفكرية الممكية بمنتجات
 .االتساق تحقيق أجل من جمعيا تمّ  أرقام أية مقارنة المفيد من محددة،

ينصح  ألنشطة،ل النوعية لممؤشرات بالنسبة ممكن أمر السنوات متعددة مشاىدة لفترة البيانات جمع أنّ  حين في -4-51
 جودة تحسين وبالتالي ،االستجابة عبء تقميل أجل من لممسح السنة المرجعية\ اإلسناد سنة عمى البيانات جمع يركز نأّ ب

 ابتكار مشروع في المستخدمة المواردعن  البيانات لجمعمقاربة اليدف  استخدام يتمّ  عندما يكون ذلك واستثناء. البيانات
 اإلسناد، سنة عن لمشركة المالية السنة انحراف حال وفي. سنوات عدة تغطي أن يمكن التيو ( 10 الفصل انظر)واحد 
 .اإلسناد سنة مع أفضل بشكلٍ  تتوافق التي المالية لمسنةاإلنفاق  بيانات طمب ينبغي
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 .االبتكارات من أكثر أو واحد وراء سعياً ( التجريبي والتطوير البحث بخالف) نشاط كل إجراء تمّ إذا . 2
 أو اً داخمي إجراؤىا تمّ  قد المحددة االبتكار أنشطة كانتما  إذا حول إضافية بيانات جمع اً أيض الميم من يكون قد -4-42
 .1 -4  الجدول في موضح ىو كما خارجية، منظماتٍ  من شراؤىا تمّ 

 باالبتكار الصمة ذات األنشطة عن النوعية البيانات جمع1 -4  الجدول
 المنزل في إما) نشاط أي نوع النشاط

 (شراؤىا تمّ  أو
إجراؤه داخميا  نشاط تمّ 

 بغرض االبتكار
نشاط مشترى من مصادر 

 خارجية بغرض االبتكار
 التجريبي والتطويرأنشطة البحث 

 األخرىاإلبداعية اليندسة والتصميم واألعمال 
 التجارية العالمة قيمة و التسويق أنشطة

 الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة
 العاممين تدريب أنشطة

 أنشطة تطوير البرمجيات وقواعد البيانات
 استئجارىارتبطة باقتناء األصول الممموسة و األنشطة الم

 االبتكار إدارة أنشطة
 سبيل عمى. لمتداخل مجاالت ىناك أنّ  إال اآلخر، عن متمايز االبتكار أنشطة من نوع كل أنّ  من الرغم عمى -4-43

 التجريبي والتطوير البحث من جزًءاالعاممين  وتدريب وتصميميا البرامج تطوير أنشطة بعض تكون أن يمكن المثال،
 وأن المحتممة التداخالت  نشاط كل استخدام عن النوعية البيانات جمعتتقّبل عممية  أن المستحسن من لذلك(. أدناه انظر)

 .منعيا إلى تيدف التي التفصيمية التعميمات استخدامتتجّنب 
 والتطوير البحث أنشطة كانتما  إذا ذلك عمى األمثمة من. محددة أنشطة حول إضافية معمومات جمع يمكن -4-44

ذا آلخر، حينٍ  من أو مستمر بشكلٍ  تجري الداخمية التجريبي  تقانة معدات يتضمن الممموسة األصول في االستثمار كان وا 
 من مختمفة أنشطة عمى الحصول تشمل الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة كانت إذا أو ، ال أم واالتصاالت المعمومات

 يكون قد ذلك، إلى باإلضافة(. إلخ التجارية، العالمات الصناعية، التصاميم االختراع، براءات) الفكرية الممكية حقوق أنواع
 بيانات جمع الميم من يكون قد المثال، سبيل عمى. محددة ابتكار ألنشطة البيانات جمع تجزئة من المزيد إجراء الميم من

 قواعد أنشطة"و "البرمجيات تطوير" أو ،"األخرى اإلبداعية واألعمال التصميم" و" اليندسية األنشطة" عن منفصمة
 ".البيانات

 . جمع بيانات اإلنفاق عمى أنشطة االبتكار 4.4
. السياسة أو البحث ألغراض سواء باالبتكار الصمة ذات األنشطة بتكمفة المتعمقة البيانات عمى كبير طمبٌ يوجد  -4-45

 فئاتال حسب البيانات وجمع محددة ألنشطة البيانات جمع: ىما اإلنفاق بيانات لجمع طريقتين القسم ىذا يصف
 .ةبالمحاسب

 
 االبتكار نفقات قياس في المفاهيمية القضايا  4-4-1
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 التحديات
 تتوفر ال المثال، سبيل عمى. عوامل بعدة االبتكار أنشطةباإلنفاق عمى  المتعمقة البيانات جودة تتأثر أن يمكن -4-52

لكل  بيانات تجمع أن لمشركة ويجوز. لمشركة المحاسبيةاألنظمة  من مباشرةً  النشاط بحسباإلنفاق  من عديدة أنواع
 تكون قد ذلك، عمى عالوةً . االبتكار عمى وتدريب عام تدريب إلى ميايتقستستطيع  ال قد ولكنيا التدريب،اإلنفاق عمى 

 .متسقة بطريقة بينيا الجمع المجيبين عمى العسير من تجعل بطريقةٍ  الشركة من مختمفة أجزاء عبرموزعًة  المعمومات
 محددة ابتكار أنشطةاإلنفاق عمى   4-4-2
 الجدول في موضح ىو كما الشركات لجميع السبعة األنشطة من نشاطٍ  لكلالكمية  اإلنفاق بيانات بجمع يوصى -4-53
 أجل من فقط االبتكار مجال في النشطة لمشركات( ابتكاري) نشاطٍ  لكلاإلنفاق  عن إضافية بياناتٍ  جمع ويمكن2 -4

 عمى. نشاط لكل االبتكاراإلنفاق عمى  تخصيص تفاصيل يمي وفيما. نشاط كل في باالبتكار المتعمقاإلنفاق  حصة تحديد
 بجمع فقط يوصى ،(8-2-4 الفرعي القسم انظر) االبتكار بإدارة يتعمق االبتكار أنشطة من ثامن نوعٍ  وجود من الرغم

 من استبعادىا سبب يأتي ىنا ومن ،اإلنفاق بيانات وليس( 2-3-4 الفرعي القسم انظر) الفئة ىذه عن النوعية البيانات
 .2-4  الجدول
 باالبتكار صمة ذات محددة أنشطة عمى اإلنفاق بيانات جمع 2-4 الجدول

 اإلنفاق  مجموع نوع النشاط
 (الشركات جميع)

 الشركات)االبتكاراإلنفاق عمى 
 (فقط االبتكار مجال في النشطة

 (التعريف تشمل) التجريبي البحث والتطوير . أنشطة1
 األخرىاإلبداعية . اليندسة والتصميم واألعمال 2
 التجارية العالمة قيمةو  التسويق . أنشطة3
 الفكرية بالممكية المتعمقة . األنشطة4
 العاممين تدريب . أنشطة5
 أنشطة تطوير البرمجيات وقواعد البيانات. 6
 استئجارىاباقتناء األصول الممموسة و رتبطة األنشطة الم. 7
 خطأ نشاط الىاإلنفاق  تخصيصوقوع المستجيبين في خطأ  في االبتكار أنشطة بعض بين التداخل يتسبب قد -4-54
اإلنفاق  تخصيص يستند .أكثر أو نشاطين في لإلنفاق مزدوجال تسجيلالوقوع في خطأ ال الحاالت، بعض في حتى، أو

 مثل الداعمة األنشطة حساب عمىالتجريبي  والتطوير البحث مثل اإلبداعية لألنشطة األفضمية يعطي ىرمي ىيكلٍ  عمى
يوجد  ذلك، إلى باإلضافة. العاممين وتدريب التجارية العالمةقيمة و  التسويق وأنشطة الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطة
 األفضمية التجريبي والتطوير البحث عطىيُ  اإلبداعية، لألنشطة بالنسبة. والداعمة اإلبداعية األنشطة ضمن ىرمي تسمسلٌ 

 اإلبداعية واألعمال والتصميم اليندسة عمى األفضمية عطىتُ  بدورىا التي البيانات وقواعد البرمجيات تطوير  أنشطة عمى
 التسويق أنشطة فئة عمى األفضمية الصمة ذات واألنشطة الفكرية الممكية فئة ُتعطى الداعمة، لألنشطة وبالنسبة. األخرى

 .العاممين تدريب عمى األولوية بالتالي ُتمنح التي التجارية العالمة قيمةو 
 :ابتكاري نشاطٍ  لكل بتكاركإنفاق عمى اال تضمينو يتمّ  ما تفاصيل يمي فيما -4-55
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  ّعمى اإلنفاق اىذ شملي أن وينبغي. أعاله 1-2-4 الفرعي القسم في التجريبي والتطوير البحثاإلنفاق عمى  وصف تم 
 الممموسة السمع عمىواإلنفاق  ؛التجريبي والتطوير البحث فيالتي سُتستخدم  العامة البحث ألدوات الفكرية الممكية تراخيص
 بالمعايير تفي التي البرمجيات تطوير أنشطة أو التصميم أنشطة عمى اإلنفاق وكذلك ؛التجريبي والتطوير البحث ألغراض
 من جزًءا البرمجيات وتطوير تصميم أنشطة تكون أن يمكن. أعاله فةعرّ المُ التجريبي  والتطوير البحث لنشاط الخمسة
ذاالتجريبي  والتطوير البحث مشروع في النتائج دمج تمّ  إذاالتجريبي  والتطوير البحث  مؤكدة غير النتيجة كانت وا 

(OECD, 2015: § 2.62) . أنشطة من غيرىا أو التجريبي والتطوير البحث أنشطة تؤدي التي لشركاتتوجيو ا يمكنو 
دراج" اإلجمالية النفقات" عمود فيىذا اإلنفاق  بإدراج أخرى لشركات كخدمةٍ  االبتكار  فقط  بابتكاراتيااإلنفاق الخاص  وا 

 ".االبتكاراإلنفاق عمى " تحت تسمية (الثاني) العمود في
 2-4 الفرعي القسم في المحددة األنشطة جميع األخرى اإلبداعي العمل وأنشطة والتصميم الهندسةاإلنفاق عمى  شملي-

 في عنيا اإلبالغ ينبغي التيالتجريبي  والتطوير البحث بمعايير تفي التي واليندسة التصميم أنشطة تكاليف باستثناء ،2
 أو التصميم عمىالعاممين  تدريباإلنفاق عمى  المبدأ حيث من ىنا درجيُ  أن ويجب. التجريبي والتطوير البحث إطار

 من الخارجي التصميم خدماتباإلنفاق عمى  المتعمقة البيانات عمى الحصول عادة ويمكن. اإلبداعية األساليب أو اليندسة
 .الشركة دخلقائمة 

 بما ،3-2-4   الفرعي القسم في المحددة األنشطة جميع التجارية العالمة قيمةو  التسويق أنشطةاإلنفاق عمى  شملي 
 العالماتاإلنفاق عمى  عن اإلبالغ ينبغي. التجارية العالمات وتسويق التسويق أنشطة عمى التدريباإلنفاق عمى  ذلك في

 التسويق خدماتاإلنفاق عمى شراء  بيانات عمى الحصول يمكن ما وغالًبا. الفكرية الممكية أنشطة إطار في التجارية
 .الشركة دخلقائمة  من الخارجية واإلعالن

 الفرعي القسم في المحددة ألنشطةعمى ا الجاريبنود اإلنفاق  جميع الفكرية بالممكية المتعمقة األنشطةاإلنفاق عمى  شملي 
 ألنشطة تجارية عالماتحيازة  وعمى الفكرية الممكية إدارة عمى التدريب عمى ذلك اإلنفاق شملي أن وينبغي 4-2-4

 والتطوير البحث بيدف ةخارجي فكرية ممكية حقوق شراء تكمفة عن اإلبالغ ويجب. التجارية العالمة وقيمة التسويق
 حقوق إدارةاإلنفاق عمى  بيانات  عمى الحصول يمكنفي الغالب، . R&D التجريبي والتطوير البحث بند تحتالتجريبي 
 تكاليف بين الجمع طريق عن أو( الكبيرة المنظمات حالة في) الشركة في المعني القسم تكمفة من( IPRs) الفكرية الممكية
 عمى الحصول يمكن ما وغالًبا. الخارجية الخدمات وتكاليف والتسجيل، الطمب وتكاليف الداخميين، لمموظفين العمالة
 األصول فئات إلى اإلضافات) الميزانية قائمة بيانات من IP  الخارجية  الفكرية الممكية حقوق اقتناءاإلنفاق عمى  بيانات
 .الفكرية الممكية حقوق من المختمفة األنواع حسب الفئة ىذه بتقسيم أمكن، كمما وُينصح،(. الصمة ذات الممموسة غير

 عمى الشركة،العاممين في  بتدريب المتعمقة المباشرة وغير المباشرة التكاليف جميع العاممين تدريباإلنفاق عمى  شملي 
في  اإلقامةو  السفر ومدفوعات الخارجية الدورات رسوم المباشرة التكاليف تتضمن 5-2-4  الفرعي القسم في المحدد النحو
 والتكاليف اإلدارية والتكاليف لمموظفين، الداخمي لمتدريب العمالة وتكاليف التعميمية، والمواد التدريبية، الدورات حضور أثناء

 يقضونو الذي لوقتلمعاممين مقابل ا العمالة تكاليف إلى فتشير المباشرة غير التكاليف أما. الداخمية التدريب لمراكز األخرى
اإلنفاق ( 1: )العاممين تدريب عمىاإلنفاق  من نشاطين استبعاد يجب. العمل أثناء في التدريب وقت  فيو بما التدريب، في

 ثلم) األولي الميني التدريباإلنفاق عمى ( 2) و الشركة؛ لدى العاممين غير اآلخرين األشخاص أو العمالء تدريبعمى 
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 الموارد قسم منالعاممين  لتدريب المباشرة بالتكاليف المتعمقة البيانات عمى الحصول يمكن ما وغالًبا(. المتدربين تدريب
 .بالشركة البشرية

 الفرعي القسم في المحددة األنشطة عمىبنود اإلنفاق  جميع البيانات قواعد و البرمجيات تطوير أنشطةاإلنفاق عمى  شملي 
 الميزانيةقائمة  بيانات من متاحة البيانات قواعد وأنشطة البرمجيات بتطوير المتعمقة البيانات تكون أن ويجب 4-2-6
إلى  اإلضافات بعض إجراء إلى حاجة ةثمّ  ستكون أنو من الرغم عمى ،(المرسممة البيانات وقواعد البرامج إلى اإلضافات)
 المستخدمة الكمبيوتر برمجيات عمىاإلنفاق  عن اإلبالغ يجب: ىما النشاط ليذا استثناءانيوجد . المرسممة غير لتكاليفا

 البيانات جمع تكاليف عن اإلبالغ يجب كما ،التجريبي والتطوير البحث إطار فيالتجريبي  والتطوير البحث إلجراء
 .التسويقاإلنفاق عمى  من كجزء السوق بأبحاث الخاصة

 التي7 -2-4 الفرعي البند في المدرجة األنشطة جميع تكاليف الممموسة األصول استئجار أو اقتناءاإلنفاق عمى  شملي 
 الخاص لالستخدام السمع ليذه الداخمي اإلنتاج تكاليف إلى باإلضافة ،ستئجاراال أو الشراء خالل من عمييا الحصول تمّ 

اإلنفاق  من ىذهاإلنفاق  فئة تتكون .التجريبي والتطوير لبحثعمى ا المرسملاإلنفاق  باستثناء ولكن مرسممة، كخدمة
 بيانات عمى الحصول يمكن. الممموسة األصولعمى استئجار  الجاريواإلنفاق  الممموسة األصول شراء عمى الرأسمالي
 عمى الحصول يمكنكما  (.والمعدات والمنشآت الممتمكات إلى اإلضافات) لشركةا ميزانيةقائمة  من الرأسمالياإلنفاق 
 .الشركة دخلقائمة  منستئجار اال تكاليف بيانات

. بالتعميمات تزويدىم عند وذلك حتى ،الصحيح لمنشاط االبتكار موارد تخصيص في صعوبةً  المستجيبون يجد قد -4-56
 قسم الديي ليس ولكن التصميم بأعمالالتي تقوم  الخدمات قطاع شركات في جيبونستالم يفشل قد المثال، سبيل عمى

. التجريبي والتطوير البحث بمعايير تفي قد بيم الخاصة التصميم أنشطة بعض أنّ  إدراك في التجريبي والتطوير لمبحث
 ذلك يؤثر أن ينبغي ال ولكن محددة، ألنشطة المخصصة الموارد كمية تقديرفي  التقميل أو المغاالة إلى ذلك يؤدي وقد

 .االبتكارإلنفاق عمى ا إجمالي تقديراتفي  كبير بشكلٍ 
في  االبتكاراإلنفاق الكمي عمى 2 -4  الجدول في المحددة االبتكار أنشطةاإلنفاق عمى  مجموع يعادل ال قد -4-57
 عمميات بابتكار المتعمقة األنشطة مثل المدرجة، تمك غير ابتكارية أنشطة تجري قد الشركات ألن نظًرا وذلك لشركةا

 .االبتكاراإلنفاق الكمي عمى  حول البيانات لجمع بديمة وسيمةً  التالي القسميقدم . والتنظيم اإلدارة في األعمال
 
 البتكارفي مجال ا النشطة لمشركات ةيالمحاسب فئاتال حسباإلنفاق  4-4-3
 تستخدميا قياسية محاسبية فئات لخمس االبتكاراإلنفاق عمى  حول بياناتال بجمع ةيالمحاسب طريقةال تقوم -4-58

، المواد وشراء ،الخارجية الخدمات وشراء ،الموظفين وتكاليف ،التجريبي والتطوير البحث: وىي واسع نطاق عمى الشركات
 .الرأسمالية السمع عمىواإلنفاق 

 التجريبي والتطوير البحث نفقات حول بسجالتٍ  التجريبي والتطوير بالبحث تقوم التي الشركات تحتفظ ما عادةً  -4-59
 بعض تقوم قد نفسو، الوقت وفي. المحتممة واإلدارية اإلحصائية التقارير إعداد متطمبات من مجموعةٍ إليفاء بل بيا الخاصة
 طمب عند فقطالتجريبي  والتطوير البحثإنفاقيا عمى  عن باإلبالغ التجريبي والتطوير البحث مجال في العاممة الشركات
 الداخمية المحاسبة نظام في االبتكار مفيوم استخدام عدم حالةمثاًل في  االبتكار، عمى اإلجمالي اإنفاقي عن معموماتٍ 
عداد . االبتكار مفيوم إلى أقرب تأتي التي المحاسبية الفئة ىو التجريبي والتطوير البحث أنّ  يعتقدون وبالتالي التقارير، وا 
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 اإلنفاق بين بوضوح بالفصل ينصح  االبتكار،اإلنفاق الكمي عمى  حول اإلمكان قدر وكاممة دقيقة بياناتٍ  جمع أجل من
دراجالتجريبي  والتطوير بالبحث  المتعمق غيراإلنفاق  وبين التجريبي والتطوير البحث عمى  الشركات لمساعدة إرشاداتٍ  وا 
.  االبتكاراإلنفاق الكمي عمى  لجمع استخداميا سيتمّ  التي الفئات 3-4 الجدول يوضح. األخيرةالفئة  ىذه تحديد عمى

 .اإلسناد بسنة الخاصة البيانات جمعأن ت ينبغيو 
 

 االبتكار أنشطة عمى اإلنفاق بيانات لجمع ةيالمحاسب طريقةال3 -4 الجدول
 (فقط االبتكار مجال في النشطة الشركات) االبتكاراإلنفاق الكمي عمى  عمى اإلنفاق

 (التعريف تشمل) التجريبي والتطوير البحث .1
 ألنشطة الرأسمالية السمع وشراء األخرى واإلمدادات والمواد الموظفين تكاليف شملي) الداخمي التجريبي والتطوير البحث .  أ1

 (التجريبي والتطوير البحث

 (أخرى أطرافٍ  من التجريبي والتطوير البحث خدمات شراء) الخارجي التجريبي والتطوير البحث . ب1
  التجريبي والتطوير البحث عدا أنشطة االبتكار أنشطة 2
 (التجريبي والتطوير البحث موظفي تكمفة باستثناء) الموظفين التابعين . أ2
 (التجريبي والتطوير البحث خدمات شراء باستثناء) أخرى أطراف من المشتراة الخدمات . ب2
 (التجريبي والتطوير البحث لوازم/مواد باستثناء) األخرى والموازم المواد . ج2
 بأنشطة مباشرة المرتبطة الرأسمالية السمع شراء باستثناء( ) المشتراة الممموسة وغير الممموسة األصول) الرأسمالية السمع . د2

 (التجريبي والتطوير البحث
 
 سبيل عمى ،التجريبي والتطوير بالبحث المتعمق غيرلإلنفاق  تقديراتيا أفضل تقديم إلى الشركات توجيو ينبغي -4-60

 التجريبي والتطوير البحث مجال في العاممين غير الموظفين عمى تنفق التي من اإلنفاق الحصة تقدير طريق عن المثال
 عن عدا االبتكار بأنشطة الخاصة التابعين الموظفين تكاليف" لتحديد الحصة ىذه واستخدام ابتكار بأنشطة يقومون الذين
 بالبحث المتعمق غيراإلنفاق  من األخرى الثالث لمفئات مماثمة إرشادات تقديم ويمكن". التجريبي والتطوير البحث أنشطة

 و "التجريبي والتطوير البحث خدمات شراء" بنود خالل من الخارجي االبتكارحساب اإلنفاق عمى  يتمّ . التجريبي والتطوير
 (".يالتجريب والتطوير البحث خدمات شراء باستثناء) أخرى أطراف من المشتراة الخدمات"
 :االبتكارلإلنفاق عمى  محاسبة فئة كل عن إضافية تفاصيل يمي وفيما -4-61

 فراسكاتي دليل من 4 الفصل في الواردة التوصيات  باتباع التجريبي والتطوير البحثاإلنفاق عمى  بيانات جمع يمكن 
Frascati  االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون بمنظمة الخاص (OECD, 2015) . البحثيمثل اإلنفاق عمى 
 المال رأسوكذلك المخصص ل الجاريمجموع اإلنفاق الخاص بالبحث والتطوير التجريبي  الداخمي التجريبي والتطوير
 ينبغي حين في الرأسمالية، البنود عمى الداخميالتجريبي  والتطوير البحث تكاليف تضمين اً أيض يجب. اإلجمالي الثابت
 البحث في المستخدمة المادية األصول أو المرسممة التجريبي والتطوير البحث أنشطة تتعمق باىتالك تكاليف أية استبعاد
 منالتجريبي  والتطوير البحث خدمات شراء الخارجيالتجريبي  والتطوير البحثاإلنفاق عمى  غطيي. التجريبي والتطوير
 .أخرى أطراف
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 عن عدا االبتكار أنشطة فيالمنخرطين  لمعاممين والرواتب األجورالنفقات عمى  جميع التابعين الموظفيننفقات  تشمل 
 أنشطة في وقتيم من جزًءافقط  قضوا الذينمن العاممين  الموظفين تكاليف تغطية يجب. التجريبي والتطوير البحث أنشطة

-األفراد كمفة أساس عمى بديمة، طريقةٍ  تقديم يمكن. متناسب نحوٍ  عمىالتجريبي  والتطوير بالبحث المتعمقة غير االبتكار

 .الموظفين تكاليف تقدير يمكنيم ال الذينالمستجيبين  إلى ،شهر
 وليست االبتكار أنشطة في المستخدمة الخدماتنفقات  جميع أخرى أطراف من المشتراة الخدمات بنود اإلنفاق عمى تشمل 

 (.الخارجي التجريبي والتطوير البحث) التجريبي والتطوير البحث من جزًءا بالفعل
 يتمّ  لم التي االبتكار أنشطة في المستخدمة المواد مدخالتنفقات  جميع األخرى والموازم الموادبنود اإلنفاق عمى  تشمل 

 .التجريبي والتطوير البحث أنشطة في تضمينيا
 والمباني والمعدات اآلالت مثل الممموسة، وغير الممموسة الرأسمالية السمع اقتناء تكاليف الرأسمالياإلنفاق  شملي 

 الرأسمالية السمع شراء استبعاد ويجب. الخارج من المشتراة الرأسمالية السمع من وغيرىا المرسممة والبرمجيات واألراضي
 مثل) الخاصة المرسممة األصول إدراج يجببينما  .الداخمية التجريبي والتطوير البحث نفقات في تضمينيا يتمّ  التي

 .التجريبي والتطوير لمبحث المخصصة غير( المرسممة التطوير وتكاليف داخمًيا، المنتجة المرسممة البرمجيات
 العناوين تحت االبتكار أنشطةعمى  وكذلك اإلنفاق الجاري ،الرأسمالياإلنفاق  إدراج إلىالمستجيبين  توجيو ينبغي -4-62

 الحالية اإلنفاق بيانات في الممموسة غير أو الممموسة األصول ىتالكال مخصصات أي إدراج ينبغي وال. الصمة ذات
 .الصمةذي  الرأسمالياإلنفاق  مع الحساب ازدواجية لتجنب

 التي لمشركات خاصة تعميمات إعطاء يجب االبتكار،اإلنفاق عمى  لتحصيل ةيالمحاسب طريقةال استخدام عند -4-63
 الفئات في التجريبي والتطوير بالبحث المتعمق غيراإلنفاق  عن فقط لإلبالغ التجريبي والتطوير لبحثإنفاق عمى ا لدييا
 أو الموظفين عمىالتجريبي  والتطوير بالبحث إنفاق خاص أية تضمين وعدم 3-4 الجدول في المدرجة د. 2 إلى أ. 2 من

 .الفئات ىذه ضمن المشتراة التجريبي والتطوير البحث خدمات أو الرأسمالية السمع أو المواد
 االبتكار ألنشطة التمويل مصادر 4-4-4
 التمويل مصدر حول البيانات جمع ويعدّ . التمويل مصدر حسب االبتكار أنشطة عمىاإلنفاق  تصنيف يمكن -4-64

 االبتكار لتمويل محتممة مصادرتوجد عدة . االبتكار عممية في المالية واألسواق الحكومية االستثمارات دور يمو لتق مفيًدا
 :ومنيا

 (األصول في التصرف منالمتحقق  الدخل أو بيا المحتفظ األرباح) الخاصة األموال 
 المحمي البمد في موجودة مقراتياتكون  التي المرتبطة أو الفرعية أو القابضة الشركات) التابعة الشركات من التحويالت 

 (الخارج في أو
 (الدولية المنظمات أو األجنبية أو المحمية الحكومات من المشتريات عقود ذلك في بما) العمالء طمبات 
 المساىمين قروض 
 أو المكشوف عمى السحب وتسييالت ،(وغيرىا االئتمان وبطاقات ، البنوك) التجارية القروض من الديون تمويل 

 الموردين ائتمانات
 الحكومات من قروض 
 الدولية المنظمات من قروض 
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 العائمة)اآلخرين  األفراد أو األعمال رعاة أو االستثماري المال رأس شركات أو الخاصة األسيمشركات  من أسيم 
 (واألصدقاء

 لخإ الحكومية، غير والمنظمات الدولية والمنظمات األجنبية، أو المحمية الحكومات من المقدمة اإلعانات أو المنح 
 وااللتزامات السندات 
 (.الجماعي التمويل مثل) أخرى مصادر 
 مصادر لجميع واحدة فئةٍ إضافة  طريق عن مثالً  أعاله المذكورة الفئات تجميع البيانات جمع في يتمّ  أن يمكن -4-65

 مصادر عمى البيانات جمع يركز أن يمكن ذلك، من بدالً . الخارجية التمويل مصادر لجميع ثانية وفئةٍ  الداخمية التمويل
 .ودولية محمية تمويل مصادر إلى الخارجية المصادر يقسم أن أو الحكومات، تقدميا التي األموال مثل محددة

 يتمّ  كانما  إذا حول معمومات جمع يتمّ  أن والبحوث السياسات قضايا من متنوعة لمجموعة كافياً  يكون قد -4-66
 فيو يساىم الذي( المئوية بالنسب أو النقدية الناحية من سواء) لممبمغ تقديرٍ  عن البحث من بدالً  ال، أم مصدر كل استخدام

 .مصدر كل
 

 . بيانات أخرى عن أنشطة االبتكار5.4
 االبتكار ألنشطة البشرية الموارد عن البيانات جمع 4-5-1
 تقارير إعداد وحدة من ذنفّ يُ  الاإلنفاق الذي  تقديرفي  صعويةً المديرون  يجد قد محددة، ابتكارٍ  ألنشطة بالنسبة -4-67

ضعيفة  تقديرات إلى ذلك يؤدي أن يمكن. الداخمية العمالة تكاليف أساسي بشكل تضمنوالذي ي الشركة داخل منفصمة
 واألعمال والتصميم اليندسةو  التدريب؛ مثل العمالة، تكاليف من معظميا في تتكون التي االبتكار أنشطة عمى إلنفاقل

 .التجارية العالمة قيمةو  التسويق وأنشطة األخرى؛ اإلبداعية
  المتفرغ العمل مكافئ أساس عمى) شير-األفراد عدد تقدير طمب يؤدي أن يمكن  األنشطة ليذه بالنسبة -4-68
[FTE )]االبتكار أنشطة عن شير-عدد األفراد بيانات جمع وينبغي. البيانات جودة تحسين إلى نشاط لكل المخصص 

 فييا تكون أن المحتمل غير من التي الصناعات في أو العمالة، تكاليف عمى الغالب في تنطوي التي لألنشطة فقط
 توفر حال وفي. الخدمات صناعات في الصغيرة الشركات مثل اإلنفاق، عن دقيقة بيانات توفير عمى قادرة الشركات
 تقديرات بين الجمع خالل مناإلنفاق  تقدير يمكن الشيرية، الرواتب تكاليف أو ةيالساع جوراأل متوسطعن  أخرى بيانات

 .والرواتب األجور بيانات مع شير-عدد األفراد
 االبتكار مشاريع عن بيانات  4-5-2
 تعريفيا ويتمّ  لالبتكار، كمشاريع بيا الخاصة االبتكار أنشطة االبتكار مجال في النشطة الشركات منكثير  تنظم -4-69

دارتيا تنظيميا يتمّ  التي األنشطة من مجموعة أنيا عمى  المتوقعة ونتائجيا ومواردىا أىدافيا وليا محدد غرضِ تحقيق ل وا 
 في االبتكارات لتطوير أعماليا كل أو بعض تنظم شركتيم كانت إذا اعمّ المستجيبين  سؤال يمكن(. 3 الفصل انظر)

 (.10 الفصل انظر) معين ابتكار مشروع عن سؤاليم يمكن أو بيا، معترف مشاريع
. االبتكار بأنشطة المتعمقة والكمية النوعية لمبيانات مكمالً  االبتكار بمشاريع المتعمقة المعمومات تشكل أن يمكن -4-70

 يمكن كما. وتنوعيا االبتكار أنشطة اختالف حول مؤشراتٍ  االبتكار مشاريع بعدد المتعمقة البيانات توفر أن ويمكن
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 بين العالقات لتحديد األعمال عمميات وبابتكاراتابتكار المنتج ب الخاصة المشاريع عدد حول المصنفة البيانات استخدام
 (.5 الفصل انظر)األعمال  ستراتيجياتوا   الشركة وقدرات االبتكار أىداف

 باستخدام وذلك ،االبتكار استثمارات عن تفصيمية معموماتٍ  واحد ابتكارٍ  مشروع عن البيانات جمع يوفر أن يمكن -4-71
 األسيل من أنو يجدونالمستجيبين  أنّ  إلى المعرفي االختبار يشير. 10 الفصل في امناقشتي تتمّ  يالت "مقاربة اليدف"

 مقارنةً  واحد ابتكارٍ  بمشروع المتعمقة االبتكار أنشطةحول   FTE  المتفرغ العمل مكافئبياناٍت عن اإلنفاق أو عن  توفير
  .("مقاربة الموضوع") مجتمعة االبتكار أنشطة بجميع

 الحصول المفيد من يكون قد ، مشروعال كل أساس عمى بيا الخاصة االبتكار أنشطة تنظم التي لمشركات بالنسبة -4-72
ابتكار منتج أو مشاريع  مشاريعك المصنفةلممشاريع  أو المجمعة االبتكار مشاريع لجميع وذلك إما التالية، المعمومات عمى

 :ابتكار عممية األعمال
 المشاىدة فترة خاللالتي ُأجريت  االبتكار مشاريع عدد 
 المشاىدة فترة خالل المنجزة االبتكار مشاريع عدد 
 المشاىدة فترة خالل منيا االنتياء قبل توقفت التي االبتكار مشاريع عدد 
 المشاىدة فترة نياية في الجارية االبتكار مشاريع عدد 
 فترة خالل االبتكار لمشاريع اإلجمالي لعددا مع والجارية والمتوقفة المنجزة االبتكار مشاريع عدديتساوى  أن يجب -4-73

 القياملممستجيبين  يسمح اممّ  لمشركة، الفعمية لمممارسة ابتكارٍ  مشروع يشكل لما الدقيق التعريف ترك وينبغي. المشاىدة
 .مماثمة مصادر من أو الشركات مشاريع إدارة أدوات من المطموبة المعمومات بجمع

 من الكمي لمعدد إجمالي رقم إنتاج إلى األول المقام في االبتكار مشاريع بعدد المتعمقة المعمومات تيدف ال -4-74
 المشاريع حصة مثل الشركة، مستوى عمى مؤشراتٍ  الستخالص تيدف بل ما، صناعةٍ  أو بشركةٍ  الخاصة المشاريع
 عممية ابتكارات مقابل المنتج ابتكارات تطوير مشاريع حصة أو االنتياء، قبل توقفت التي المشاريع وحصة المنجزة،
 .األعمال

 
  المتابعة أنشطة  4-5-3
 لمشركات يمكنكما . عمالاأل عممية ابتكار تنفيذ أو منتجال ابتكار إدخال تاريخ وحتى قبل االبتكار أنشطة تحدث -4-75

جراءالعاممين  وتدريب تسويق أنشطةتنفيذ  أيضاً   بعد االبتكار لمستخدمي الخدمات من وغيرىا التوضيحية العروض وا 
 غير ولكنيا ابتكار، أي لنجاححاسمًة  ىذه المتابعة أنشطة تكون أن يمكن .المشاىدة فترة خالل ذلك يكون أن شرط تنفيذه،
 .االبتكار نشاط تعريف في مدرجة

 : محددة متابعة أنشطة ثالثة عن نوعية بياناتٍ  عمى الحصول البيانات لجمع يمكن -4-76
  اإلعالن ذلك في بما السوق، في منتجال ابتكار بيع لتعزيز المبذولة الجيود جميعوتشمل  التسويقأنشطة متابعة 

 .إلخ ... التوزيع قنوات وتغيير التجارية المعارض في المبيعات وترويج
  المنتج ابتكار باستخدام المتعمقةلمعاممين  الداخمي التدريب فعاليات  جميعىذه األنشطة  تضمّ و التدريبأنشطة متابعة 

 والحاليين المحتممين المستخدمين تعريف أنشطة اً أيض ويشمل. المشاىدة فترة خالل األعمال عممياتابتكار أو 
 .المستخدمين تدريب أو التجريبية ألنشطةا خالل من الخاصة بالمنتج أو عممية األعمال، مثالً  الشركةبابتكارات 
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  يمكن. لمستخدمييا االبتكار فائدة لتحسين المبتكرة الشركة تقدميا التي الخدمات جميعوتشمل  البيع بعد ما خدماتأنشطة 
 تقمل أن يمكن التي ) واإلرجاع الضمان  وخطط واإلصالح، التحديثخدمات و  التركيب خدمات الخدمات ىذه تشمل أن
 لتسييل األخرى المنتديات أو نترنتاإل شبكة مواقع ذلك في بما ) المعمومات وخدمات ،(المستخدمين لدى اليقين عدم من

 (.المستخدمين بين التواصل
 البتكارات المعمومات جمع تمّ  إذا خاص بشكلٍ  مفيًدا المتابعة أنشطة حول المعمومات جمع يكون أن يمكن -4-77

 .10 الفصل في امناقشتي تمت المقاربة القائمة عمى اليدف التي في الحال ىي كما محددة،
 
 واإلنفاق عميها المخططة االبتكار أنشطة  4-5-4
 المحتمل ريالتطو  حول معموماتٍ  االبتكار ألنشطة المستقبمية الشركة بخطط المتعمقة البيانات توفر أن يمكن -4-78
 المخططة االبتكار بأنشطة المتعمقة البيانات تكون أن يمكنكما . القريب المستقبل في الصناعة أو االقتصاد في بتكارال

 لشركات،ا ابتكار بيئة في األخيرة راتلمتغيّ  المحتمل التأثيرتقدير  في تساعد توقيًتا أنسب مؤشراتٍ  إنتاج في اً أيض مفيدةً 
 .باالبتكار المرتبط التنظيم أو االبتكار دعم برامج في يراتتغال مثل
 إلى المخطط االبتكار بأنشطة المتعمقة البيانات جمع يشير أن ينبغي لالبتكار، المؤكدة غير مطبيعةلنظرًا  -4-79

 البيانات جمع فييا يتمّ  التي لمسنة المخططة األنشطة عن معمومات جمع ويمكن. جداً  القريب والمستقبل القريب الحاضر
 .اإلسناد سنة بعد سنتين عن تزيد ال ولمدة اإلسناد، سنة تمي التي السنة تكون ما عادة وىي ،(اآلن)
 أي إجراء تعتزم شركتيم كانت إذا اعمّ المستجيبون  ُيسأل أن الميم فمن المخططة، األنشطة بيانات جمع تمّ  إذا -4-80

ذا ،"ال" أو" نعم" أساس عمى إلجابةبا اإلسناد سنة تميان المتين السنتين أو السنة خالل ابتكار أنشطة  المتوقع من كان ما وا 
 تتبع أن ويجب. يبقى كما ىو أو ينقصأن  أو ،(وجد إن) اإلسناد بسنة مقارنة االبتكاراإلنفاق الكمي عمى   زدادي أن

 استخدام لضمان  اإلسناد سنة في االبتكارباإلنفاق عمى  المتعمقة األسئمة الفور عمى المخططباإلنفاق  المتعمقة األسئمة
 .انفسي االبتكارتعريفات اإلنفاق عمى 

 باستخدام) القريب المستقبل في ليا التخطيط يتمّ  التي االبتكارات أنواع عن اإلضافية األسئمة تستفسر أن يمكن -4-81
 .الفصل ىذا في الموضحة المخططة االبتكار أنشطة أنواع عن أو( 4-4 القسم في االبتكار تصنيف

 المستقبل في ال أم االبتكار أنشطة في ستستثمر كانتما  إذا قررت قد تكون لن الشركات منكثير  ألن اً نظر  -4-82
 ألنيا ذاتيا بحدّ  مفيدة المعمومات ىذه تكون أن يمكن". أعرف ال" منفصمة استجابة فئة إضافة يجب ستنفق، كم أو القريب
 .المستقبلواإلنفاق عمييا في  االبتكار أنشطة بشأن اليقين عدم مستوى عن معمومات توفر
  التوصيات ممخص. 6.4

 بجمع المتعمقة األسئمة توصيات يمي فيمايورد  و  ،ولمبحث لمسياسة المفيدة االبتكار أنشطة الفصل ىذا يحدد -4-83
 .المتخصصة البيانات جمعلعمميات  مناسبة الفصل ىذا يغطييا التي البيانات من األخرى األنواع تعدّ . العامة البيانات

 :يمي ما العامة البيانات لجمع األساسية األسئمة تشمل -4-84
 تمّ  قد النشاط كانما  إذا تحديد مع ال، أم الثمانية األنشطة من نشاط كل إجراء تمّ  قد كانما  إذا حول نوعية بيانات 

 ( 2-3-4 الفرعي القسم) باإليجاب جوابيا كان حالة كل في االبتكار أجل من إجراؤه
 (1-3-4 الفرعي القسم) خارجية منظمات من شراؤه تمّ  أم داخمياً  إجراؤه تمّ قد  نشاط كل كان ما إذا 
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  (2-4-4 الفرعي القسم) السبعة األنشطة من نشاط لكلاإلنفاق الكمي 
 (3-4-4 الفرعي القسم) المحاسبية الطريقة باستخدام البتكاراإلنفاق الكمي عمى ا 
 (.4-4-4 الفرعي القسم) االبتكار تمويل مصادر 

 :ما يمي( مواردال أو مساحةالفي حال توفر ) العامة البيانات لجمع التكميمية األسئمةتتضمن  -4-85
  ٍأساسٍ  عمى أوباستمرار  تتمّ  التجريبي والتطوير البحث أنشطة كانتما  إذا مثل محددة، أنشطةٍ عن  إضافية معمومات 

 (2-3-4 الفرعي القسم) رضيعَ 
  (4-4-4 القسم) التمويل مصدر حسب االبتكاراإلنفاق عمى 
 (3-5-4 الفرعي القسم) المتابعة أنشطة 
 (.4-5-4 الفرعي القسم) ة واإلنفاق عميياالمخطط االبتكار أنشطة 
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 االبتكار عمىقياس قدرات األعمال  الخامس الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الكفاءات والموارد التي تراكميا الشركة بمرور الوقت وتعتمد عمييا و قدرات األعماؿ المعارؼ تشمؿ 
تحميؿ  مف أجؿ جمع البيانات عف قدرات األعماؿ أمرًا بالغ األىمية في سعييا لتحقيؽ أىدافيا. يُعدّ 

اآلخر ال( وأنواع أنشطة االبتكار التي  يابعضو  اره )لماذا تبتكر بعض الشركاتدوافع االبتكار وآث
تقـو بيا الشركات وآثارىا. تشمؿ قدرات األعماؿ ذات الصمة باالبتكار القدرات اإلدارية وميارات قوة 

تغطي مناقشة القدرات التقانية الخبرة الفنية والقدرات التصميمة والكفاءات  .قدرات التقانيةالعمؿ وال
 .الرقمية
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 مقدمةال -1 -5

الشركة بمرور الوقت وتعتمد تشمؿ قدرات األعماؿ المعارؼ والكفاءات والموارد التي تراكميا  -1 -5
مف القدرات  حاسماً جزءًا  لشركةقوة العمؿ في اميارات وقدرات  عدّ تُ  .تحقيؽ أىدافيال سعييا فيعمييا 

 آثارتحميالت إلجراء  حاسمة ذا أىميةٍ  األعماؿ قدراتجمع البيانات حوؿ  عدّ يُ  .باالبتكار ذات الصمة
اآلخر  يابعضعدـ قياـ بعض الشركات إلى االبتكار و  سبب سعي ولمعرفةاالبتكار عمى أداء الشركة 

 (.11 الفصؿ انظر) بذلؾ

 . يقدـنشطة االبتكار والنجاح االقتصادي لالبتكاراتمف قدرات األعماؿ دعـ أ يمكف لكثيرٍ  -2 -5
 :وىي لشركاتالصمة بالبحث في أداء ابتكار اذات  القدراتمف  لقياس أربعة أنواعٍ  ىذا الفصؿ خياراتٍ 

  (2 -5الموارد التي تتحكـ بيا الشركة )القسـ 

 5ة االبتكار )القسـ ، بما في ذلؾ القدرات المتعمقة بإدارة أنشطالقدرات اإلدارية العامة لمشركة- 
3) 

  (4 -5ماليا البشري )القسـ رأسوكيفية إدارة الشركة لقوة العمؿ ميارات 

  القدرة عمى تطوير واستخداـ أدوات تقانة المعمومات وموارد البيانات، حيث توفر األخيرة
 (.5 -5مصدرًا متزايد األىمية لممعمومات مف أجؿ االبتكار )القسـ 

ث ابحاأل فتحسّ  حيثبمرور الوقت  األعماؿمف المفاىيـ المتعمقة بقدرات  كثيرٌ لقد تغيرت  -3 -5
مفاىيـ  يلتبنّ بيانات الإضافية في الفيـ جمع  تحسيناتٍ  تحقيؽ تطمبي. سوؼ فيمنا لعممية االبتكار

 .جديدة قياسٍ وطرائؽ 

مفصؿ ل تكممةً  تالشركا وتأثيرىا المحتمؿ في ابتكارمقدرات الداخمية لمناقشة ىذا الفصؿ  تمثؿ -4 -5
، عمى سبيؿ مترابطةً  بعض ىذه العوامؿ ُتعدّ  .االبتكار في، الذي يتناوؿ آثار العوامؿ الخارجية 7

يغطي . الميرة في سوؽ العمؿ العامميفبتوفر  في الشركة مقيدةً قوة العمؿ المثاؿ، تكوف ميارات 
ىو ، و واستخداميا خارجياً ة جَ نتالمُ  المعرفةعمى االستفادة مف  ياوقدراتالشركات أنشطة  6 الفصؿ

 .7 بيف ىذا الفصؿ والفصؿ رابطاً بالتالي يوفر 

تطوير واستخداـ وتمؾ غير النشطة في مجاؿ االبتكار  ،الشركات النشطةيمكف لكؿ مف  -5 -5
 .في ىذا الفصؿ نوقشتقدرات األعماؿ التي 

في  االنخراطرتيا عمى الموارد العامة لمشركة التي تؤثر بشدة في قد 2 -5يصؼ القسـ  -6 -5
التنافسية وقدراتيا  ستراتيجيتياإ ةً خاص قدرات الشركة اإلدارية 3 -5القسـ  يدرسأنشطة االبتكار. 

ذات الصمة باالبتكار في القسـ قوة العمؿ مراجعة الموارد البشرية وميارات  تواإلدارية. تمّ التنظيمية 
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توصيات  تُلخِّص .5 -5لؾ التصميـ( في القسـ المتنوعة )بما في ذ تقانية، تمييا القدرات ال4 -5
 .6 -5القياس في القسـ عممية الفصؿ الخاصة ب

 الموارد العامة لمشركة -2 -5

أىدافيا مف خالؿ  تحقيؽ قدرتيا عمى متابعة في كبيرٍ  بشكؿٍ الموارد المتاحة لمشركة تؤثر  -7 -5
موارد ذات تضمف ال. تالمتعمقة باالبتكار االنخراط في أنواع مختمفة مف األنشطة، بما في ذلؾ األنشطة

المادية وغير الممموسة )التي تشمؿ رأس الماؿ القائـ عمى المعرفة(  وأصولياقوة عمميا لشركة الصمة با
يمكف أف يكوف الوصوؿ إلى موارد . والخبرة المتراكمة في إدارة أنشطة األعماؿ والموارد المالية المتاحة

يعمموف معيا  ومفوموارد الشركاء  المشروعمف مجموعة  جزءاً  التي تعدّ  التابعة لمشركات مشروعاتال
 .عمى نفس القدر مف األىمية بشكؿ مشترؾ

 حجم الشركة -1 -2 -5
شائع االستخداـ ألنشطة االبتكار ولنزعة الشركات نحو  ًا تنبؤياً حجـ الشركة مؤشر  عدّ ي -8 -5 

يس حجـ الشركة األكثر شيوعًا عدد األفراد تشمؿ مقاي (.Cohen and Klepper, 1996) االبتكار
)أو مقاييس مكافئة في قطاعات مثؿ الخدمات المالية التي يكوف فييا ىذا المبيعات العامميف وحجـ 
. العمالة والمبيعاتمف  بكؿينبغي جمع البيانات المتعمقة  ,وبالتالي(. بالمخرجات صمةً المقياس أقؿ 

أمكف كمما ىذا الشيء ستند ينبغي أف ي ، ولكفاألفراد العامميف بحساب عددالعمالة يمكف جمع بيانات 
والذي ، ًا آخر لحجـ الشركةمقياسقيمة األصوؿ الممموكة تمثؿ . (FTE)المتفرغ  العمؿ ئاتمكافِ  عمى

 .لتحميؿ اإلنتاجية اً مفيد أمراً  عدّ ي
 أصول األعمال -2 -2 -5
األصوؿ الثابتة الممموسة واألصوؿ الثابتة األعماؿ، يتكوف إجمالي األصوؿ مف  في محاسبة -9 -5

(. وأرصدة المخزوف والحسابات المدينةالشيرة التجارية واألصوؿ المتداولة )مثؿ النقدية و غير الممموسة 
تنطوي عمى وتمؾ التي ال  ،آخر طرؼٍ عمى التمييز بيف األصوؿ التي تنطوي عمى التزامات يساعد 
ىذا الدليؿ  وفيفي األدبيات االقتصادية ". األصوؿ "الحقيقيةفصؿ األصوؿ المالية عف  في التزامات

الشركة  بيا تتحكـصوؿ عمى تمؾ الموارد التي األينطبؽ مصطمح ، (4و  2 الفصميف أيضاً انظر )
يمكف الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة باألصوؿ مف  عاـ. ألكثر مفتبقى منتجًة والتي مف المتوقع أف 

والمعدات(  والمصانع)الممتمكات  لقيمة الدفترية لألصوؿ الثابتة الممموسةالمالية وتشمؿ ا القوائـ
جمالي و  لألصوؿ غير الممموسة )مثؿ البرامج وبراءات االختراع واالمتيازات والعالمات  القيمة الدفتريةا 

سمكي يمكف اعتبار التراخيص التنظيمية الستغالؿ الموارد )مثؿ الطيؼ الال .(التجارية والشيرة التجارية
 .أعماؿ والموارد الطبيعية وغيرىا( أصوؿ
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 العمر  -3 -2 -5
إجمالي خبرة الشركة المتراكمة مع  يعبر عفيمثؿ عمر الشركة مؤشرًا آخر لمموارد ألنَّو  -10 -5

 عمراً  األقؿالشركات القديمة مخزونًا أكبر مف المعرفة مقارنًة بالشركات في العادة تراكـ . الوقتمرور 
مع ـ يمكف أف يؤثر التعمّ . التغيير والحصوؿ عمى نتائج مف االستثمارات تطبيؽكيفية ب فيما يتعمؽ

 ,Huergo and Jaumandreu) القدرة عمى االبتكار ونتائج االبتكار كٍؿ مففي  الوقتمرور 
التغيير  تطبيؽفي  رشاقةً أكثر  األقؿ عمراً وعمى العكس مف ذلؾ، يمكف أف تكوف الشركات  (.2004

ذا كانت تكاليؼ التكيؼ والتكاليؼ بالجمود التنظيمي أقؿ تأثرًا  إذا كانت  .أقؿلدييا الغارقة وا 

قياس عمر الشركة العديد مف التحديات المفاىيمية والعممية مثؿ تحديد تاريخ يتضمف  -11 -5
الدخوؿ ال يشمؿ تعريؼ ميالد المشروع  (.Eurostat/OECD, 2007)ممشروع ل المناسب تأسيسال

كما . إعادة ىيكمة األعماؿندماج والتفكؾ واألشكاؿ األخرى مف االاألعماؿ بسبب عمميات  في مجتمع
 .الناتجة فقط عف تغيير النشاطحاالت الدخوؿ يستبعد 

 قياس عمر الشركة كمما أمكف ذلؾ بعدد السنوات التي كانت فييا الشركة )كوحدةٍ يجب  -12 -5
مقياسًا عف طوؿ الفترة الزمنية التي راكمت فييا  مراأليوفر ىذا  ، حيثاقتصادياً  تنظيمية( نشطةً 

قانونية،  كمؤسسةٍ تأسيسيا يمكف أف يختمؼ ذلؾ عف عدد السنوات منذ  .فعاؿ الشركة المعرفة بشكؿٍ 
مف بدء العمميات أو قد ال تكوف  ةطويمزمنيٍة  فترةٍ حيث يمكف لمشركات أف تتبنى شكاًل قانونيًا بعد 

 التابعة لإلحصاء المديرية العامة مع التعريؼ المستخدـ مف شياً اتم. و سيسياتألبعض الوقت بعد  نشطةً 
لمتركيبة  OECDوف والتنمية في الميداف االقتصادي منظمة التعا/Eurostatلممفوضية األوروبية 

 يمكف أف، والتي (الميالدتاريخ التأسيس )غير يـ استبعاد األحداث مف الم ُيعدّ ، لألعماؿ الديموغرافية
 .توفر البيانات اإلدارية األساسية فقط في حاؿ العممي التطبيؽفي ف صعبة تكو 

لذلؾ, يوصى بجمع البيانات عف السنة التي بدأت فييا الشركة أي نوٍع مف أنشطة األعماؿ،  -13 -5
تأسيس لمعمومات المتعمقة بكيفية أف تكوف ابما في ذلؾ األنشطة قبؿ سنة التأسيس القانوني. يمكف 

 عف جامعةٍ تبثؽ أو  ,المختمفة )البدء مف قبؿ فرٍد ماالتأسيس لطرائؽ  و يمكفأيضًا ألنمفيدًة الشركات 
 .ستراتيجياتو, إلخ( أف تؤثر في أنشطة االبتكار وا  أسرية أو عمميةٍ  ما, أو شركةٍ 

 التمويل والممكية  -4 -2 -5
ذات يمكف لمشركات  .كارآخر لالبت رئيساً  محركاً المالية الداخمية لشركة امصادر تشكؿ  -14 -5

 سيولًة أكبر فيأكبر مف رأس الماؿ الخاص أف تجد  التي تتمتع بحصةٍ  والشركات الربحية األكبر
تشمؿ المقاييس المفيدة  .، مثؿ تمؾ المتعمقة باالبتكارار في أنشطٍة ذات نتائج غير مؤكدةاالستثم

 الضرائب أو األرباح قبؿ الفوائد والضرائبىامش الربح )األرباح قبؿ لمموارد المالية الداخمية لمشركة 
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طفاء الديف واالىتالؾ  البيانات المتعمقة بالمصادر المالية الداخمية ميمةً  . ُتعدّ ونسبة حقوؽ الممكية( وا 
مكانية وصوليا إلى األسواؽ المالية  أيضاً  عند تفسير البيانات المتعمقة بالتمويؿ الخارجي لمشركة وا 

مقاييس لمنتائج المالية لالبتكار أف تكوف تمؾ المقاييس يمكف كما (. 3 -4 -7القسـ الفرعي  انظر)
 (.8 الفصؿانظر )

 . يمكف لمشركات التي ُتعدّ إلى الموارد الوصوؿفي أيضًا أف تؤثر حالة ممكية الشركة  يمكف -15 -5
كف جمع يم. موارد الشركة الخاصةبشكٍؿ كبير موارد تتجاوز  إلى الوصوؿ مشروعمف مجموعة  جزءاً 

 (:)يمكف الحصوؿ عمى بعض ىذه المعمومات مف سجالت األعماؿ فيما يتعمؽ باآلتيالبيانات 

 إذا كانت الشركة مؤسسًة قائمًة بذاتيا أو جزءًا مف مجموعة مشروع 

  شركات مجموعة المشروع في توجد الشركة جزءًا مف مجموعٍة متعددة الجنسيات )إذا كانت
 (ونفس جميع شركات مجموعة المشروع في البمدتوجد نية )بمداٍف مختمفة( أو مجموعة وط

  الرئيس لممالؾ النيائي لمشركة )الشركة التي تمتمؾ حصًة مسيطرًة في الشركة( المقربمد 

 ذا كاف األمر كذلؾ إذا كانت الشركة مدرجًة لمتداوؿ في  معموماتٍ  فيذا يتطمب، البورصة، وا 
 .ز الممكيةعف تركّ 

شركًة قائمًة بذاتيا أو جزءًا مف مجموعة  عدّ كانت الشركة تما إذا ، تحديد ىأدن كحدٍ  ,يوصى -16 -5
ذا كانت جزءًا مف مجموعة مشروع, يوصى بتحديد إذا  كانت مجموعة المشروع تشكؿ ما مشروع، وا 

المعمومات حوؿ  مزيد مفالمجموعًة متعددة الجنسية أو وطنية. باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف جمع 
 .وحجـ المجموعة بأكمميا الرئيس عمى سبيؿ المثاؿ بمد مقر المجموعة، المشروعمجموعة 

 القدرات اإلدارية -3 -5

تؤثر قدرات اإلدارة في قدرة الشركة عمى القياـ بأنشطة االبتكار وتقديـ االبتكارات يمكف أف  -17 -5
مف الممارسات  ومتنوعةً  كبيرةً  حددت األدبيات اإلدارية مجموعةً  وفي حيفوتوليد نتائج االبتكار. 

يف: عمى مجاليف رئيس يركز ىذا القسـ فإفَّ ، أداء االبتكارفي التأثير  ياوالقدرات اإلدارية التي يمكن
 .ستراتيجيةىذه اإل لتطبيؽالتنافسية والقدرات التنظيمية واإلدارية المستخدمة لشركة استراتيجية إ

 ستراتيجية األعمال إ -1 -3 -5
 السياسات لموصوؿ إلى ىذه األىداؼ. صياغة األىداؼ وتحديد األعماؿستراتيجية تتضمف إ -18 -5

تغطي األىداؼ اإلستراتيجية النتائج المرجوة عمى المدى المتوسط والطويؿ )باستثناء ىدؼ الربحية، 
الشركة  خمؽ يةتتضمف السياسات أو الخطط اإلستراتيجية كيف(. جميع الشركاتل ىدفًا مشتركاً  ُيعدّ الذي 

 :اآلتي الشائعةستراتيجية تشمؿ الخيارات اإلمف نوعو".  فريدٍ  أو "عرض بيعٍ  نافسيةٍ ت ميزةٍ ل
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 التنافس عمى السعر أو الجودة 

  (استباقي أو االستجابة لممنافسة )تشكيؿ السوؽ بشكؿٍ  متابعتوريادة السوؽ أو 

 يؿ عالية مقابؿ تفض ذات مخاطر عالية وتعويضاتٍ  أنشطةٍ االنغماس في المخاطر ) مقاربة
 (منخفضةالالمخاطر ذات ألنشطة ا

 ( ومستقرة مع  وثيقة روابطمقابؿ إقامة  المشترؾ لمعمؿ جدد شركاء نحو السعيدرجة االنفتاح
 (يفشركاء رئيس

  ّنموذج األعماؿ مستمرة في  تحسيناتٍ  إدخاؿحث عف نماذج أعماؿ جديدة مقابؿ ؿ )البالتحو
 (الحالي

  ُمتعددة في وقت واحد خدمة أسواؽٍ مقابؿ  واحدٍ  جٍ نتَ التركيز عمى سوؽ م. 

طنية أو الدولية( ُبعدًا ية أو الو التوزيع الجغرافي ألنشطة المبيعات )مثؿ األسواؽ المحم عدّ ي -19 -5
، مف المرجح أف تؤثر وأخيراً  .الرأسيدرجة التكامؿ كذلؾ و ، ستراتيجية الشركة التنافسيةميمًا إل

إضفاء الطابع  ، إذا تـّ كة، بما في ذلؾ أنشطة االبتكارفي عمميات الشر ستراتيجيات التنافسية اإل
 .داخؿ الشركة التواصؿ بخصوصيا وتـّ الرسمي عمييا 

النتائج االقتصادية الرئيسة، مثؿ نموىا )مف حيث  فيتؤثر إستراتيجية أعماؿ الشركة  -20 -5
السوقية. لماؿ وحصتيا ىامش الربح أو العائد عمى رأس ا وأ( رصيد رأس الماؿالمبيعات أو العمالة أو 

 الفصؿانظر ) ونتائجو البيانات المتعمقة باالستراتيجيات التنافسية العامة لألعماؿ وأىداؼ االبتكار  تعدّ 
 .دشاىَ المُ ستراتيجيات المختمفة فيما يتعمؽ باألداء في النجاح النسبي لإل لمبحثمفيدًة ( 8

 ستراتيجيٍة مختمفةحوؿ وجود خطٍط إ معموماتٍ عمى جمع البيانات تحصؿ عممية يمكف أف  -21 -5
 مكتوبة( تيجيةٌ ستراإ )عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كانت ىناؾ خطةٌ  العامميفىذه الخطط إلى  إيصاؿوكيفية 
باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف تساعد المعمومات المتعمقة  .ىذه الخطط إنجازالتقدـ نحو  لمراقبةوأنظمة 

ستراتيجية )مثؿ التمويؿ والتسويؽ وعالقات العمالء إ خطةٍ بيا تتغطي تتمّ  قد األعماؿ بأٍي مف وظائؼ
والصحة والسالمة والمسؤولية قوة العمؿ )مثؿ االبتكار وتطوير  كذلؾ أنشطةأية والخدمات الموجستية( و 

 .ستراتيجيات واالبتكارمشركات( في تحديد الروابط بيف اإلاالجتماعية ل

 الشركات والذي سيؤثر في أنشطة االبتكار فيتَخذ مف الخيارات الرئيسة المُ يتمثؿ أحد  -22 -5
مشركات التي تركز عمى كوف لينبغي أف ي ؟ الجودة السعر أـبأىو تحديد مجاؿ المنافسة الرئيس 

الشركات التي  ينبغي عمىالسوؽ، في حيف  عمىجديدة  لتطوير ابتكارات منتجاتٍ  أرجحيًة أكبرالجودة 
ىذه  لحظ ومف أجؿ العالية.ذات الكفاءة أكبر عمى العمميات  التركيز بشكؿتركز عمى األسعار 
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لتكمفة وجودة حوؿ األىمية النسبية اإلجمالية  بياناتٍ فإنَّو يوصى بجمع ، ستراتيجيةالتوجيات اإل
 :الشركة التنافسية بما في ذلؾ ستراتيجيةإ

 ( مدى تركيز الشركات عمى سعر منتجاتيا )القدرة التنافسية مف حيث التكمفة 

 وظيفة والمتانة ومرونة االستخداـال القدرة مدى تركيز الشركات عمى ميزات الجودة )مثؿ ،
 لخ(.إ

األخرى ذات الصمة أىمية تركيز الشركات عمى تحسيف المنتجات تتضمف المعمومات  -23 -5
 ردييف.الحالية أو تقديـ منتجات جديدة تمامًا أو مواءمة المنتجات مع المتطمبات المحددة لمعمالء الف

العالمة التجارية ب الخاصة نشطةاألستراتيجيات التنافسية المتعمقة بالجودة أىمية اآلخر لإليشمؿ البعد 
 .لمتمييز بيف منتجات الشركة ومنتجات منافسييا

ًا واحد أو أسواق جٍ نتَ ما إذا كانت الشركة تخدـ سوؽ مُ فيستراتيجية أحد الخيارات اإليتمثؿ  -24 -5
مف المرجح  .نشاط االبتكار يقودأعمى مف التنويع أف  مستوىً لوجود  و يمكف، ألنواحد متعددة في وقتٍ 

أكبر لالبتكارات مف تمؾ التي  واحتياجاتٍ  عمى فرصٍ  أسواقًا متعددةأف تحصؿ الشركات التي تخدـ 
عدد حوؿ  المسوحات بياناتٍ  تجمع، يمكف أف . والستيعاب ىذا النوع مف التنويعواحد جٍ نتَ تخدـ سوؽ مُ 

اإليرادات ذات الصمة. يمكف استخداـ ىذه  وحصصالتي تنشط فييا الشركة  المنتجاتخطوط 
ذلؾ، يمكف أف عف  وكبديؿٍ . Herfindahlمماثمة لمؤشر  أو تركيزٍ  المعمومات لبناء مؤشرات تنويعٍ 

تطبيقاٍت توجو المسوحات أسئمًة لممستجيبيف فيما إذا كانت شركتيـ تستيدؼ أسواؽ منتجاٍت محددٍة أو 
ـ ليـ الخدمة, قدَ داخؿ سوؽ المنتجات. وليذا الغرض، يمكف أف يوفر عدد العمالء المختمفيف الذيف تُ 
ينبغي ربط جمع  أو حصة العمالء الثالثة أو الخمسة األساسييف في إجمالي المبيعات، معموماٍت قيمة.

المنافسة في سوؽ منتجات الشركة  ستراتيجية ُمنَتج الشركة بالبيانات المتعمقة بمستوىالبيانات حوؿ إ
 (.2 -4 -7القسـ الفرعي انظر )

 تقسيـإما ينبغي فإنَّو في أسواٍؽ مختمفة،  ستراتيجياٍت مختمفةٍ ي إلمشركات تبنّ  يمكفبما أنَّو  -25 -5
إلى جميع أسواؽ  محدد بشكؿٍ ستراتيجية حسب السوؽ أو اإلشارة األسئمة المتعمقة بالتوجيات اإل

 .الشركة

ستراتيجية الشركة الُمستيدَفة مف الشركة معموماٍت إضافية عف إتوفر األسواؽ الجغرافية  -26 -5
 مدى فيألنيا تتعمؽ بمجموعٍة متنوعٍة مف طمبات المستخدميف والبيئات التنافسية والتنظيمية التي تؤثر 

كانت الشركة ما ذا ىي السؤاؿ إو لجمع ىذه المعمومات  بسيطةٌ  طريقةٌ توجد  أنشطة االبتكار وتوجييا.
حصة المبيعات لمعمالء الموجوديف في الخارج )حصة  ُتعدّ  .محددة في مناطؽ جغرافيةٍ  تبيع منتجاتٍ 
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األسواؽ خارج كانت الشركة تخدـ ما يوصى بجمع البيانات حوؿ إذا  .آخر مقياسًا مفيداً التصدير( 
ذا كاف األمر كذلؾ  .الصادرات مبيعات حصةعف  بجمع البيانات يوصى، بمدىا المحمي أـ ال، وا 

 وخاصةً ، "اصنع أو اشترِ " بػ المتعمؽ قرارالوىو ستراتيجية الشركة التنافسية آخر إل بعدٌ يوجد  -27 -5
جدًا  كبيرة ذات قيمةٍ وىي ية والموجستية ذات الصمة( نتاجالعمميات اإلج )و نتَ بالنسبة لمكونات المُ 

أف توفر درجة التكامؿ . يمكف سبة لمركز الشركة في السوؽبالن حاسمةً  ُتعدّ ، وبالتالي فيي لممستخدميف
البيانات  ال ُتعدّ ، . ولكفأنشطة االبتكار لمشركة عمى نطاؽ الرأسي )حصة اإلنتاج الداخمي( أدلةً 

لحِظ التكامؿ  في تفشؿألنيا  المتعمقة بحصة المواد والخدمات المشتراة في إجمالي اإلنتاج كافيةً 
، معموماٍت مف التقييمات الذاتية، تحتاج أسئمة المسح إلى جمع سة. وبالنتيجةممكونات الرئيالرأسي ل

 ربط ىذا النوع مف البيانات ببياناتٍ  ينبغي الحاسمة.وغير  الحاسمةمثؿ مدى التكامؿ الرأسي لممكونات 
 (.3 -4 -7القسـ الفرعي انظر ) يةواالبتكار  اإلنتاجيةدور المورديف في أنشطة الشركة ب تتعمؽ

 القدرات التنظيمية واإلدارية -2 -3 -5
التنظيمية واإلدارية جميع القدرات واإلمكانات والكفاءات الداخمية لمشركة التي تشمؿ القدرات  -28 -5

 .ستراتيجيةاإل الشركة أىداؼمف أجؿ تحقيؽ  واستغاللياوالتحّكـ بيا يمكف استخداميا لحشد الموارد 
 تيتـ والمعارؼ.؛ والماليالمادي و  غير الممموس رأس الماؿو ؛ فراداألبإدارة  تتعمؽ ىذه القدرات عادةً 

 محددةً  فرعيةً  القدرات اإلدارية مجموعةً تمثؿ . العمميات الداخمية والعالقات الخارجيةكٍؿ مف القدرات ب
 .مف القدرات التنظيمية التي تتعمؽ بقدرة المديريف عمى تنظيـ التغيير

تشمؿ قدرات إدارة  .االبتكارعمى بقدرة المنظمة  بشكٍؿ وثيؽر ترتبط قدرات إدارة التغيي -29 -5
 :التغيير

 )قابمية االستجابة )القدرة عمى تحديد التحديات الخارجية ذات الصمة 

  ّـ مف التجارب(ـ )القدرة عمى التعمّ التعم 

 ستراتيجية(ميات المختمفة لتحقيؽ األىداؼ اإل)القدرة عمى دمج العم االتساؽ 

  (.ياواستخدام عمى توليد المعرفة الجديدة والحموؿ الجديدة ة)القدر اإلبداع 

أعماؿ الشركة، وذلؾ عمميات صمة ىذه القدرات بحوؿ  بياناتٍ  المسوحات تجمعيمكف أف  -30 -5
 مف ىذه القدرات األربع. أو بداًل مف ذلؾ عمى مستوى القدرات اإلدارية لكؿٍ , Likert استخداـ مقياسب

 .يـ الشخصي لممستجيبيفو يحتاج جمع البيانات إلى االعتماد عمى التق ، سوؼفي كمتا الحالتيف
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تشير إلى قدرة و ية" لمشركة "القدرات اإلدارية الدينام وىو صمة باالبتكار ذو آخر مفيوـ يوجد -31 -5
 ,Helfat and Martinانظر )لمتحديات الداخمية والخارجية  فعالةٍ  المديريف عمى تنظيـ استجابةٍ 

2015; Helfat et al., 2007.) ىي رئيسة ة ثالثة أبعادٍ درات اإلدارية الديناميتتضمف الق: 
 استدالليـ عند، عمى و زات المديريف تحيّ في ىياكؿ المعرفة التي تؤثر وتمثؿ اإلدارية:  المعرفة

 .عمى الخيارات المختمفة السوؽ أو فيـ اآلثار المترتبةتغّيرات  توقعسبيؿ المثاؿ، 

 الجيدة الُمستَمدة مف العالقات التي التجارية ويمثؿ الشيرة اإلداري:  اعيرأس المال االجتم
 والمعمومات يقيميا المديروف مع اآلخريف ويمكنيـ استخداميا لمحصوؿ عمى الموارد

 مف التي يتعمميا األفراد ويطورونيا  ويمثؿ الميارات والمعارؼاإلداري:  رأس المال البشري
   يـ السابقيف.الخبرة والتدريب والتعم خالؿ

ـّ تطريرىا في انات القدرات اإلدارية الدينامييمكف أف يعتمد جمع بي -32 -5 ة عمى عناصر ت
 لمحصوؿ عمى مراجعة(. Helfat and Martin [2015]سمسمٍة مف دراسات اإلدارة )انظر 

 9000األيزو  (, وىي جزٌء مف مجموعة معاييرTQMي إدارة الجودة الشاممة )تبنّ  ُيعدّ  -5-33
(ISO 9000 ,) ًشمؿ جميع الجيود تىي و باالبتكار,  مرتبطة بشكٍؿ وثيؽأخرى  يةً تنظيم قدرة

أو  التحسيف المستمر في قدرة الشركة عمى إنتاج وتقديـ سمعٍ الرامية إلدخاؿ والمحافطة عمى 
 كانت الشركة حاصمًة عمى شيادة األيزو إفيمكف أف يحدد جمع البيانات  .عالية الجودة خدماتٍ 
ISO   ّذا كانت الشركة تتبع و الحصوؿ عمى ىذه الشيادة  الخاصة بإدارة الجودة الشاممة ومتى تـ ا 

التحسيف  يمثؿطرائؽ أخرى في إدارة الجودة، مثؿ عمميات التحسيف المستمر أو التصنيع الرشيؽ. 
عمميات أوجو القصور المحتممة في  مف خاللو وبشكٍؿ مستمر تحديد ًا يتـّ إداري المستمر أسموباً 

مى أنشطة اإلنتاج التي تخمؽ ع الرشيؽيركز التصنيع  لمتغمب عمييا. طرائؽ وتطويرالمنظمة 
 .ب جميع األنشطة األخرى، مع تجنّ قيمةً 

يشير استخداـ مؤشرات األداء الرئيسة  .عف تحديد أىداؼ األداء اإلدارة مسؤولةً  ُتعدّ  -34 -5
ومراقبة األىداؼ التشغيمية بشكؿ  بتحديدياـ الشركة المختمفة إلى كيفية ق يةمناطؽ التشغيمالعبر 
جيبيف ستالم المسوحاتيمكف أف تسأؿ . (Bloom and Van Reenen, 2010 انظر) يمنيج
 Australian ، مكتب اإلحصاءات األسترالياآلتية لتتبع األداء )عمى سبيؿ المثاؿ األساليبعف 

Bureau of Statistics, 2016:) 

 ؟موضوعة في االستخداـرئيسة  أداءٍ مؤشرات ت الشركا ىؿ يوجد لدى 
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  عمى قياسيا مف خالؿ مؤشرات األداء ) مجاالت األداء ووظائؼ األعماؿ يتـّ أٌي مف
المالية والتشغيمية والجودة واالبتكار والموارد البشرية والبيئة سبيؿ المثاؿ المؤشرات 

 ؟(والصحة والسالمة

  ؟مراقبة األداء تـّ تكـ مرًة 

 عمى سبيؿ المثاؿ مف العامميفتخداـ نتائج األداء لتحديد مكافآت المديريف أو اس تـّ ي ىؿ ،
 ؟أو الترقيات العالواتخالؿ نظاـ 

  ّنتائج األداء تحقيؽ العواقب إذا لـ يتـ. 

 واإلدارة العميا مالك المشروعخصائص  -3 -3 -5
ـ قسّ الكبيرة التي تُ  نظماتبالمفقط  ما تكوف القدرات التنظيمية واإلدارية ذات صمةٍ  عادةً  -35 -5

ىذه المفاىيـ ذات  مف اً كثير  عدّ ال يُ ، وبالتالي مختمفة. أعماؿٍ ات عبر أقساـٍ مختمفة أو وظائؼ العممي
أو  أقساـٍ ، التي تفتقر إلى لؾ الشركات في القطاع غير الرسمي، بما في ذبالشركات الصغيرة صمةٍ 

عف خصائص  ، جمع بياناتٍ ة ليذه الشركاتبالنسب ,يكوف مف األنسب يمكف أف .وظائؼ متعددة
األكبر  مشروعاتالفي حالة ستراتيجيات الشركة وأنشطتيا. أما ؿ عف إالمسؤو  مالؾ المشروع -المدير

 تجميعجمع البيانات عممية ، يمكف لجيود عالية التوزيعالتي تتمتع بممكيٍة تمؾ  خاصةً  واألكثر تعقيدًا,
  .ظيمية والبيانات المتعمقة بخصائص اإلدارة العمياالمعمومات المتعمقة بالقدرات التن

أو المدير والخبرة  العميا لممالؾ العمميةالمؤىالت بعممية الجمع شمؿ البيانات ذات الصمة ت -36 -5
 جميعيا ىذه الخصائص الثالثيمكف أف تؤثر  .المتخصص في مجاؿ ريادة األعماؿ والمسار الميني

 تمثؿ الخبرة الريادية ألصحاب األعماؿ .الخبرة لديوالؾ وأنواع في مستوى رأس الماؿ البشري لمم
مف خالؿ ممارسة األعماؿ.  اكتسبوىالمياراتيـ اإلدارية التي  مقاييسومسارىـ الميني المتخصص 

تشمؿ البيانات ذات الصمة عدد سنوات الخبرة المينية أو عدد الشركات المختمفة التي امتمكيا الفرد قبؿ 
 .لمشركة الحالية أف يصبح مالكاً 

البيانات الديموغرافية المتعمقة بالعمر والجنس أو النوع االجتماعي ومكاف يمكف أف تكوف . 37. 5
عمى وذلؾ  (,US Census Bureau, 2018)مفيدًة الثقافية لممالؾ و الميالد والخمفية االجتماعية 

جمع بالمتعمقة  عمى التشريعات نوع البيانات الديموغرافية التي يمكف جمعيا يعتمد الرغـ مف أفَّ 
لبحث مفيدًة في ابالخصائص الشخصية يمكف أف تكوف البيانات المتعمقة  .واستخداـ البيانات الشخصية

 . محددة سكانية فئاتٍ ضمف األخرى  األعماؿأنشطة ياسات الحكومية لدعـ االبتكار و الس آثارفي 

تحميؿ بصمة ال ذاتمف ممكية الشركات  األسر شكاًل خاصاً  األعماؿ الممموكة مفتمثؿ  -38 -5
٪ أو أكثر مف أسيـ 50 يانفس األسرة مف أفرادٌ  امتمؾإذا  لألسرة الشركة ممموكةً  ُتعدّ القدرات اإلدارية. 
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تمتمؾ  األسر مفالشركات الممموكة االبتكار إذا كانت  فيكية األسرة يمكف أف تؤثر مم. الشركة
، واألىـ ستراتيجية مثؿ الربحية والنمواإلألىداؼ فيما يتعمؽ باعف الشركات األخرى  مختمفةً  ضيالتٍ تف

الختالفات في ا أف تؤثر ، يمكفذلؾ باإلضافة إلى .مف ذلؾ اإلطار الزمني لتحقيؽ ىذه األىداؼ
 .لشركةفي أنشطة ابتكار ااألسرة والمديريف  ف مفمالكيالبيف  المخاطرةو الخبرة اإلدارية 

المتغيرات  ، فإفَّ لألسرتحديد الشركات الممموكة مف البيانات جمع  تمكنت عمميةإذا  -39 -5
ستراتيجية األىداؼ اإل في لمشركة ممكية األسرة بأثربالبحث المتعمؽ  ذات صمةٍ  ُتعدّ التالية اإلضافية 
 (:Bloom and Van Reenen, 2007انظر )واالبتكار 

  األسرة ممموكًة مفخالليا الشركة كانت األجياؿ التي عدد 

 رة والمديريف أفراد األس األسرة فقط أو بشكؿ مشترؾ مف أفراد كانت الشركة تدار مف إذا
 مديريف خارجييف فقط الخارجييف أو مف

  فراد األسرةالذيف ينتموف ألحصة المديريف اإلدارييف 

  األسرة مف الشركة إلى الجيؿ القادـ ممكية لنقؿ يخططوف المالكوفإذا كاف. 

خرى المتعمقة بالممكية التي يمكف أف تكوف ذات صمة بقدرة الشركة األتشمؿ الخصائص  -40 -5
كانت  درجًة في سوؽ األوراؽ المالية، أـكانت الشركة مأ ار الشكؿ القانوني لمممكية، سواءعمى االبتك

 .فييا األقمية الشركات األخرى تمتمؾ حصص

بمصادر أخرى لمبيانات  ، ربط بيانات مسح االبتكارفي بعض البمداف ,ممكناً قد يكوف  -41 -5
 .المتعمقة بخصائص أصحاب األعماؿ

 ت إدارة االبتكاراقدر  -4 -3 -5
ترتبط  .ووتحقيؽ نتائج هوتطوير االبتكار االبتكار جميع األنشطة المتعمقة ببدء طي إدارة تغ -42 -5

 :تشمؿىي و  ,القدرات ذات الصمة بشكٍؿ وثيؽ بالقدرات التنظيمية واإلدارية العامة

 يا ومتابعتيايمو وتق ىاوتوليداألفكار مف أجؿ االبتكار  تحديد  

 (تنظيـ أنشطة االبتكار داخؿ الشركة )أي مواءمة أنشطة االبتكار المختمفة 

  أنشطة االبتكارعمى الموارد تخصيص 

 مع الشركاء الخارجييف المشترؾ إدارة أنشطة االبتكار المنفذة بالتعاوف 

 االبتكارية لشركةفي أنشطة ا خارجية األخرىدمج المعرفة الخارجية والمدخالت ال 

 ـ مف التجربةنتائج أنشطة االبتكار والتعمّ  مراقبة 
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  ّدارة االبتكارات والمعارؼ األخرى التي تـ لشركة امف أنشطة  كجزءٍ  توليدىا استغالؿ وا 
 .، بما في ذلؾ حماية أصوؿ المعرفة واالبتكاراالبتكارية

يـ األفكار الجديدة التي تُنَتج داخؿ و الرئيسة في تحفيز وجمع وتقإدارة االبتكار قدرة تتمثؿ  -43 -5
 : ة أو أىميتيايمكف أف يحدد جمع البيانات استخداـ الطرائؽ اآلتي .الشركة

 أنظمة إدارة المعرفة 

 منصات إدارة األفكار 

 خطط مقترحات العامميف 

 ابتكاريةكار اقتراح أفلمعامميف مف أجؿ ، ترقية( حوافز مالية وغير مالية )جوائز 

  االبتكار وموظفي االبتكار مشروعاتالقرار إلى مديري  صنعتفويض 

  االبتكارالمتعمقة بقرارات الفي  العامميفإشراؾ ممثمي 

  االبتكار عجمة لدفعاألساسييف والمجموعات إجراءات لتحديد وتشجيع وتحفيز األفراد. 

نشاءأو تعديميا ستراتيجية االبتكارتطوير إيتضمف تنظيـ أنشطة االبتكار داخؿ الشركة  -44 -5  , وا 
عف االبتكار )عمى سبيؿ المثاؿ، قسـ  تكوف مسؤولةً التي شركة الوحدات داخؿ الأو إعادة تنظيـ 

وممارسات الموارد البشرية لتشجيع االبتكار في (, تصميـالر أو مخب [R&D] البحث والتطوير التجريبي
 .جميع أنحاء الشركة

 المستجيبيفيمكف سؤاؿ  .االبتكار داخؿ الشركة ة عفمسؤوليال تحديدالبتكار تتطمب إدارة ا -45 -5
أو  مديرو االبتكار(محدديف ) أفرادٍ أو ب قسـٍ منفصؿب نيطتأُ  قد عف االبتكار مسؤوليةفيما إذا كانت ال

ـّ دمجياأو  متعددة ِعت عبر وظائؼ أعماؿٍ وزّ  مف يمكف تنظيـ أنشطة االبتكار ض. مع اإلدارة العامة ت
 ، أو تنظيميا كعممياتٍ ىدٍؼ معيف( لتحقيؽ 2 -5 -4القسـ الفرعي  انظرمحددة بوضوح ) مشروعاتٍ 

 .ابتكارىاالمسؤولية أو تنظيـ أنشطة  لتحديد يمكف لمشركات استخداـ أكثر مف طريقةٍ  مييكمة.غير 

جمع  يغطييمكف أف . تدعـ إدارة المعرفة مصادر وتدفقات المعرفة الداخمية والخارجية -46 -5
 معرفية لدعـ ثالثة أنشطةٍ  آلياتٍ أو  ممارساتٍ رسات إدارة المعرفة داخؿ الشركة مماب المتعمقةالبيانات 

إلى  اليادفةواألنشطة  (ممعرفةل الداخمي التدفؽا سيساعد في وتدويف المعرفة )ممّ  المعرفة التقاط: ىي
 رسات واآلليات اإلدارية ذات صمةٍ تكوف بعض المما . يمكف أفالمعرفة داخؿ الشركة تشارؾتعزيز 

 .مف ىذه األنشطة نشاطٍ بأكثر مف 
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االبتكار  في إدارة المعرفة ألفَّ  حاسماً  عنصراً ـ المتبادؿ داخؿ الشركة دعـ التعاوف والتعمّ  يعدّ  -47 -5
ب التواصؿ بيف مختمؼ األفراد والمجموعات وظيفية مختمفة داخؿ الشركة ويتطمّ  مجاالتٍ  مؿ عادةً يش
 لممعارؼ والخبراتلدعـ التبادؿ الداخمي  اآلتية الطرائؽيمكف جمع البيانات حوؿ استخداـ  .قساـواأل

 :باالبتكار ذات الصمة

  االبتكار مشروعاتفي  وعمؿ الفريؽاالبتكار حمقات استخداـ 

 العامميفبيف  عمى التواصؿ غير الرسميتحفيز ال 

 االت الوظيفيةستراتيجيات االبتكار عبر المجإل التطوير المشترؾ 

  في جميع أنحاء الشركة بشكٍؿ منفتحتبادؿ أفكار االبتكار 

  االبتكار مشروعاتالدعـ المتبادؿ عبر المجاالت الوظيفية لمعالجة المشاكؿ في 

  منتظمة لرؤساء المجاالت الوظيفية لمناقشة قضايا االبتكار اجتماعاتٍ عقد 

  لتفاعميةاو  المتكررة مشروعاتال وتقديـ لتطوير آلياتٍ وضع 

 ة في مشروعات االبتكارالمجاالت الوظيفيلعامميف مف مختمؼ ركة المؤقتة لألفراد االمشا. 

( أنظمًة ومؤسساٍت 6 الفصؿانظر أف تتطمب تدفقات المعرفة مع المصادر الخارجية )يمكف  -48 -5
جراءات ف المصادر داعمة لتمكيف العالقات والشبكات االجتماعية مف أجؿ تحديد وجمع المعرفة م وا 
شركاء المعرفة المحتمميف ومصادرىـ وعروضيـ؛  وتقويـ تحتاج الشركات إلى البحث عف .الخارجية

يمكف  (.OECD, 2013)واالتفاؽ عمى شروط شراء المعرفة عند الضرورة وتسوية النزاعات المحتممة 
مف خالؿ تحديد نة لتدفقات المعرفة كِّ عمى معموماٍت حوؿ العوامؿ الُمم أف يحصؿ جمع البيانات

الممارسات والقنوات الداخمية التي تستخدميا الشركات لمحصوؿ عمى المعرفة الخارجية أو استخداـ 
 .ىذا الغرضتحقيؽ مقدمي الخدمات الخارجييف مثؿ وسطاء المعرفة ل

. ممكف مف الفعالية والكفاءة بأكبر قدرٍ الموارد النادرة الجيدة البتكار اإدارة . يجب أف تخصص 49 -5
 :اإلدارة لتحقيؽ ىذا اليدؼ طرائؽتشمؿ 

 مديرزمني و  وجدوؿ مخصصة ذات أىداٍؼ وموازنة مشروعاتي تنظيـ أنشطة االبتكار ف 
 محدديف

  ٌولويات أفكار االبتكارأل وتحديدٌ منيجي  تقييـ 

 يـ العائدات المحتممة مف أفكار االبتكارو استخداـ أساليب كمية لتق 
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  باالعتماد تدريجياً  أنشطة االبتكار، عمى سبيؿ المثاؿ مىع مواردالطرائؽ تخصيص اختيار 
 .واحد آفٍ ( أو الكؿ في المرحمة-بوابة لتقدـ المحرز )عمى سبيؿ المثاؿ عممياتعمى ا

 تقديـ حوافز إليقاؼ أو مراجعة أنشطة االبتكار غير الناجحة 

  معينة قبؿ االكتماؿ إذا لـ تحقؽ أىدافاً إيقاؼ أنشطة االبتكار. 

 نجازىااكتمؿ إاالبتكار التي  مشروعاتعدد  حوؿجمع البيانات  عممية وفريمكف أف ت -50 -5
 ، معموماتٍ 2 -5 -4النحو المقترح في القسـ الفرعي ، عمى قبؿ االكتماؿ تأوقفبنجاح وتمؾ التي 

 ,Klingebiel and Rammerانظر)أنشطة االبتكار عمى إضافية ذات صمة بتخصيص الموارد 
2014.) 

 ابتكارٍ بناء ثقافة ًا باالبتكار في التزامسات إدارة االبتكار التي ُتظير مكف أف تسيـ ممار ي -51 -5
 األفراد ياباالبتكار التي يتشاركيا السموكيات والقيـ والمعتقدات فيما يتعمؽ ؼ بأنَّ ، والتي ُتعرَ وصونيا
اح والرغبة في التغيير خصائص ثقافة االبتكار الداعمة االنفتيمكف أف تتضمف  .الشركة في فالعاممو 
 ثقافةٍ  لبناء اآلتيةالبيانات عف الممارسات  يمكف جمعو  .ـ مف الفشؿوالتعمّ  والعمؿ المشترؾع والتنوّ 

 :داعمة

  ستراتيجيتووا  ، بما في ذلؾ رؤية االبتكار إلظيار أىمية االبتكارالتواصؿ 

  داعمةال والطرائؽإتاحة الوقت والموارد ألنشطة االبتكار وتوفير األدوات 

 نتائج االبتكاربالمبتكريف و ب االعتراؼ 

  في االبتكار االنخراطعمى كيفية  العامميفتدريب 

 يـ أداء االبتكار باستخداـ مؤشرات االبتكار المخصصةو تق. 

مف ( عنصرًا أساسيًا في إدارة االبتكار 6 الفصؿانظر )وتقويميا الخارجية تحديد المعرفة  يعدّ . 52. 5
تحديد يمكف لممديريف دعـ  (.Cohen and Levinthal, 1990)الستيعابية تطوير القدرة اأجؿ 

 :مصادر المعرفة الخارجية مف خالؿ

 مع العمالء والمورديف والمنظمات األخرى عمى طوؿ والمنيجي منتظـ التواصؿ متابعة ال
 الشركة لتحديد فرص االبتكار واحتياجاتو الخاصة بقيمة السمسمة 

  لبيئة الشركة المعرفية )عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ عمميات ي ومنيجمنتظـ  فحصٍ إجراء
 البحث عف براءات االختراع أو حضور المعارض التجارية أو قراءة المجالت التجارية أو

 نترنت(مجالت البحث العممي عمى شبكة اإل
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  ستراتيجي مع منظماٍت أخرى مف أجؿ مشتركة أو تعاوف إ مشروعاتالدخوؿ في تحالفاٍت أو
 وؿ إلى المعرفة الخارجيةالوص

 مشاكؿ االبتكار لتقديـ األفكار مف أجؿ حؿّ  حشد المصادر دعـ مسابقات االبتكار أو. 

 .حالتيا االبتكارية طريقتيف في القائمة أعاله بجميع الشركات بغض النظر عفترتبط أوؿ  -53 -5

غيرىا مف االبتكارات و يمكف لمشركات االستفادة مف نتائج أنشطتيا االبتكارية مف خالؿ  -54 -5
 :األخرى تشمؿ ىذه الطرائؽ .طرائؽ استغالؿ أصوؿ المعرفة التي تنتجيا ىذه األنشطة

  رسميةرسمية وغير  آلياتٍ دة عف أنشطة االبتكار مف خالؿ المتولّ حماية األصوؿ الفكرية 

 الخارجية لممنظمات منح تراخيص المعرفة 

  خارجييفنقؿ المعرفة إلى شركاء 

  لممعرفةبديمة  بيقاتٍ تطاستكشاؼ 

مف عوائد ال في تعظيـات السابقة ـ مف االبتكار نتائج االبتكار والتعمّ يـ و يمكف أف يساعد تق -55 -5
وتقويـ  لمؤشرات مراقبةيـ مف خالؿ تطوير واستخداـ الشركات و ـ والتقدعـ التعمّ  يتـّ  أنشطة االبتكار.

، مشروعاتأو ال ؽ أنشطة االبتكارالتي توثطة نشلأل يمكفكما  وأدائو. ومخرجاتومدخالت االبتكار 
 ومشروعاتاالبتكار أو  تدعـ أنشطةـ مف الخبرة و ، أف تتيح التعمّ ى سبيؿ المثاؿ في قواعد البياناتعم

 .المستقبمية
 واعتمادهاإدارة الممكية الفكرية  -5 -3 -5
بأنيا إبداعات العقؿ، التي ( IPلمممكية الفكرية الممكية الفكرية )ؼ المنظمة العالمية تعرّ  -56 -5

تتضمف االختراعات؛ واألعماؿ األدبية والفنية؛ والرموز واألسماء والصور المستخدمة في التجارة 
(WIPO, 2004) اتخاذ . تشمؿ إدارة حقوؽ الممكية الفكرية وحقوؽ الممكية الفكرية المرتبطة بيا

 .استخداـ حقوؽ الممكية الفكريةأنماط وكذلؾ  ،عمميات التطبيؽ والتسجيؿ حوؿ ستراتيجيةقراراٍت إ
مف الممكية الفكرية وأىمية أنواع  محددةاستخداـ أنواع  كاًل مف جمع البيانات عممية غطيتيمكف أف 
القيمة االقتصادية مف االبتكارات الستخالص ستراتيجيات مف الممكية الفكرية وغيرىا مف اإلمختمفة 

 (.التممؾ)

عامًة عف حقوؽ الممكية الفكرية المختمفة وما تحميو ىذه الحقوؽ ًة لمح 1 -5الجدوؿ يقدـ  -57 -5
فعؿ التطبيؽ أو ر يعبّ ذي الصمة لمحصوؿ عمى الحؽ.  القضائي ومتطمبات التطبيؽ واالختصاص

 تسجيؿ ، يعدّ لذلؾ نتيجةً و  .لمجميوروبعد ذلؾ  ،اإلفصاح، في البداية إلى السمطة اإلداريةعف  التسجيؿ
 .مؤشرًا عمى تدفقات المعرفة الصادرةالممكية الفكرية 
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 أنواع حماية الممكية الفكرية لجمع البيانات -1 -5الجدول 

الممكية نوع حق 
 الفكرية

 1القضائي االختصاص متطمبات التطبيق الحماية

براءات االختراع 
 )المنفعة(

حقوؽ حصرية لالختراعات 
 القابمة لمحماية

نموذج المنفعة فئًة  عدّ ي
 أقؿ متطمباتٍ فرعية ذات 

تقديـ الطمب، منح الترخيص مف قبؿ 
فحص(، بعد الالسمطات المختصة )

 مكانية اإلبطاؿإ

سمح الوطني؛ تعمى المستوى 
 معاىدة التعاوف بشأف البراءات

(PCT)   بتقديـ طمب براءة اختراع
 دولي واحد

حقوٌؽ حصرية إلشارٍة تحدد  العالمات التجارية
 المصدر التجاري لمُمنَتج

لمبمداف  دوليعمى المستوى الوطني؛  يؽ وفحص وتسجيؿتطب
 األطراؼ في اتفاقية مدريد

حقوؽ التصميـ 
 الصناعي

حؽ حصري لمعناصر 
 الجمالية لمكائف

تطبيؽ وفحص وتسجيؿ )تباينات 
 وطنية(

لمبمداف  دوليعمى المستوى الوطني؛ 
 األطراؼ في اتفاقية الىاي

حقوؽ النشر 
والحقوؽ ذات 

 الصمة

لمؤلفيف تمنح ار حقوؽ نش
والفنانيف وغيرىـ مف 
المبدعيف حماية األعماؿ 
األدبية والفنية، بما في ذلؾ 
األعماؿ األدبية وبرامج 

واعد البيانات الكمبيوتر وق
وتصميـ  اواألفالـ والموسيق

الرقصات والفنوف البصرية 
واليندسة المعمارية والخرائط 

 والرسومات الفنية

ر الحصوؿ عمى حقوؽ النش يتـّ 
بعض البمداف توفر تمقائيًا، ولكف 

ؿ تسوية سيّ تسجياًل اختياريًا يُ 
  المنازعات

وعالمي عمى المستوى الوطني؛ 
 األطراؼ في اتفاقية برف مبمدافل

زارعي محقوؽ 
 النبات

حقوؽ حصرية ألصناؼ 
 النباتات الجديدة

عمى المستوى الوطني؛ دولي لمبمداف  تطبيؽ وفحص وتسجيؿ
ية االتحاد الدولي األطراؼ في اتفاق

 لحماية األصناؼ النباتية الجديدة 
(UPOV) 

الحؽ في استخداـ عالمة  الجغرافية المؤشرات
عمى السمع تشير إلى المنشأ 
الجغرافي والصفات أو 
السمعة التي تعود إلى 

 المنشأ

الستخداـ المؤشرات  االعتماد
 .الحالية

اإلجراءات الوطنية واإلقميمية 
 لممؤشرات الجديدة

دولية تختمؼ الحقوؽ الوطنية وال
 قميـ حسب البمد أو اإل

االستخداـ غير المصرح  عدّ ي السرية التجارية
بو لألسرار اإلنتاجية أو 
الصناعية أو التجارية مف  

ال يوجد تسجيؿ، ولكف يجب عمى 
معقولة لحماية  الشركة اتخاذ خطواتٍ 

 سراراأل

عمى المستوى الوطني, وفقًا لممواد 
مف اتفاقية جوانب حقوؽ  48 - 35

 الممكية الفكرية المتعمقة بالتجارة
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آخريف غير المالؾ  أفرادٍ 
 أعماٍؿ غير عادلة ممارسة

(TRIPS)   لمنظمة التجارة العالمية
 (WTO) 

 الداراتتصاميـ 
 المتكاممة

تصاميـ حقوؽ حصرية ل
  أنصاؼ النواقؿ منتجاتال

التطبيؽ والتسجيؿ مطموب في بعض 
 البمداف

عمى المستوى الوطني, وفقًا لممادة 
مف اتفاقية جوانب حقوؽ  39

 الممكية الفكرية المتعمقة بالتجارة
(TRIPS)   لمنظمة التجارة العالمية
 (WTO) 

تختمؼ أيضًا المصطمحات ي. ، عمى سبيؿ المثاؿ داخؿ االتحاد األوروبواختصاصات إقميميةترتيبات  قد توجد أيضاً  -1
 .مختمفة حسب االختصاص ة ألنواعٍ المستخدم والتسميات

Source: OECD, based on WIPO (2004), “What is intellectual property?”, 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. 

 

 ، حقوقًا رسميًة لمممكية الفكريةالقضائية التجارية, في عدد مف االختصاصاتاألسرار  تعد -58 -5
(IPR)   تنطبؽ عمى المعمومات الفنية مثؿ طرائؽ اإلنتاج أو الصيغ الكيميائية أو مخططات العمؿ أو

، وكذلؾ األسرار التجارية بما في ذلؾ براءة اختراعُتمنح أو ال ُتمنح النماذج األولية التي يمكف أف 
 يفالمستيمكممفات سعار و اتفاقيات األ أساليب البيع والتوزيع وصيغ العقود وجداوؿ األعماؿ وتفاصيؿ

 .ستراتيجيات اإلعالف وقوائـ المورديف أو العمالءا  و 

قد تقدمت  شركةالكانت ما حوؿ إذا  جمع البيانات عمى معموماتٍ  عممية حصؿأف ت ينبغي -59 -5
قد ال  .لالستخداـ المحتمؿ لمممكية الفكرية ، وىو مقياٌس حقوؽ الممكية الفكريةل ت تسجيالً نحبطمب أو مُ 

 عامة يمكف ربطيا مف حيث المبدأ سجالتٌ  ىيالسجالت  ألفَّ صريحة في المسح  أسئمةً  ذلؾطمب يت
جمع المعمومات المتعمقة باستخداـ السرية لحماية الممكية الفكرية مف  يمكف أيضاً  .بيانات المسحب

 :مثؿ خالؿ أسئمةٍ 

 ؟أخرى توقيع اتفاقيات السرية طمبت الشركة مف أي أطراؼٍ  ىؿ 

  ؟عدـ التعامؿ مع المنافسيف اتفاؽالشركة مف أي عامميف توقيع ىؿ طمبت  

 ؟أخرى لمحفاظ عمى السرية نشطةٍ  الشركة خطواتٍ  ىؿ سبؽ واتخذت 

بالنسبة األسئمة المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية يمكف أف تكوف حساسة  أفَّ بُيظير االختبار  -60 -5
يمكف جمع البيانات المتعمقة بأىمية  عدـ االستجابة.وينبغي بالتالي تصميميا بعناية لتجنب  ،لمشركات

البيانات المتعمقة نفسو الذي ُتجمع فيو كؿ نوٍع مف حقوؽ الممكية الفكرية أو إستراتيجيتيا في الوقت 
ونظرًا لوجود أسباٍب متعددة الستخداـ الممكية الفكرية، بما  .باستخداـ كؿ نوع مف أنواع الممكية الفكرية
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تحديد  فإنَّو ينبغيلخ؛ أو البيع, إالمتبادلة ة مف النسخ أو االستخداـ في التراخيص في ذلؾ الحماي
ولوضع الممكية الفكرية في  .في تخصيص قيمة االبتكارات أسموبد أىمية كؿ تجسّ  األىمية بطريقةٍ 

 :عف أىمية سئمة المتعمقة باالعتمادات أيضاً ، ينبغي أف تسأؿ األالسياؽ

 منع التقميد مف قبؿ المنافسيفلو الخدمات التعقيد الفني لمسمع أ 

 ( لمبقاء في صدارة األعماؿعمميات ع لممنتجات أو ليسر ال)التقديـ  الزمنية استخداـ مزايا الميمة
 المنافسيف

  جيدة مع الشركات األخرى في سمسمة القيمةالعالقات التأسيس والحفاظ عمى.   

دارة الموارد البشريةقوة العمل مهارات  -4 -5  وا 

يتطمب تصميـ  .األفراد المورد األىـ لالبتكار باعتبارىـ مصدر اإلبداع واألفكار الجديدة عدّ ي -61 -5
أفراٍد مختمفيف.  مف الميارات وعماًل مشتركًا مفتوافر مجموعٍة متنوعة  ياوتطبيق ىاوتطوير االبتكارات 
في الشركة وكيفية تنظيـ وة العمؿ التي تمتمكيا قالبيانات المتعمقة بمستويات الميارة  عدّ وبالتالي, ت

الشركة لمواردىا البشرية )بما في ذلؾ كيفية جذب المواىب واالحتفاظ بيا( حاسمًة لفيـ أنشطة 
دارة الموارد البشرية ميمةً و قوة العمؿ البيانات المتعمقة بميارات  تعدّ و. االبتكار ونتائج لتحميؿ  أيضاً  ا 
 (.3 -4 -7القسـ الفرعي انظر البتكار )ا بشرية فيوالتعميـ والموارد ال لعمؿدور أسواؽ ا

 قوة العمل وهيكمها الوظيفي وكفاءاتها. 1 -4 -5
. قوة العمؿ حسب مستويات التحصيؿ العممي مؤشرًا رئيسًا لمياراتتركيب قوة العمؿ  عدّ ي -62 -5

ولكنو غنٌي  توظيفيـ مقياسًا بسيطاً  تـّ الذيف  الثالثيوتمثؿ حصة األفراد ذوي التحصيؿ العممي 
 .االبتكاري ، بغض النظر عف وضعياجميع الشركات وصى بجمع ىذه المعمومات مفبالمعمومات. يُ 

  (ISCED) التصنيؼ الدولي الموحد لمتعميـباستخداـ مستويات  الثالثيينبغي تعريؼ التعميـ 
 ظران؛ 2011لعاـ   ISCED التصنيؼ الدولي الموحد لمتعميـفي  8إلى  5)المستويات مف 

UNESCO/UIS, 2012العامميفاألفراد مف المفيد الحصوؿ عمى حصة  عدّ ي، ى ذلؾ(. باإلضافة إل 
  الدولي الموحد لمتعميـ تصنيؼمل حسب مجاؿ التعميـ والتدريب وفقاً  الثالثيذوي التحصيؿ العممي 

ISCED-F 2013(UNESCO/UIS, 2015:مع التركيز عمى ,) 

  حصاءالعمـو الطبيعية والرياضيات واإل 

 (اليندسة )بما في ذلؾ التصنيع والبناء 

 الصحة والطب 

 المعمومات واالتصاالت تقانة (ICT) 
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 اإلعالـ والتصميـ. 

الفصؿ بيف مستويات التحصيؿ ، يمكف لمتوزيع التفصيمي, إذا سمحت سجالت األعماؿ -63 -5
التفصيمية  التوزيعات عدّ ت .ومجاالت التعميـ والتدريب ISCED الدولي الموحد لمتعميـ تصنيؼمل المختمفة

 .خاص في تحميؿ مجموعات الميارات داخؿ الشركة وروابطيا باالبتكار بشكؿٍ  مفيدةً 

عدًا آخر ميمًا حسب الحالة المينية بُ تركيب قوة العمؿ  عدّ الثالثي، يالتعميـ باإلضافة إلى . 64. 5
المتعمقة بالمياـ وأنشطة العمؿ مف السمات  تتميز الميف بمجموعةٍ  .يساىـ في القدرة عمى االبتكار

دولية،  مقارنةٍ وفي سبيؿ إجراء  .والقيـ الشخصية والقدرات الواسعةوالميارات  والتقانةومتطمبات المعرفة 
 ILO لمنظمة العمؿ الدولية ISCOلمميف  ينبغي أف تستخدـ الفئات المينية التصنيؼ الدولي الموحد

(ISCO-08; see ILO, 2012)و قد شر مجموعات مينية رئيسة )عمى الرغـ أنَّ ، الذي يتضمف ع
وطني  لذلؾ، يمكف استخداـ نظاـ تصنيؼٍ  وكبديؿٍ  (.لجمع البيانات ال تكوف جميع المجموعات مطموبةً 

 .مماثؿ لتصنيؼ منظمة العمؿ الدولية

 حصة القوى وحالتيا المينية، ُتعدّ قوة العمؿ البيانات المتعمقة بمؤىالت باإلضافة إلى  -65 -5
ومدة  قوة العمؿيمكف أف توفر أيضًا مؤشرات خبرات  .اً العاممة مكتممة التدريب الميني مؤشرًا آخر مفيد

يمكف الحصوؿ  .لبحث في حاالت االبتكار وآثارهبا شغؿ الوظائؼ داخؿ الشركة معموماٍت ذات صمةٍ 
، مف خالؿ مما أمكفك، والميف مف خالؿ مديري المسح أوقوة العمؿ مؤىالت ب المتعمقةبيانات العمى 

 .الربط بالمصادر األخرى التي تحتوي عمى البيانات ذات الصمة

وبما أفَّ أنشطة االبتكار  .أداء االبتكارفي في الشركة قوة العمؿ أف يؤثر تنوع يمكف  -66 -5
 ع أف يحفز ويعرقؿ تبادؿ المعرفة عمىتتضمف عادًة التواصؿ والتفاعؿ بيف العامميف، فإنو يمكف لمتنوّ 

تشمؿ األبعاد ذات  (.Østergaard, Timmermans and Kristinsson, 2011انظر )سواء  حد  
جمع  عدّ ي .والجنسية والخمفية االجتماعية والثقافية والنوع االجتماعيالعمر  العامميفتنوع الصمة ب

ًا غير مر مف خالؿ مسوحات االبتكار أ العامميفلتنوع  أكثر مف بضعة أبعادٍ  عفالبيانات التفصيمية 
 أصحاب مسوحاٍت تربط بيفاالبتكار  فيالتنوع  أثرما يتطمب البحث عف  ُمجٍد بشكٍؿ عاـ. غالباً 

 العامميف.أو القدرة عمى ربط البيانات عمى مستوى الشركة بالبيانات عمى مستوى  والعماؿ العمؿ
عمى  األعماؿف أف يحصؿ المستجيبوف م الشركات فيقوة العمؿ  مستوىيتطمب جمع المعمومات عمى 

 .األفراد العامميفعف  مفصمةٍ  معموماتٍ 

تؤدي أف والكفاءات مف الميارات  واسعةٍ  باإلضافة إلى المؤىالت الرسمية، يمكف لمجموعةٍ  -67 -5
 منظمة التعاوف برنامج نذكر جسد الميارات بيف البالغيفمسٍح يوكمثاؿ عمى  .دورًا ميمًا في االبتكار

نماذج  (. توجدPIAACالبالغيف )لكفاءات لمتقييـ الدولي   OECDقتصادياال والتنمية في الميداف
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، يحدد نموذج المحتوى عمى سبيؿ المثاؿ .جوانب مختمفة مف المياراتب لإلحاطةمختمفة  محتممة
 اآلتيةقوة العمؿ والقيـ( خصائص  والمعارؼالمياـ والميارات  يدمج متطمباتالذي ) O*NET الميني

 (:O*NET, 2018) محتممة باالبتكار ذات صمةٍ عمى أنيا 

 التي تؤثر في األداء، مثؿقوة العمؿ دائمة ألعضاء ال سماتٌ ال: 

o االستنتاج  عمى قوة العمؿ القدرات المعرفية، وعمى وجو الخصوص توليد األفكار وقدرات 

o  ّرؼ والمرونة تجاه التغيّ القدرة عمى التكي. 

  لتي تحدث في وظائؼ مختمفة مثؿؿ أداء األنشطة اسيّ التي تُ قوة العمؿ قدرات: 

o  ،لعمؿ مع األفراد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼواالميارات االجتماعية 

o  في معّرفة جيدًا الغير  حديثةال المشكالت المشكالت المعقدة، مف أجؿ حؿّ  حؿّ ميارات
 المعقدة بيئة العالـ الحقيقي

o  نشاء وتشغيؿ وتصحيح  التقانية األنظمةو أعطاؿ اآلالت أالميارات الفنية، لتصميـ وا 

o  التقانية االجتماعية األنظمة، لفيـ ومراقبة وتحسيف األنظمةميارات 

 واإلبداع واالستقاللية وفرؽ العمؿ و، مثؿ تمؾ المتعمقة بالرياديةقيـ العمؿ وأساليب 

قوة العمؿ  مفىذه الميارات امتالؾ مقاييس والكفاءات تشمؿ البيانات ذات الصمة بالميارات  -68 -5
 .ستراتيجية أعماؿ الشركةيارات إلأىمية ىذه الم أو
 إدارة الموارد البشرية -2 -4 -5
إدارة الموارد البشرية في قدرة الشركة عمى االستفادة مف اإلمكانات يمكف أف تؤثر ممارسات  -69 -5

ار كؿ مف االبتكمفيدًا لكثير مف ىذه الممارسات  يكوف يمكف أف .لقوة عمميا والميارات اإلبداعية
 :اآلتياالبتكار  تشمؿ ممارسات إدارة الموارد البشرية التي يمكف أف تفيد أنشطة .واألىداؼ األخرى

  الميارات اإلبداعية نحوالتي تسعى  العامميف استقطابسياسات 

 (5 -2 -4لميارات )انظر القسـ الفرعي التدريب وتطوير ا 

 2 -4القسـ الفرعي  انظرلالبتكار ) راألفكااقتراح ب المتعمقةحوافز الو  العامؿأداء  تقويمات- 
 تطوير االبتكاراتبأعاله( أو  5

  المسار المينيتطوير فرص الترقية و. 
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ف نتائج االبتكار بشكٍؿ غير مباشر مف حسّ لسياسات إدارة الموارد البشرية األخرى أف تُ يمكف  -70 -5
مرف ومكتب  وأماكنو )وقتٌ ساعات العمؿ خالؿ خالؿ زيادة رضا العامميف و والئيـ، مثؿ المرونة 

( والمبادرات االجتماعية )سياسات صديقة لألسرة(. يمكف سؤاؿ الشركات عف وجود رئيس واالستيداع
 .ىذه السياسات وحصة العامميف الذيف يستفيدوف مف ىذه البرامج الزمنية

 القدرات التقانية -5 -5

جديدة أو  تقاناتٍ عف استخداـ  ناتجةً المحسنة  وخصائصحداثة االبتكار أو ما تكوف  غالباً  -71 -5
أو أكثر مف الجيات الفاعمة أف  ةٍ ، يمكف ألنشطة االبتكار المتراكمة لواحدوفي الوقت نفسو .معدلة

سوؼ  .لالبتكار ا يخمؽ أسواقًا جديدة وفرصاً محددة، ممّ  تقانية المعرفة في مجاالتٍ  تسيـ في تقدـ
 .ضمف المجاالت ذات الصمة التقانيةالفرص عمى قدراتيا تعتمد قدرة الشركة عمى االستفادة مف ىذه 

األشمؿ، عمى أنيا حالة المعرفة التي تتعمؽ بكيفية تحويؿ الموارد معنى البُتعَرؼ "التقانة",  -72 -5
مطرائؽ واألنظمة واألجيزة لويشمؿ ذلؾ االستخداـ والتطبيؽ العممي  (.OECD, 2018إلى مخرجات )

لتحويؿ  التقانيةيمكف تطبيؽ المعرفة  .عمى عمميات األعماؿ أو منتجاتيا فنيةالوالميارات والممارسات 
تشمؿ القدرات التقانية المعرفة  .األعماؿعمميات أو التجريبية لمسمع والخدمات و  الخصائص الوظيفية

تقاناٍت تتجاوز أحدث التطورات تطوير بيذه التقانات وكيفية استخداميا، بما في ذلؾ القدرة عمى 
 إمكانية ، عمى الرغـ مفالبحث والتطوير التجريبيعادًة بأنشطة تحقيؽ ىذا األمر يرتبط و  الية،الح

 .المنيجية البحث والتطوير التجريبيتطوير تقنياٍت جديدٍة في ظؿ غياب جيود 

المحتمميف لبيانات  لمستخدميفا عند خاصة أىميةٍ بالتقانية مف القدرات  ثالثة أنواعٍ تتمتع  -73 -5
 .لبياناتا توتحميالالرقمية  التقاناتوقدرات استخداـ ـ وقدرات التصمي, وىي: الخبرة الفنية كاراالبت

ُتشَتؽ ىذه  يا، حيثوقدرتيا عمى استخدام بالتقانة معرفة الشركةمف  الخبرة الفنيةتتكوف  -74 -5
نية والخبرات اليندسية والفقوة العمؿ المعرفة مف ميارات ومؤىالت العامميف لدييا، بما في ذلؾ 
عمى الممكية  والرقابة التقانةتوي عمى المتراكمة في استخداـ التقانة واستخداـ السمع الرأسمالية التي تح

 .الفكرية ذات الصمة
 جميع أنواع الشركات في مختمؼ البمداف فيمياي بطريقةٍ  قدرات التصميميصعب تحديد  -75 -5

 نشاطٌ عمى أنَّو  (Frascati دليؿ اعتمادًا عمىالتصميـ )ؼ ، ُيعرَّ وألغراض ىذا الدليؿ .بصورٍة متسقة
فنية وغيرىا مف خصائص المستخدـ ال مواصفاتالو  جراءاتاإلبتكاري "ييدؼ إلى تخطيط وتصميـ ا

 (.OECD, 2015a: § 2.62) "الجديدة  والخصائص الوظيفية لممنتجات وعمميات األعماؿ
 ـّ ة. ويتلشركة الفنياخبرة جزءًا مف  البيانات تمية وتحميالبالتقانات الرقالقدرات المتعمقة  تعدّ  -76 -5

   .الرقمية وتحميالت البيانات لمتقانات خاص بسبب الطبيعة التمكينية ذات الغرض العاـ بشكؿٍ  تمييزىا
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 الخبرة الفنية -1 -5 -5
ؤاؿ عامة عف درجة الخبرة الفنية لمشركة مف خالؿ س معموماتٍ  المسوحات تجمعيمكف أف  -77 -5
 :اآلتيةإذا كانت شركتيـ تعمؿ في األنشطة فيما جيبيف ستالم

  أو  ( مف شركاتٍ البرمجياتفي األشياء )اآلالت أو المعدات أو المجّسدة  التقانة عمىالحصوؿ
 أخرى منظماتٍ 

  االستبعاد أو حقوؽ حقوؽ الحصوؿ عمى حقوؽ الممكية الفكرية التي تمنح حقوؽ الممكية أو
 (6 -3 -6القسـ الفرعي انظر ) لفنيةااستخداـ المعرفة 

 مع االحتياجات المحددة لمشركة ياأو تكييف التقانة الحالية تعديؿ 

  داخؿ الشركةجديدة  تقانةٍ تطوير. 

  .تركيبة سؤاؿ مماثمة عف تدفقات المعرفة الداخمة 2 -6الجدوؿ يستخدـ  -78 -5

مة عف الخبرة الفنية في سؤاؿ إحدى الطرائؽ البديمة لمحصوؿ عمى بياناٍت عاتتمثؿ  -79 -5
ذا كاف األمر ال تجريبيال التطويرو  البحثا إذا كانت شركتيـ تجري عمميات المستجيبيف عمّ  داخمية، وا 

وظيفي دائـ  كادرٌ أي يوجد بشكٍؿ مستمر ) البحث والتطوير التجريبيإجراء  كذلؾ، إذا كاف يتـّ 
 تجمع)عند الحاجة(. يوصى بأف  عرضي فقط بشكؿٍ ( أو التجريبي لمبحث والتطوير مخصٌص 
أساسي  كمؤشرٍ الدخمية المستمرة أو العرضية  البحث والتطوير التجريبيعف أنشطة  بياناتٍ  المسوحات

 (.2 -3 -4القسـ الفرعي انظر لمخبرة الفنية ) بديؿٍ 
 الناشئة والتمكينية التقاناتبالخبرة 

التقانات الناشئة الشركات عمى استخداـ في قدرة السياسات كبير عمى صعيد  اىتماـٌ  يوجد -80 -5
في الماضي، شممت  .متعددة عبر صناعاتٍ  تمؾ التي ليا تطبيقاتٌ خاصًة  أو تطويرىا والتمكينية

 وتقاناتالنانو  وتقاناتالتصنيع المتقدمة  وطرائؽالحيوية  التقانةلسياسة استخداـ امجاالت اىتماـ 
الذكاء و الحوسبة الكمية  فيجاالت االىتماـ األحدث متتمثؿ  .المعمومات واالتصاالت والتطبيقات

اإلنترنت مثؿ الخدمات السحابية  عمى المعتمدة، باإلضافة إلى التطبيقات والروبوتات (AI) الصنعي
 .وتحميالت البيانات الضخمة

سؤاٍؿ مفتوح أو مف خالؿ قائمٍة  توجيو التقانات الناشئة مف خالؿبقياس الخبرة يمكف  -81 -5
 .محددة لتقاناتٍ  مرجعية

 الجديدة التي التقاناتمنيـ تحديد  سؤاٌؿ مفتوح لممستجيبيف وُيطَمب األولى، يوَجوُ في الطريقة  -82 -5
يمكف مقارنة النتائج بقائمٍة حاليٍة مف  .فوف مستوى خبرتيـ في كؿ تقانةميمًة لشركتيـ، ويوصّ يرونيا 



139

23 
 

تتمثؿ السمبية الرئيسة ليذه  .البياناتقائـ عمى ٍؼ أو استخداميا لبناء تصنيتحظى باالىتماـ التقانات 
بالنسبة محدود  ذات اىتماـٍ لكنيا مف التقانات الراسخة  اً كثير تشمؿ الطريقة في أنَّيا قد تظير استجاباٍت 

 .مسياسةل

 يتـّ و  ،المحددة مسبقاً  التقاناتمف  مرجعية إعطاء المستجيبيف قائمةً  ، يتـّ في الطريقة الثانية -83 -5
يمكف أف تميز األسئمة المتعمقة باالستخداـ بيف القدرة عمى  .منيا ؤاليـ إذا كانوا يستخدموف كؿ واحدةٍ س

ىذه  اسُتخِدَمت .أو تعديميا التقانةتطوير  متابعةفي عمميات الشركة والقدرة عمى  التقانةاستخداـ 
، بما في ذلؾ يع والخدماتمتقدمة في التصنال التقاناتاستخداـ ب تتعمؽالتي  المسوحاتالطريقة في 

التمكينية والناشئة مثؿ  التقاناتوغيرىا مف  وتقانة النانوالحيوية  التقانةاستخداـ  مسوحات حوؿال
. (Statistics Canada, 2016) والتعمـ اآللي والذكاء الصنعي photonics الضوئياتالروبوتات و 

المعمومات واالتصاالت التي  تقانةاـ في المسوحات المخصصة الستخد ىذه الطريقة أيضاً  ـستخدَ تُ 
 (.OECD 2015b) األعماؿعمميات المعمومات واالتصاالت في  تقاناتتركز عمى استيعاب 

 :تحتاج الطريقة الثانية إلى توفير -84 -5

  بقطاع األعماؿ  مف خالؿ تغطية جميع التقانات الناشئة التي قد تكوف ذات صمةٍ الشمولية
الشركات الخدمية ذات الصمة بيف  لمتقاناتتختمؼ القائمة المثمى  مف المرجح أفو ؼ، المستيد

 .ية أو الصناعيةخدمالصناعات فروٍع محددة لمضمف  والشركات الصناعية وأيضاً 

  تحديد تمؾ المستخدمة مفو التقانات المدرجة تمييز الوضوح والدقة بحيث يمكف لممستجيبيف 
كثير مف  كوفيجح أف رؼ" ألنَّو مف المر يتطمب ذلؾ استخداـ خيار "ال أعـ بدقة. شركتي

 .لدى نسبٍة عالية مف المستجيبيف التقانات غير مألوفةٍ 

 التي  التقاناتالناشئة مع استثناء  التقانات استيعابب يتطمّ  والذي، الصمة بمستخدمي البيانات
 .الناشئة التقاناتقائمة لمستمر التحديث الإلى  حاجةالوىذا يعني  .واسع تبنييا عمى نطاؽٍ  تـّ 

فقط محدود  بعددٍ  صمةٍ ذات الناشئة  التقاناتمف  كثيرٍ كوف  فيالطريقة الثانية  تتمثؿ سمبية -85 -5
في  مئوية صغيرة لمغاية مف الشركات نشطةً  نسبةٌ  أف تكوف فقط فمف المحتمؿوبالتالي  ،مف الصناعات

 .ياأو استخدام التقانة تطوير

مرجعية الستخداـ أو  قائمةً  ي مف مسٍح عاـ لالبتكارالقسـ األساس ال يوصى بتضميف -86 -5
الحصوؿ مقابؿ مساحة االستبيانات جزءًا كبيرًا مف ىذه األسئمة ستشغؿ  تطوير التقانات الناشئة ألفَّ 

المراد ينبغي أف تركز قوائـ مراجعة التقانة  .عمى معموماٍت قميمة لمغالبية الكبرى مف الشركات
عمى النماذج المخصصة في مسوحات االبتكار، ، مثؿ الممثمة ماؿألعامسوحات استخداميا في 

 .مف التطبيقات واسع مجاؿٍ واسع مع  عمى نطاؽٍ  التقانات األكثر انتشاراً 
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سئمة حوؿ استخداـ التقانات الناشئة، أو التقانات ذات التطبيقات المتخصصة األتوجيو  عدّ ي -87 -5
عمى . مسوحات االبتكار عبر اإلنترنت عف بدياًل مجدياً  إلى الشركات التي مف المحتمؿ أف تستخدميا

إلى الشركات في الحيوية فقط  التقانةاستخداـ ب التي تتعمؽ، يمكف إرساؿ األسئمة سبيؿ المثاؿ
استخداـ ب التي تتعمؽيمكف إرساؿ األسئمة  في حيف، التقانة الحيويةاستخداـ الصناعات المعروؼ عنيا 

 المعموماتتقانة  التي تعتمد بكثافة عمى في الصناعاتالناشطة ركات فقط إلى الش الصنعيالذكاء 
(IT .) 

توجد طريقٌة أخرى لتحديد الخبرة الفنية في التقانات الناشئة وىي تحميؿ بيانات طمبات  -88 -5
حوؿ المجاالت التقانية ذات الصمة  معموماتٍ تتضّمف ، والتي لمعموـ براءات االختراع المتاحة

يمكف دمج بيانات  (.OECD, 2009) عف طبيعة المطالباتمنظمة كذلؾ معموماٍت غير و  ،باالختراع
، وذلؾ باستخداـ المعمومات الموجودة في طمب براءة االختراع ات االختراع مع بيانات شركٍة أخرىبراء

 يغفؿ ويتمثؿ أحد القيود عمى بيانات براءات االختراع في أنَّ  .والوكالءالمخترعيف  وعناويف أسماءحوؿ 
 يقودالذي  التقاني، دوف االنخراط في التطوير التقانات الحالية فقط عمى عممياتياالشركات التي تطبؽ 

جميع أنشطة  ينتج عف، ال باإلضافة إلى ذلؾ .براءة اختراعاٍت قابمة لمحصوؿ عمى إلى اختراع
ات إلى حماية جميع وال تسعى الشركلمحصوؿ عمى براءة اختراع قابمة  اختراعاتٌ  التقانيالتطوير 
 .ببراءات االختراع اختراعاتيا

 يةقدرات التصميمال -2 -5 -5
مجموعات الميارات  مف بكؿمحددة  فرعية إلى ثالث فئاتٍ  يةقدرات التصميماليمكف تقسيـ  -89 -5

 :والغرض منيا

 وبناء النموذج األولي واإلعدادات، بما في ذلؾ المواصفات الفنية التصميـ اليندسي 

 البرمجيات يحدد شكؿ الكائنات/األشياء أو لونيا أو نمطيا أو الواجية بيف ج الذي نتَ المُ  تصميـ
 والمستخدميف أو تجربة المستخدـ لمخدمات

  ٌلمقاربة تصميـ السمعة أو الخدمة أو النظاـمنظمة  التفكير التصميمي، وىو منيجية. 

 التصميـ اليندسي يكوف لكف يمكف أفو  ،ؿ التصميـ اليندسي وتصميـ الُمنَتجما يتداخ غالباً  -90 -5
 خبرة المستخدـ وغالبًا ما يتـّ عمى  تصميـ الُمنَتج، بينما يركز البحث والتطوير التجريبيجزءًا مف 

استشارات  خارجي في مجاؿ بمركزفي قسـ التصميـ أو مختبر التصميـ أو االستعانة  إجراءه
 .تصميـال
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 ذوي المسؤوليات األفراد العامميفشركة مف خالؿ تحديد يمكف قياس قدرات التصميـ لدى ال -91 -5
ترتبط ىذه الميف أو الميارات بكؿ مف التصميـ اليندسي  الميارات ذات الصمة بالتصميـ.أو  )الميف(

 :األبعاد اآلتية مف المتوقع أف تحقؽ إنجازاٍت عالية في بعضٍ ج، ومف نتَ المُ تصميـ و 

 المستخدمة في التصميـ بمساعدة وأدواتو ومبادئو التصميـ المتعمقة بتقنيات ميارات المعارؼ و ال
 (renderingوالتصيير )وبناء النماذج الكمبيوتر والرسومات الفنية 

  التطبيؽ العممي لمعموـ اليندسية والتقانة )مثؿ تطبيؽ المبادئ والتقنيات واإلجراءات والمعدات
نتاج تصميـ السمع والخدماتفي   (ياوا 

  ّلتحديد نقاط  واالستنتاجالتي تستخدـ األدلة والمنطؽ  والتفكير النقدي المشاكؿ ميارات حؿ
 البديمة لممشاكؿ المقارباتالقوة والضعؼ في الحموؿ أو االستنتاجات أو 

  ٍؽائطر ، أو لتطوير وضٍع معيفأو  جديدة أو مبتكرة لموضوعٍ  القدرة عمى التوصؿ إلى حموؿ 
 ما مشكمةٍ  مبتكرة لحؿّ 

 العميؿ مف  ستخداـاال، بناًء عمى عوامؿ مثؿ قابمية أفكار التصميـجدوى  تقويـ ميارات
مكانية الخدمة  اإلنتاج وخصائص والموازنة وتكاليؼ/طرائؽ والمظير والسالمة والوظيفة وا 

 السوؽ واتجاىاتو

  البيعمع العمالء ومع موظفي اليندسة أو التسويؽ أو اإلنتاج أو  التشاورميارات. 

وجود قسـٍ لمتصميـ في اإلحاطة بقدرات التصميـ في ب المتعمقةجمع البيانات عممية فشؿ قد ت -92 -5
ومميز،  تنجز أنشطة التصميـ كنشاٍط منفصؿالشركات الصغيرة أو شركات قطاع الخدمات التي ال 

يمكف تحديد  .يمكف ليذه الشركات الجمع بيف أنشطة التصميـ ووظائؼ األعماؿ األخرىطالما أنو 
ذات جيبيف عف وجود وأىمية الميارات ستطريؽ سؤاؿ الم عفلتي تمتمكيا قوة العمؿ ا تصميـالقدرات 

لمجاؿ تطبيؽ  المؤىالت الرسمية واالعتماد وفقاً أىمية  تتبايفقد  .بالتصميـ المذكورة أعاله لصمةا
 .اليندسة( ومستويات الخبرة العممية فيالتصميـ )عمى سبيؿ المثاؿ 

تسجيالت ، يمكف استخداـ بيانات الفنيةات االختراع لقياس الخبرة استخداـ براء غرارعمى  -93 -5
حقوؽ التصميـ شكؿ تحمي  .تحديد بعض أنشطة التصميـب والمتعمقة لالستخداـ العاـالمتاحة التصميـ 
جوانب استخداـ التصميـ في فقط مف  وبالتالي فيي تغطي جانبًا واحداً  ،أو لونيا أو نمطيا األشياء
وكذلؾ الدولية، مثؿ  ،توفر منظمات الممكية الفكرية الوطنية .الممموسة السمعركيز عمى ، مع التالشركة

فكرية لمتصاميـ. يمكف ربط ال الممكية(, حقوؽ EUIPOمكتب االتحاد األوروبي لمممكية الفكرية )
ف البيانات الخاصة بالتصاميـ المسجمة ببياناٍت أخرى عمى مستوى الشركة، بشرط أف يكوف اسـ وعنوا

يمكف أيضًا حماية التصاميـ بوسائؿ أخرى غير حقوؽ  .مصادر البيانات األخرىأماـ الشركات متاحًا 
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أداء  التصميـ ميزاتيتضمف التصميـ المسجمة، مثؿ حقوؽ التأليؼ والنشر أو براءات االختراع عندما 
 .وظيفية

 التفكير التصميمي
في  تصميمية طرائؽية التصميـ التي تستخدـ لعمممنتظمة  التفكير التصميمي منيجيةً يمثؿ  -94 -5

يمكف كما  .واختبار الحموؿولية وتطوير النماذج األ تحديد االحتياجات وتحديد المشاكؿ وتوليد األفكار
 (.Brown, 2008)استخدامو لتصميـ األنظمة والسمع والخدمات 

الحداثة وعدـ اليقيف في , في أغمب األحياف, استخداـ التفكير التصميمي متطمبات يحقؽال  -95 -5
مفيدًا لمسياسات عد جمع البيانات حوؿ التفكير التصميمي ولكف، ي .البحث والتطوير التجريبيمجاؿ 

ا يؤدي إلى لمنيجية دعـ أنشطة االبتكار لكؿ مف الشركات الخدمية والصناعية، ممّ يذه األنَّو يمكف ل
 .تحسيف القدرة التنافسية والنتائج االقتصادية

العديد مف المنيجيات ذات األىداؼ  بسبب وجود ي أمرًا صعباً قياس التفكير التصميم يعدّ  -96 -5
يمكف  .منظمة تصميمي تفكيرٍ دوف اعتماد منيجية  تصميمية طرائؽ و يمكف استخداـالمتشابية وألنَّ 

التفكير  مف أنشطة كجزءٍ  ـ عادةً ستخدَ محددة تُ  طرائؽإذا كانت شركتيـ تستخدـ  فيما المستجيبيفسؤاؿ 
 :مثؿ يالتصميم

 األفكار المتباينة أو العصؼ الذىني توليد 

  ٍكيفية  مشاىدةالبحث الميداني اإلثنوغرافي ) طرائؽ وخاصةً ، لتطوير فيـ تجربة العمالء تقنيات
مستخدموف تعاطفي لما يريده ال وتطوير فيـٍ لُمنَتٍج ما في بيئات العالـ الحقيقي  األفراداستخداـ 

 لخ(إفي الُمنَتج، 

  المشترؾ )إشراؾ المستخدميف المحتمميف في توليد مفاىيـ  الخمؽالتصميـ المشترؾ أو
 (التصميـ

 واالختبار األولية النماذج. 

استخداـ طرائؽ  يمكف لمشركات تجارب المستخدـ،لفيـ  اإلثنوغرافية الطرائؽباإلضافة إلى  -97 -5
يمكف أف  .و المحتمميف لمسمع والخدماتأخرى لمحصوؿ عمى معموماٍت مف المستخدميف الفعمييف أ

طريؽ تحديد  ، عمى سبيؿ المثاؿ عفأو تكمميانشطة التصميـ نقطة البداية ألىذه المعمومات  تشكؿ
جمع البيانات عممية سأؿ يمكف أف ت .الحاليةالفرص والمشاكؿ المتعمقة بالسمع أو الخدمات الجديدة أو 

 :مف المستخدميف لمحصوؿ عمى معموماتٍ  اآلتيةؽ ائعف الطر 

  المبيعات أو التسويؽ موظفيالتغذية الراجعة مف 



143

27 
 

  االجتماعي ج )وسائؿ التواصؿتقارير المستخدميف األولية عف تجاربيـ مع الُمنتَ تقويـ 
 (.المراجعات والتعميقات عبر اإلنترنت، إلخو 

  وعات مجمومسوحات المستخدميف المخصصة و  الراجعة التغذية)نماذج  المنظـ لبياناتاجمع
 (.التركيز

ـ في ستخدِ المُ  مشاركةوممارسات  بقدراتالمتعمقة سئمٍة عف األأمثمٍة يمكف العثور عمى  -98 -5
 ,Kuusisto)الفنمندية  ية وىيئة اإلحصاءنماركاالد اإلحصاء ىيئةاالبتكار التي تنفذىا  مسوحات

Niemi and Gault, 2014.) 

 التي سئمةاألتراتيجية أعماؿ الشركة مف خالؿ سإل يةقدرات التصميماليمكف تحديد أىمية  -99 -5
 Galindo-Rueda)ره مركز التصميـ الدانمركي ، وىو مفيوـ طوّ ـ التصميـ"عمى "سمّ  شركةالتضع 

and Millot, 2015; Galindo-Rueda and Van Cruysen, 2016.)  يوصى بجمع ىذه
 :اآلتيةالبيانات باستخداـ الفئات األربع 

  عمى اإلطالؽ يتصميم نشاطٌ يوجد ال 

  ُإجراء أنشطة  ، ولكف ال يتـّ ؿ الجمالي أو نمط السمع والخدماتـ التصميـ لتطوير الشكستخدَ ي
 .منتظـ التصميـ عمى أساسٍ 

  ُجنتَ عممية تطوير المُ  ي فيتصميمالالتفكير  طرائؽج دمَ ت. 

 في نموذج أعماؿ الشركة ًا رئيساً ستراتيجيالتصميـ عنصر إ عدّ ي. 

ج نتَ لتصميـ المُ  ية توصيؼٌ قدرات التصميمالأف يسبؽ استخداـ األسئمة المتعمقة ب غيينب -100 -5
جيبيف ستالوطنية والمغوية في كيفية فيـ الم الفروؽ بسببوذلؾ أعاله(  انظر) يوالتفكير التصميم
 .لمفيـو التصميـ

 الرقمية وتحميل البيانات بالتقاناتالقدرات المتعمقة  -3 -5 -5
وموارد إلكترونية تقوـ بتوليد البيانات  وأجيزةٍ  وأنظمةٍ  التقانات الرقمية عمى أدواتٍ  تشتمؿ -101 -5

 التحويل الرقمي\الرقمنةُتعَرؼ  .الرقمية أو تخزينيا أو معالجتيا أو تبادليا أو استخداميا
Digitisation لصورة عمى أنَّيا عممية تحويؿ اإلشارة التماثمية التي تنقؿ المعمومات )مثؿ الصوت وا

تطبيقًا أو زيادًة  Digitalisation \عممية التمثيؿ الرقمي تمثؿ والنص المطبوع( إلى البتات الثنائية.
، عمى سبيؿ المثاؿ تحويؿ المياـ ، إلخأو بمدٍ  أو صناعةٍ  منظمةٍ  استخداـ التقانات الرقمية مف في

أو  االقتصادفي ة تأثير الرقمنة يشير ىذا المفيوـ بالتالي إلى كيفي .الحالية أو تمكيف مياـٍ جديدة
 .المجتمع
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يمكف أف  (.OECD, 2017ثروًة مف فرص االبتكار لمشركات ) التمثيؿ الرقمي وفري -102 -5
توليد البيانات والوصوؿ إلييا وربطيا ومعالجتيا و  التقانات الرقميةتكوف القدرات المتعمقة بإدارة 

استغالؿ التطبيقات الجديدة المدعومة بتقانة بو  وتحميميا، بما في ذلؾ استخداـ الذكاء الصنعي,
ذات لقوة العمؿ الميارات الرقمية  عدّ ت .المعمومات واالتصاالت حاسمًة الستغالؿ فرص االبتكار ىذه

 .أىميٍة خاصة في ىذا السياؽ

الرقمية لمشركات في جمع البيانات حوؿ استخداـ  القدراتبإحاطة بتتمثؿ نقطة االنطالؽ  -103 -5
الصنعي الذكاء و )تقنيات الخادـ(  لمحاسب، بما في ذلؾ البنية التحتية انات الرقمية المختمفةالتق
 والحوسبةاالتصاالت المتنقمة  وتقاناتالتشغيؿ اآللي و األجيزة المتصمة باإلنترنت و 

اؿ واالتصاالت وتبادؿ القيمة )عمى سبيؿ المث المشترؾ العمؿفي الرقمية  التقاناتواستخداـ  السحابية
تخطيط لتخطيط واإلدارة )مثؿ والتقانات الرقمية مف أجؿ ا ف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي(,م

دارة و  المشروعموارد   )قواعد البيانات المتسمسمة(. العمالء( أو دفاتر األستاذ الموزعة العالقة معا 

ركة عمى حوؿ قدرات الش عمى بياناتٍ  عممية جمع البيانات أيضاً حصؿ ينبغي أف ت -104 -5
موازنة الشركة وحجـ  لتقانة المعموماتمنفصؿ  وجود قسـٍ  المقاييستشمؿ  .الرقمية التقاناتاستخداـ 

قوة  وانتشار الميارات الرقمية بيفمف األجيزة والبرامج(  المعمومات )لكؿ لتقانةالسنوية المخصصة 
ىندسة الكمبيوتر( والمبيعات  وميارات قواعد البياناتوميارات )مثؿ ميارات برمجة البرمجيات  العمؿ

ذا كان المعمومات أو  خاصة بتقانة ستراتيجيةً إتمتمؾ الشركة  تالمتولدة عف التجارة اإللكترونية، وا 
حوؿ أىمية أو مركزية القدرات الرقمية  الحصوؿ عمى بياناتٍ  مف المفيد أيضاً  عدّ ي .رقمية ستراتيجيةً إ
 .مشركة وقيادتيالالعامة الستراتيجية ل

مختمؼ أنشطة ربط عمى  قدرتيا لمتقانات الرقمية فيالسمات المشتركة تتمثؿ إحدى  -105 -5
والوحدات  بياناٍت بيف الوظائؼمنتظمًا لم األعماؿ ووظائؼ األعماؿ، وتشكيؿ نظاـٍ متكامٍؿ يتيح تبادالً 

توصيؿ نتاج/األعماؿ المختمفة )اإلف وظائؼ يمكف لمبيانات المتعمقة بالتكامؿ الرقمي بي .المختمفة
الرقمية مع والروابط واإلدارة(  وتطوير المنتجاتالمبيعات والتسويؽ/ والخدمات الموجستيةالخدمات 

 .مة عف حالة القدرات الرقمية واالستخداـ في الشركةقيّ  المورديف والعمالء توفير معموماتٍ 

غراض ذكاء األعماؿ وأدوات البيانات الضخمة والواسعة االنتشار أل استخداـ مصادر عدّ ي -106 -5
وتخزيف  توليدات الرقمية لمشركات انالتق تتيح مف القدرات المتزايدة األىمية في العصر الرقمي. واحدةً 

، األعماؿعمميات مف بطيٍؼ  المتعمقة( الحقيقيما تكوف في الوقت  ىائمة مف البيانات )غالباً  كمياتٍ 
متزايد األىمية  اً ىذه البيانات مصدر تشكؿ . ميفالمورديف والمستخدوباالرتباط مع داخؿ الشركة وذلؾ 

يمكف الحصوؿ عمى  .األعماؿعمميات األعماؿ ونماذج األعماؿ والمنتجات و ستراتيجيات لتطوير إ
مف  ، سواءً ية لمبياناتوأدوات تحميم ائؽحوؿ استخداـ طر  أسئمةٍ  توجيو مقاييس ىذه القدرات مف خالؿ
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: أنظمة إدارة الشركة خارجية لمبيانات مف تحميمالخدمات الأو مف خالؿ الحصوؿ عمى  داخؿ الشركة
ية وتحميؿ تحميالت التنبؤ الو  ـ اآللي ونمذجة البياناتالبيانات والتعمّ استخراج قواعد البيانات وأدوات 

 .وتحميؿ البيانات في الوقت الحقيقي سموؾ المستخدـ

عمميات ابتكارات ات الُمنَتج أو رقمي ابتكار الساس األاالبتكارات القائمة عمى تشمؿ  -107 -5
كبيرة  األعماؿ التي تحتوي عمى تقانة المعمومات واالتصاالت، وكذلؾ االبتكارات التي تعتمد بدرجةٍ 

أفَّ  إلى توصمت الدراسات النوعيةفقد  تطبيقو،تطويرىا أو في  عمى تقانة المعمومات واالتصاالت
واسع، حيث أشار المستجيبوف إلى  عمى نطاؽٍ  منتشرةٌ رقمي ال األساساالبتكارات القائمة عمى 

يذا (. ولOECD, 2015b) جدًا مف االبتكارات في جميع الصناعاتمرتفعٍة استخداميا في حصة 
مف  تالتي ُطور أو  التقانات الرقمية عمى تنطويفي تحديد االبتكارات التي  ال توجد قيمٌة ُتذكر، ببالس

جمع البيانات عمى  عممية حصؿأف ت ينبغي، بداًل مف ذلؾو  ىذا النوع مف التقانات.خالؿ استخداـ 
  .االبتكاريةقدراتيا مف  رئيساً  الرقمية لمشركات باعتبارىا مكوناً الكفاءات حوؿ  معموماتٍ 

متعددة األوجو تجسد قدرة الشركة عمى االستفادة مف  الرقمية بمثابة بنيةٍ الكفاءة  عدّ ت -108 -5
الرقمية بالكفاءة تشمؿ بعض األبعاد ذات الصمة  .ات المرتبطة بياومعالجة التحديالتمثيؿ الرقمي 

 مؤشراٍت مثؿ:

 التكامؿ الرقمي داخؿ وعبر وظائؼ األعماؿ المختمفة 

 ىا وتحسينياوتطوير المنتجات تصميـ  فيتحميالت البيانات  والقدرة عمى استخداـ إلى الوصوؿ 
 مستخدمي منتجات الشركة وتفاعالتيـقة ببما في ذلؾ البيانات المتعم ,واالستغالؿ التجاري ليا

 مع ىذه المنتجات

 (والبرمجياتإلى الشبكات واستخداـ الحموؿ والبنى المناسبة )األجيزة  الولوج 

  وأمف الفضاء الحاسوبي الخصوصيةاإلدارة الفعالة لمخاطر 

  ت التشاركيةيئات الرقمية، مثؿ التجارة اإللكترونية والمنصامناسبة لمبالعماؿ األاعتماد نماذج ،
 .إلخ

وبنيتيا التحتية  والعامة اإلداريةقوة العمؿ يمكف أف تشير ىذه المؤشرات إلى ميارات  -109 -5
 .داخؿ الشركة وممارساتيا

المنصات المنتجيف ىذه تدمج ي، حيث المنصات الرقمية سمًة مميزًة لمعصر الرقم عدّ ت -110 -5
 المنتجاتوغالبًا ما تشكؿ نظامًا بيئيًا ُتطَوُر فيو  .مةوالمستخدميف في مراحؿ مختمفة مف سمسمة القي

يمكف أف توفر البيانات المتعمقة بمشاركة الشركات في  .تبادليا ويتـّ  ،جديدة وتُباع، وتوَلُد فيو البياناتال
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المنصة أو ال تممؾ كانت الشركة تممؾ أالمنصات الرقمية وموضع الشركات في ىذه المنصات )سواء 
 عف إمكانية استفادة ( معموماتٍ لخ.إ، عمى المنصة، والمعمومات المشتركة مف قد يدخؿبتتحّكـ أو 

 -7في القسـ الفرعي  أيضاً  صة الرقميةأنشطة المن نوقشت .الرقمية التقانات أعماؿفرص مف الشركة 
4- 4 . 

األداة  (OECD, 2015b) المعمومات واالتصاالت المخصصة تقانة مسوحات تعدّ  -111 -5
يتمثؿ الخيار األكثر  .الشركات المعمومات واالتصاالت مف تقانةسة لجمع البيانات حوؿ استخداـ الرئي

 عبء االستجابة في ربط البيانات الخاصة بالقدرات الرقمية والذي يقمؿ أيضاً  ،مف حيث التكمفة فعاليةً 
مسوحات مف  خوذةالمأ بياناتال معالمعمومات واالتصاالت  تقانة مسوحاتواستخداميا المتحصمة مف 

و إذا بمد، أالالمعمومات واالتصاالت في  لتقانةمخصصة  مسوحاتٍ أي  إجراء وفي حاؿ عدـاالبتكار. 
 حوؿ جمع البيانات مباشرةً إلى االبتكار  مسوحات تمجأ، فيمكف أف لـ يكف مف الممكف ربط البيانات

، مع بالتقانات الحالية والناشئة صمةٍ  ذات في تحديد قائمةٍ  ىنا يكمف التحدي .الرقمية التقاناتاستخداـ 
القسـ الفرعي انظر إجراء المسح ) خالؿ فترة تي تستخدميا جميع الشركات تقريباً ال التقاناتاستبعاد 

5- 5- 1.) 
 ممخص التوصيات -6 -5

ينقسـ جمع  .الفصؿ عددًا كبيرًا مف قدرات األعماؿ ذات الصمة باالبتكاريغطي ىذا  -112 -5
ينبغي جمع  .متممةأخرى وصى بو لمسوحات االبتكار العامة إلى مؤشراٍت أساسية و البيانات الم
فقط إذا كانت  المتممة، في حيف ينبغي جمع المؤشرات األساسية كمما كاف ذلؾ ممكناً المؤشرات 

ذا سمحت الموارد بذلؾ مناسبةً  تجدر اإلشارة إلى أفَّ بعض ىذه المؤشرات  .لمستخدمي البيانات وا 
مصادر إدارية )مثؿ سجالت الممكية الفكرية( أو ُتجَمع مف خالؿ مسوحات تقانة مف متوفرة  تكوف إما

 مف خالؿ ربطممكنًا الحصوؿ عمييا وقد يكوف المعمومات واالتصاالت أو مف خالؿ مسوحاٍت أخرى، 
ا يمكف جمع البيانات المتعمقة بالقدرات األخرى التي نوقشت في ىذ .مستوى الشركةالبيانات عمى 

مسوحات االبتكار أو المسوحات المتخصصة أو الدراسات في مخصصة وحداٍت الفصؿ مف خالؿ 
 .التجريبية أو باستخداـ طرائؽ تجريبية مف مصادر غير تقميدية

 :اآلتيتشمؿ المؤشرات الرئيسة لجمع البيانات العامة  -113 -5

  (1 -2 -5( )القسـ الفرعي المتفرغ العمؿعدد العامميف )مكافئات 

 (1 -2 -5لمبيعات )القسـ الفرعي إجمالي ا 

  (3 -2 -5نشطة األعماؿ )القسـ الفرعي الشركة أ فييا بدأتالتي  السنةمنذ الشركة عمر 
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 وطنية، جزء مف مجموعة متعددة  عةٍ ، جزء مف مجمو حالة ممكية الشركة )قائمة بذاتيا
 (4 -2 -5الجنسيات( )القسـ الفرعي 

 (1 -3 -5ة والدولية( )القسـ الفرعي األسواؽ المحمية والوطنيالجغرافي لممبيعات ) التوّرع 

 (1 -3 -5مف المبيعات )القسـ الفرعي  حصة الصادرات 

  (1 -3 -5كة التنافسية )القسـ الفرعي الشر  ستراتيجيةبالنسبة الجودة الالتكمفة مقابؿ أىمية 

  (1 -4 -5 )القسـ الفرعي الثالثي تعميـالالعامميف الحاصميف عمى  األفرادحصة 

 (.2 -5 -5فرعي )القسـ ال يةمستوى القدرة التصميم 

 (:مواردالمساحة أو بشرط توفر الالبيانات العامة )لجمع  متممةالمؤشرات ال -114 -5

 (4 -2 -5مموكة لألسرة )القسـ الفرعي حالة الشركة الم 

  (1 -3 -5خطوط اإلنتاج )القسـ الفرعي عدد 

 (4 -3 -5)القسـ الفرعي ار داخؿ الشركة إدارة االبتكار: مسؤولية االبتك 

  (4 -3 -5)القسـ الفرعي دعـ تبادؿ المعرفة الداخمية ؽ ائإدارة االبتكار: طر 

  (2 -4 -5)القسـ الفرعي العامميف حسب مجاؿ التعميـ الرئيس األفراد عدد 

  (1 -5 -5)القسـ الفرعي الناشئة  التقاناتالخبرة الفنية في 

 ت واالتصاالت( المعموما لتقانةمخصصة  مسوحاتف جمعيا مف خالؿ الرقمية )يمك الكفاءات
 (.3 -5 -5)القسـ الفرعي 

 المراجع
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 وتكتسب، اإلستراتيجية ية مف الناحيةأىمكثر األمف الموارد  ةواحد ةبالنسبة لمشرك تمثؿ المعرفة
في أنشطة االبتكار. يركز ىذا  لشركات المنخرطةا فيأىميًة خاصة  ونشرىاطريقة الوصوؿ إلييا 

الفصؿ عمى قياس تدفقات المعرفة وتبادليا بيف الشركات والجيات الفاعمة األخرى في نظاـ 
اإلطار المفاىيمي الذي يستند إليو تبادؿ المعرفة ونشرىا واالبتكار االبتكار. يصؼ ىذا الفصؿ 

المفتوح. يُستخدـ ىذا اإلطار كأساس لمتوصيات حوؿ كيفية قياس تدفقات المعرفة الواردة والصادرة 
ؾ ومصادر المعرفة الداخمية والخارجية لالبتكار والشركاء المتعاونيف في مجاؿ االبتكار، وكذل

ـّ تقديـ. ياعوائقو  لتدفقات المعرفة ةالعوامؿ المساعد الروابط  استخالص محددة حوؿ توصياٍت  ت
 القائمة عمى المعرفة بيف الشركات ومؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي العامة.
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 مقدمةال -1 -6

 دّ عوبشكٍؿ خاٍص تُ  ،اإلستراتيجية ية مف الناحيةكثر أىماألواحدًة مف الموارد  بالنسبة لمشركة ؿ المعرفةتمثّ  -1 -6
 انظرفي أنشطة االبتكار ) باشرٍ أو غير م مباشرٍ  بشكؿٍ  ميمًة لمشركات المنخرطة ونشرىاطريقة الوصوؿ إلييا 

تبادؿ المعرفة )يشار إليو ؼ ُيعرّ (. تشمؿ تدفقات المعرفة النقؿ الُمتعمَّد والعرضي لممعرفة. 2 -2 -2القسـ الفرعي 
 (.OECD, 2013إلى آخر ) النقؿ الُمتعمَّد لممعرفة مف كيافٍ  أنَّوبأضيؽ باسـ نقؿ المعرفة(  أحيانًا في سياؽٍ 

 فاعمةٍ  تٍ جيا مفتوليدىا وتوزيعيا واستخداميا  المعرفة يتـّ  ىتماـ بتدفقات المعرفة مف مالحظة أفَّ ينبع اال -2 -6
الء (، والعمPRIsالعامة ) العممي ، مثؿ الشركات والجامعات ومؤسسات البحثمتعددة في نظاـ االبتكار
 الخارجية في أنشطتيا االبتكارية واألفراد. تعتمد الشركات عمى مصادر المعرفة جنتَ كمستخدميف البتكارات المُ 

(Chesbroug.2003; Dahlander and Gann, 2010يمكف .) مفيدةً  لكنيا ال تكوف أيضاً  تبادؿ المعمومات 
 فيميا وتحويميا إلى معرفة. ما لـ يتـّ 

، وكذلؾ مف الخارج بما في ذلؾ داخؿ حدودىا التنظيميةمف الحصوؿ عمى المعرفة يمكف لمشركات  -3 -6
مصادر جديدة محتممة لممعرفة  تمثؿاألخرى التي  ف والمجموعاتو ف والخبراء المعروفو ف والمستثمر و الرئيس ىاؤ عمال

(Enkel, 2010). 

نماذج كذلؾ و  ،رت العوامؿ التي تدعـ تدفقات المعرفة وتكويف شبكات المعرفة بسبب التقانة الجديدةتغيَّ  -4 -6
ات والمعمومات مف تكمفة نسخ البيان كبيرٍ  ات واالتصاالت الرقمية بشكؿٍ ضت تقانة المعمومخفّ لقد األعماؿ الجديدة. 
ا مّكف النماذج المالية وغير المالية مف الحصوؿ عمى المعرفة واستغالليا. ظيرت أساليب ، ممّ وتخزينيا وتوزيعيا

الجماعي  الحشد، مثؿ مدخالت االبتكار مف مصادر متنوعةومنصات جديدة لمحصوؿ عمى المعرفة وغيرىا مف 
 وسباقاتوالبطوالت  مثؿ الجوائز والمكافآت المحفزاتالؿ ممشاكؿ )عمى سبيؿ المثاؿ مف خحموؿ للألفكار و 

 يةٍ مجبر  يث يجتمع الخبراء لتطوير حموؿٍ ح أعماؿ مشتركة أحداثوىي  - "hackathonsمبرمجي الكومبيوتر "
 بر اإلنترنت لمحصوؿ عمى تعميقات( والتمويؿ الجماعي واستخداـ المنصات الرقمية علخ.إ -متخصصة
معرفة ( لخمؽ أسواؽ الIPبشأف السمع والخدمات. يمكف استخداـ حقوؽ الممكية الفكرية ) ـيواقتراحات يفالمستخدم
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 معرفةالجني المنافع مف استثماراتيـ في تطوير لمعرفة مف ا ت المعرفة مع ضماف تمكيف مبدعيالتي تدعـ تدفقا
 جديدة.ال

تحسيف سيـ قياس تدفقات المعرفة بيف الشركات والجيات الفاعمة األخرى في نظاـ االبتكار في يُ يمكف أف  -5 -6
 -2 -3القسـ الفرعي  انظرقوـ عميو أنشطة االبتكار )تفي تقسيـ العمؿ الذي ليذه التدفقات النسبية ة ىمياأل فيـ
 فيأثر تدفقات المعرفة و شبكات مع الزمف ر ىذه التغيّ ت( واالختالفات في شبكات المعرفة حسب الصناعة، وكيفية 2

انات المتعمقة إدارة قدراتيا المعرفية. يمكف أف تساعد البيفي الشركات  بتكار واألساليب المستخدمة مفنتائج اال
تدفقات،  ىكذا فيمف محممي السياسات ومديري األعماؿ في تحديد الفرص والقيود التي تؤثر  اّلً بتدفقات المعرفة ك

 .ف الشركات مف استيعاب المعرفة الخارجيةالتي تمك  والعوامؿ 

المبادالت ذات الصمة بيف الشركات والجيات الفاعمة األخرى و ز ىذا الفصؿ عمى قياس تدفقات المعرفة رك  يُ  -6 -6
ات إطارًا مفاىيميًا وأساسًا منطقيًا لقياس تدفق 2 -6. يوفر القسـ 2 كما ىو موَّضح في الفصؿ ،في نظاـ االبتكار

مف  عاليةٍ  عمى درجةٍ  و عمميةٌ اإلطار إلى االبتكار في قطاع األعماؿ عمى أنَّ ىذا المعرفة واالبتكار المفتوح. ينظر 
 قائمة عمى التدفقات المدارة عبر الحدود التنظيمية. لتوزيعا

إلى  ضافةوباإلات المعرفة في مسوحات االبتكار. محددة لقياس تدفق مقارباتٍ  3 -6يطرح القسـ  -7 -6
وابط بيف أخرى لتحديد الر  تدفؽ المعرفة ونشر االبتكارات استخداـ بياناتٍ  رسـ خارطةما يتطمب  اً المسوحات، غالب

جمع البيانات دور الشركات أو المنظمات األخرى المتعمقة بمقترحات تغطي الوالنتائج.  مخرجاتالجيات الفاعمة وال
لشركة ا في ي ألنشطة ابتكار األعماؿجو الخارجوالتوَّ  (3الفصؿ  نظرا) شركةالني االبتكارات مف قبؿ في تطوير وتب

 البتكار وقياسامعمومات ة ألفكار و الرئيس مصادرالبتكار والاب المتعمؽ العمؿ المشترؾأنشطة ( و 4الفصؿ  انظر)
يفية قياس الروابط حوؿ ك إضافيةٍ  توفير إرشاداتٍ  . تـّ (IP)المعامالت القائمة عمى الممكية الفكرية تسجيؿ األنشطة و 

والتحديات التي تواجو  لعوائؽا مقاييس، وكذلؾ حوؿ (PRIs) مؤسسات البحث العامةبيف الشركات والتعميـ العالي و 
 لمتوصيات. اً موجز  اً ممخص 4 -6. يقدـ القسـ خارجيةٍ  في تدفقات المعرفة مع أطراؼٍ  االنخراط

 ات المفتاحيةتدفقات المعرفة واالبتكار: المفاهيم والتعريف -2 -6

 نشر االبتكار -1 -2 -6
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ج نتَ  مف العممية التي تنتشر بيا األفكار التي تقوـ عمييا ابتكارات المُ كاّلً  نشر االبتكاريشمؿ مفيوـ  -8 -6
 مخرجاتأخرى )نشر  شركاتٍ  ذا منتجات أو عمميات أعماؿ مفىك يوتبنّ وعمميات األعماؿ )نشر معرفة االبتكار( 

ت المنتجات ية إذا اختمفالشركة المتبن   مف عماؿ ابتكارٌ األج أو عممية نتَ مُ ال يتبنّ ج عف ينتُ  يمكف أف االبتكار(.
(. في بعض 3في الفصؿ  ف)كما ىو مبيّ سابقًا تقدميا الشركة التي كانت عف تمؾ  جوىريٍ  عمميات األعماؿ بشكؿٍ و 

أو أف يجعميا  التي سبؽ استخداميااألعماؿ  المنتجات وعمميات بشكٍؿ كامٍؿ محؿّ  ي أف يحؿَّ الحاالت، يمكف لمتبنّ 
 .متقادمةً 

التأثيرات  يضاعؼالنشر  واألبحاث ألفَّ  اتاىتماـ السياسوكذلؾ نتائجو ب ،عممية نشر االبتكار تحظى -9 -6
. يمكف أف يؤدي نشر وتكامؿ في استخداميا توافؽ وجود عند ةً االقتصادية واالجتماعية لألفكار والتقانة، خاص

ـ مف التعمّ  يحقؽ، عندما ، عمى سبيؿ المثاؿف االبتكاراتمزيد مالتؤدي إلى  معرفةلمتدفقات  خمؽإلى  اً ر أيضاالبتكا
السرعة  أيضاً  . تشكؿ(Rosenberg, 1982; Hall, 2005جوىرية ) تحسيناتٍ  متبناةٍ  أعماؿٍ استخداـ عممية 

 .لالبتكار حوافزقعة لنشر االبتكار والطبيعة المتو 

 الشركات ناشطة في نشر االبتكار عندما: عدّ تًا إلى المفاىيـ المقدمة سابقًا في ىذا الدليؿ، استناد -10 -6
  ٍنتج أو المُ  ، طالما أفَّ دوف أي تعديٍؿ إضافٍي أو مع تعديٍؿ ضئيٍؿ جداً  ؿٍ أو عمميات أعما تتبنى منتجات

تكوف ىذه االبتكارات . الشركة سابقاً  أو استخدمتو قدمتوا عمَّ  المتبناة تختمؼ اختالفًا جوىرياً  عممية األعماؿ
 .فقط لمشركة بالنسبة جديدةً 

 في خرى األفاعمة الجيات الشركات أو مالمنتجات أو عمميات األعماؿ ل وأالخبرات  وأاألفكار  عمى تعتمد
 الشركة المصدر. يمو أو استخدامو في األصؿ مفتقد ا تـّ تختمؼ عمَّ  أو عممية أعماؿٍ  نتجٍ تطوير مُ 

 مف خالؿ تزويد ابتكاراتيـ أو معارفيـ ذات الصمة، عمى سبيؿ المثاؿ استخداـاألطراؼ األخرى مف  ُتمك ف ،
 الستخداـ االبتكار أو المعرفة في تطبيؽٍ  المطموبةية أخرى بحقوؽ الممكية الفكرية أو المعرفة الضمن   شركةٍ 
 .عمميٍ 
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 تدفقات المعرفة -2 -2 -6
ف شبكة المعرفة مف مع الجيات الفاعمة األخرى. تتكوَّ  معرفيةٍ  تفاعالتٍ جميع الشركات في  تنخرط -11 -6

 تشمؿأخرى.  فاعمةٌ  الشركات وربما جياتٌ مف  التفاعالت القائمة عمى المعرفة أو الروابط التي تتشاركيا مجموعةٌ 
ىؤالء فيما  يرتبطو  .تخمقياو  يانقمتحث عف المعرفة و التي تب ياوأدوات ومخزوناتياعناصر المعرفة  شبكات المعرفة

 ,Phelps, Heidl and Wadhwaد اكتساب المعرفة ونقميا وخمقيا )قيّ ؿ أو تُ شكّ ف أو تُ مكّ بالعالقات التي تُ  بينيـ
: نوع المعرفة والجيات الفاعمة التي تتمقى المعرفة أو ىما أساسييفشبكات المعرفة عمى عنصريف  تشتمؿ(. 2012
 أو تتبادليا. تقدميا

 
 فةأنواع المعر 

 
" مثؿ قواعد البيانات وأنظمة البرمجيات وبراءات أشياء\" المعرفة أو تجسيدىا في "كائناتٍ التقاطيمكف " -12 -6

 وفقًا لممعايير اآلتية: . يمكف تصنيؼ المعرفةالعممية الدرايةو االختراع والمنشورات والعروض التقديمية 
  أخرى وجعميا قابمة لالستخداـ بشكؿٍ  يا إلى أطراؼٍ وبالتالي سيولة نقم ،ضمنية أو مدّونة المعرفة كوفمدى 

في  المنافسةعمى  تداعيات يترتب عمى ىذا األمر(. Polanyu,1985; von Hippel, 1988) مباشرٍ 
تناقص يمقدار المعرفة المتاحة لالستخداـ ال  لمنسخ، فإفَّ  وغير مكمفةٍ  نةً عندما تكوف مدوَّ فاستخداـ المعرفة. 

نة مف خالؿ المقاالت والكتب  شركاتٍ  غيرف اـ ماالستخد شدةمع  أو أفراد. يمكف نقؿ المعرفة المدوَّ
قد تكوف  ,حقوؽ الممكية الفكرية مثؿ براءات االختراع. بالمقابؿيانات و وقواعد البوالمواد والصيغ والنماذج 

(. Breschi and Lissoni, 2001فقط في أذىاف األشخاص الذيف يستخدمونيا ) ة متاحةً المعرفة الضمنيّ 
مف خالؿ العروض التقديمية أو  المعرفة بتدوينيا أو جعميا متاحةً  حامؿفي حاؿ لـ يقـ  األمر نفسوينطبؽ 

 المناقشات الشفوية.
 مف  الجزئي سمةً  االستبعاد عدّ ي، أي القدرة عمى منع األطراؼ األخرى مف استخداـ المعرفة. االستبعاد

في  االستبعاد تحقيؽمف الخبرة لفيميا. يمكف  اً كبير  اً تطمب قدر المعرفة التي تو  سمات المعرفة الضمنية
نفاذىاحقوؽ الممكية الفكرية  إسنادتطبيؽ المعرفة مف خالؿ  بوسائؿ أخرى مثؿ السرية أو  وأيضاً ، وا 

 االتفاقيات أو المعايير االجتماعية.
 ف تطويرىا. إذا كاف مازاؿ يتعيَّ  ، أي فيمااحتمالية يا ذات طبيعةٍ مدى توجد المعرفة بالفعؿ أو أنَّ  إلى أي

عمى سبيؿ المثاؿ،  العمؿ المشترؾ، مف خالؿ مشترؾٍ  جديدة بشكؿٍ المعرفة الما تستمـز اتفاقيات إنتاج  عادةً 
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لتحقيؽ ىذا  مثؿ مطمباً التي تتبادؿ المعرفة الحالية و جديدة ال معرفةالتعيدًا بالمشاركة الفعالة في إنتاج 
 اليدؼ.

ا يخمؽ حافزًا لتدفقات المعرفة وفي بعض الحاالت ، ممّ متتامةً  كوف أنواع المعرفة المختمفةيمكف أف ت -13 -6
 .المتتامةالمعرفة  معلتجميع حقوؽ الممكية الفكرية 

 
 في تدفقات المعرفة المنخرطةالجيات الفاعمة 

 
مكف تصنيؼ مختمؼ يو المنظمات أو الوكالء أو األفراد في تدفقات المعرفة.  جميع تشترؾيمكف أف  -14 -6

 باستخداـ عدة معايير: الشركةالكيانات واألفراد الذيف تتفاعؿ معيـ 
  نوع المعرفة  المعرفة ألفَّ النشاط االقتصادي )مثؿ الصناعة( لمجيات الفاعمة في مجاؿ تدفقات

 جميعيا تختمؼ واالستبعاد ،ياخمقأو  المعرفة الجديدة والضغوط التنافسية لمحصوؿ عمى ،المتبادلة
 الصناعة. باختالؼ

 (. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كانت الجية الفاعمة ىي 2 -5القسـ  انظرلمجية الفاعمة ) اتيةالمؤسس التبعية
محمية أو متعددة  مف مجموعةٍ  اً تمثؿ جزء بذاتيا أو شركةٌ  قائمةٌ  أو شركةٌ  (PRI) بحٍث عامةٍ  ةمؤسس

ة والسيطرة عمييا واستخداماتيا، ومصادر التمويؿ عمى ممكية المعرف اتيةالمؤسس التبعيةؤثر تالجنسيات. 
  ومصادر المعرفة المتاحة لمجيات الفاعمة. المعرفة الرئيسة لخمؽ

  أو أو البحث عنيا د المعرفة أو مستخدميا: يمكف لمجيات الفاعمة استخداـ المعرفة أو توريدىارّ مو ،
 .نفسو في الوقت ديف لممعرفة ومستخدميف ليارّ العمؿ كمو 

 الحصوؿ  القدرة االستيعابية لألفراد والمنظمات لتطبيؽ المعرفة التي تـّ  بدورىا القدرة: وىذه تحدد سمات
أخرى، بما في ذلؾ الكيانات التابعة لمشركة عف طريؽ الممكية والكيانات المستقمة  عمييا مف كياناتٍ 

 (.3 -5القسـ  انظرمثؿ الجامعات أو الشركات األخرى )
 ة وعضوية الشبكة وتدفقات المعرفة السابق الجغرافي والبعديف الكيانات مثؿ روابط الممكية ب التباعدأو  القرابة

استخداـ المعايير القائمة عمى وجود روابط رسمية )مثؿ كونيا جزءًا مف ضروريًا  يكوفالمشتركة. غالبًا ما 
" لمُبعد" المناسبلمقياس مف أجؿ تحديد ا أوجو التشابو بيف الجيات الفاعمةسمسمة التوريد المشتركة( أو 

 .نبؤ باحتمالية حدوث تدفؽ المعرفةالختبار أو الت
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 أنواع تدفقات المعرفة
 
 يما،صريح بين اتفاؽٍ  وجود دوف لمعرفة ومتمقييا(اج ُمنتِ )بيف طرفيف  ف تحدث تدفقات المعرفةأيمكف  -15 -6

عمى  أفرادىا العامموف ؿو عندما يحصأ ابتكار المنافس ىندسياتبعكس  شركةالعمى سبيؿ المثاؿ عندما تقـو 
روابط مقصود مف خالؿ  المعرفة مف خالؿ قراءة المنشورات. بداًل مف ذلؾ، يمكف أف تحدث تدفقات المعرفة بشكؿٍ 

. يمكف عمٍؿ مشترؾالممكية أو المشاركة في مشروع  الناتجة عفتشمؿ األمثمة الروابط رسمية بيف طرفيف أو أكثر. 
ية أو مف خالؿ المناقشات في المعارض التجار أيضًا دة بشكؿ غير رسمي لمعرفة المتعمَّ أف تحدث تدفقات ا

وتشمؿ األمثمة متطمبات تقديـ  ،عف المعموماتاإلفصاح العمني  المؤتمرات. قد يتطمب التنظيـ في بعض الحاالت
 طمب براءة االختراع. في تراعالخالكامؿ لؼ يوصالت بمتطمّ ج في بعض األسواؽ أو نتَ المُ  عف خصائص بياناتٍ 

قد و غير مرغوب بو لممعمومات إلى المنافسيف.  يمكف أف تؤدي تدفقات المعرفة غير المقصودة إلى نقؿٍ  -16 -6
الحصوؿ عمييا مف خالؿ التجسس الصناعي. ال  تكوف بعض أنواع التدفقات غير قانونية، مثؿ المعرفة التي تـّ 

في براءات االختراع مف التدفؽ إلى المنافسيف، ولكف يمكنيـ الحصوؿ تستطيع الشركات منع المعرفة المتضمَّنة 
 عف إساءة استخداـ المعرفة المحمية بحقوؽ الممكية الفكرية. عمى تعويضاتٍ 

عمى المعرفة الحالية وتدفقات المعرفة  القائمة الالحقة المقصودة مف الميـ التمييز بيف تدفقات المعرفة -17 -6
تطمب تو أكبر مف عدـ اليقيف حوؿ النتائج  درجةً  ةاألخير  هىذ حيث تتضمفجديدة.  فةٍ معر  ؽالتي تدعـ خم السابقة

 إنتاج وتوزيع المعرفة المستقبمية وقيمتيا. حوؿ اً اتفاقًا صريحًا أو ضمني
 

 وأمثمة عنها المقصودةتصنيف آليات تدفقات المعرفة  -1 -6جدول ال
 المعرفة المستقبمية المعرفة الحالية

 تحديد مصادر حموؿ المعرفة ُمجسدة الات القائمة عمى حقوؽ الممكية الفكرية غير اآللي
 عف المعمومات  عدـ اإلفصاحاتفاقيات السرية و 

 ، غير حصري()حصري IPترخيص الممكية الفكرية 
 تتعمؽ تضمف أيضًا التزاماتت)قد  IPلمممكية الفكرية  ةتجميعي ياتاتفاق
 حقوؽ المستقبمية(بال
 التنازؿ عف حقوؽ الممكية الفكرية بيع أوال

 ات االمتيازيإدراج الممكية الفكرية في اتفاق
 (تقنية بياناتٍ  ممموس مف خالؿ شكؿٍ  )التحويؿ إلى العممية عقود الدراية

 خدمات استشارية
 خدمات البحث العممي

نتائج البحث مف أجؿ  حشد المصادرجوائز 
 العممي

 مشترؾ لممعرفة الجديدةالتطوير ال دةالمعرفة المجسّ  صفقات
 برامج التطوير المشترؾمف  عمى المعرفة س الماؿ القائـرأة الفكرية وغيرىا مف نقؿ الحقوؽ إلى الممكي
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 خالؿ عمميات الدمج واالستحواذ
 ات مشروع تسميـ المفتاحي؛ اتفاقاقتناء المعدات
 مدمجة جاىزة لالستخداـ(مع تكنولوجيا  )تسميـ المنشأة
 ات/استخداـ المواد والبياناتفاقيات نقؿ

 مشاريع األبحاث المشتركة
 التحالفات البحثية/التسويقية

 لتشارؾ أو تبادؿ العامميف مؤقتندب \إعارة
 عمى اتفاقيات عضوية الشبكة )اعتماداً 

 طبيعة التبادالت داخؿ الشبكة(
 ,”OECD (2013), “Knowledge networks and marketsالمصدر:  

https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zv-en. 
 
السابقة )المعرفة الحالية(  في الحاالتالمقصودة قائمة آليات تدفقات المعرفة  1 -6يعرض الجدوؿ  -16 -6

قائمة  دةغير مجسّ  والالحقة )المعرفة المستقبمية(. تنقسـ المعامالت التي تنطوي عمى المعرفة الحالية إلى آليات
متعمقة بالسمع والخدمات األخرى. ال الصفقاتالمعرفة في  تجسيدفييا  مؾ التي يتـّ وت ،قوؽ الممكية الفكريةحعمى 

يمكف أيضًا  .تشمؿ ىذه األخيرة نقؿ المعرفة مف خالؿ االستحواذ عمى الشركات األخرى أو المعدات الرأسمالية
لة د لتوفير المعرفة المعدَّ ورّ م معشركة ال فييا تتعاقد التيتفاقيات االإلى  االحتماليةتقسيـ معامالت خمؽ المعرفة 

 في التطوير المشترؾ لمنتج المعرفة. الطرفاف يـ فيياسيالمخصصة واالتفاقيات التي 
مف التعويضات، مثؿ  أشكاٍؿ مختمفة عمىأخرى  اؽ تقديـ المعرفة إلى جيٍة فاعمةيمكف أف يستند اتف -19 -6

أو تبادؿ أشكاؿ أخرى مف المعرفة أو الممكية المشتركة  التعويض المالي المؤجؿ أو تقديـ خدمات أخرى في المقابؿ
، أو الجيات الفاعمة لمحصوؿ عمى مكافآت غير نقدية، مثؿ تحسيف السمعة أف تسعىلحقوؽ الممكية الفكرية. يمكف 

ة عمى تجميع المعرفة "المجانية" مع خدمات الممكية األخرى. يمكف أيضًا توفير المعرفًة قادر ىذه الجيات  كوفتقد 
 تقاسـ المعرفة بيف الشركات التابعة. الحاؿ عند إتاحة المعرفة مجانًا، أو عندما يتـّ  يىع التعويض، كما دوف توقّ 

 
 االبتكار المفتوح -3 -2 -6
باالعتراؼ منذ تحسيف كفاءة أنشطة االبتكار لمشركات في أىمية تدفقات المعرفة الواردة والصادرة  حظيت -20 -6

في اإلصدارات السابقة مف ىذا  وقشتونُ ( Kline and Rosenberg, 1986; Teece, 1986عدة عقود )
لالبتكار في المجتمعات  مسح الدليؿ. ُأدرجت األسئمة المتعمقة بتدفقات المعرفة التقنية الواردة والصادرة في أوؿ

المزايا عمى  (Chesbrough, 2003) شدد مفيوـ االبتكار المفتوحي .1992/93( في CIS) المحمية األوروبية
تسريع االبتكار الداخمي  إلىتدفقات المعرفة الداخمة والخارجة اليادفة استخداـ  مف" التي تحصؿ عمييا الشركات

الوعي بالطبيعة  مستوىنموذج االبتكار المفتوح  رفععمى التوالي". الستخداـ الخارجي لالبتكار اواؽ أستوسيع و 
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األسواؽ الوصوؿ إلى المعرفة مف الشبكات و أىمية و  ف الجيات الفاعمةبي زعة إلنتاج المعرفة واستخدامياالموَّ 
 . (Arora, Fosfuri and Gambardella, 2001) المتخصصة

مصطمح "مفتوح" يفسح المجاؿ لمعديد مف التفسيرات المختمفة في سياؽ العمـ واالبتكار  عمى الرغـ مف أفَّ  -21 -6
لتدفقات  لتعميـ األشكاؿ الحالية والمستقبمية اً مفيد اً جامع اً مفيوم عدّ يتوح االبتكار المف ، فإفَّ (1 -6اإلطار  انظر)

 البتكار.ا مجاؿ فيالمعرفة عبر حدود الشركات النشطة 
 ُيعّرؼ منظور االبتكار المفتوح المعرفة الواردة والصادرة كما يمي: -22 -6

  شركة المعرفة مف مصادر خارجية السب لداخؿ( عندما تكتنحو االموجية أو ) الواردةتحدث تدفقات المعرفة
 تـّ التي المصادر، وتستوعبيا في أنشطتيا الخاصة باالبتكار. يشمؿ ذلؾ أنشطة اكتساب المعرفة وتحديد 

 .4بعضيا في الفصؿ  توصيؼ
  بشكؿ ( عندما تمّكف إحدى الشركات لخارجا نحو الموجية)أو  الصادرةتحدث عمميات تبادؿ المعرفة

في  ىاتطوير  مواصمةأو  يامعجأو  معارفيا أو أفكارىا المنظمات األخرى مف استخداـ الشركات أو مقصود
براءات االختراع أو لأو  لتقانتياترخيص منح عندما تقوـ الشركة ب مثاؿ ذلؾو أنشطة االبتكار الخاصة بيا. 

 أخرى. لشركةٍ  لدييا النماذج األولية
                    "يا "بارعةأنَّ بفة الصادرة والواردة الشركات التي تجمع بيف تدفقات المعر توصؼ  -23 -6

(Cosh and Zhang,2011) ٍيمكف أف تتضمف البحث عف  أو مشتركةٍ  مقترنة . تنخرط ىذه الشركات في عمميات
عادة تجميع المعرفة مف داخؿ الشركة وخارجيا.  في مجاؿ االبتكار  العمؿ المشترؾ عدّ يمصادر جديدة لممعرفة وا 

يشارؾ فييا جميع الشركاء في تدفقات المعرفة الواردة والصادرة. يمكف استخداـ البيانات المتعمقة  مقترنةلعممية  مثاالً 
  الشركات في شبكات االبتكار. موقعتحديد  في باستخداـ تدفقات المعرفة الواردة والصادرة

استخداـ  ي مجاؿ اإلحصاءات الرسمية. يتـّ الصادرة، ال سيما ف المفتوحقياس أنشطة االبتكار  نادرًا ما يتـّ  -24 -6
يرادات مف خالؿ بيع أو ترخيص معارفيا أو اختراعاتيا اإلالشركات التي تحقؽ  ستراتيجيات الخارجية مفاإل
( أو الخدمات ذات R&Dوالتطوير التجريبي ) البحثشركات خدمات المعرفة التي تقدـ  خرى ومفاألشركات مل

الشركات أو العمالء  اخارجية تمنح بموجبي ستراتيجيةٍ إاتباع  اً الثة. يمكف لمشركة أيضث ألطراؼٍ  دٍ الصمة بموجب عق
يزيد  استخداـ ابتكارىا بمستوى شركة إذا تـّ تكمفة. يمكف أف يفيد ذلؾ ال ةاآلخريف الحؽ في استخداـ ابتكاراتيا دوف أي

 بيع خدماتٍ في  توظيفيايمكف  في السوؽ اآلخريف يخمؽ ىيمنةً  اتيا مفابتكار  يتبنّ مف سوؽ الشركة أو إذا كاف 
 أخرى.

 
استخدامات مفهوم "مفتوح" في العموم و االبتكار -1 -6الصندوق   



158

10 
 

يشمؿ ذلؾ نماذج ، و بتكار عبر حدود المنظمات الفرديةلى تدفؽ المعرفة المتعمقة باالإ االبتكار المفتوحيشير 
والمشاريع المشتركة وما إلى ذلؾ إلنتاج  مؿ المشترؾوالعاألعماؿ القائمة عمى الممكية التي تستخدـ الترخيص 

)أي "دوف مقابؿ"( أو معفاة مف  ا بالضرورة أف تكوف المعرفة مجانيةً ن"االنفتاح" ى فكرةعني تال المعرفة و تشاركيا. 
 ة.قيود االستخداـ )أي "حرة"(. غالبًا ما تكوف قيود األسعار واالستخداـ شروطًا أساسيًة لموصوؿ إلى المعرف

مختمؼ المساىميف.  مشترؾ مف تطويرىا بشكؿٍ  عمى االبتكارات التي يتـّ  اً طبؽ مصطمح "المصدر المفتوح" غالبي
 إاّل ، بيعيا مكف تضميف مخرجات المصدر المفتوح، مثؿ رمز البرمجية، في المنتجات التي يتـّ و يعمى الرغـ مف أنّ 

تخداـ ىذه المخرجات. قد قيود كبيرة عمى كيفية اس ال توجد عادةً االمتياز لممساىميف و دفع رسوـ  نادرًا ما يتـّ و أنّ 
 الحقة لمخرجات المصدر المفتوح عمى أساس "المصدر المفتوح". توفير إضافاتٍ  اً يمـز أيض

عادة  وتوفير يالمنيجية العممية وبياناتا فيالشفافية توسيع تعزيز ل الباحثيف ؼ "العمـ المفتوح" حركةيص البيانات وا 
تاحةميا واألدوات والمواد و استخدا  (.اً مباحثيف وعامة الجميور )ال سيما عندما يكوف التمويؿ عاملنتائج البحوث  ا 

يصؼ "الوصوؿ المفتوح" عادًة القدرة عمى الوصوؿ إلى المحتوى )مثؿ المستندات( أو البيانات عبر اإلنترنت 
نماذج األعماؿ  . ُيطبؽ ىذا المصطمح أيضًا عمىقيود حقوؽ الطبع والنشر والترخيصأدنى ل وجود حد  مجانًا ومع 

 مجاني توفيرىا عمى أساسٍ  دمات مع المعمومات التي يتـّ اإليراد مف خالؿ تجميع الخ تحصؿ عمىلمشركات التي 
معمومات عمى موقع مقابؿ نشر ال اً عندما تتقاضى الشركات رسوم وىونموذج الوصوؿ يوجد بديؿ ل ودوف قيود.

 .وصوؿ المفتوحالحاؿ مع مجالت ال يما ى، كالوصوؿ المفتوح
ب االستخداـ إلى تجن   حاجتيـممارسي المسح في عمى المختمفة لمفيوـ "مفتوح" تداعيات ىذه االستخدامات تمثؿ ت

التي تحظى  وصؼ السمات الرئيسة ، يجب أف يتـّ بداًل مف ذلؾو مح في أسئمة المسح. ليذا المصط المشروطغير 
 .بشكؿ تاـ باالىتماـ

  ,”en-https://doi.org/10.1787/5k44wzw9q5zvOECD (2013), “Knowledge networks and markets;المصدر: 
     OECD (2015a), “Making open science a reality”, https://doi.org/10.1787/5jrs2gt;vmf963zs1-en. 
 

 االبتكار المشترؾو  والعمؿ المشترؾاوف التع
 
. و يمكف أف يكوف ليا معاٍف مختمفةىذه المفاىيـ الثالثة غالبًا ما تستخدـ كمترادفات، إال أن عمى الرغـ أفّ  -25 -6

 ألغراض ىذا الدليؿ، ُتعرَّؼ عمى النحو اآلتي:
 ويتـّ  ،مف المياـ يمة أو سمسمةٍ مشاركاف أو أكثر عمى تحمؿ مسؤولية م يتفؽيحدث التعاوف عندما  -26 -6

أخرى إذا كانت  االبتكار مع شركةٍ مجاؿ نشطة في  . تتعاوف شركةٌ لتسييؿ االتفاؽ األطراؼالمعمومات بيف  تشارؾ
 .تفصيمية الحتياجاتيا مف الشركة األخرى مف خالؿ تزويدىا بمواصفاتٍ  أو مدخالتٍ  تحصؿ عمى أفكارٍ 
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األسواؽ الوصوؿ إلى المعرفة مف الشبكات و أىمية و  ف الجيات الفاعمةبي زعة إلنتاج المعرفة واستخدامياالموَّ 
 . (Arora, Fosfuri and Gambardella, 2001) المتخصصة

مصطمح "مفتوح" يفسح المجاؿ لمعديد مف التفسيرات المختمفة في سياؽ العمـ واالبتكار  عمى الرغـ مف أفَّ  -21 -6
لتدفقات  لتعميـ األشكاؿ الحالية والمستقبمية اً مفيد اً جامع اً مفيوم عدّ يتوح االبتكار المف ، فإفَّ (1 -6اإلطار  انظر)

 البتكار.ا مجاؿ فيالمعرفة عبر حدود الشركات النشطة 
 ُيعّرؼ منظور االبتكار المفتوح المعرفة الواردة والصادرة كما يمي: -22 -6

  شركة المعرفة مف مصادر خارجية السب لداخؿ( عندما تكتنحو االموجية أو ) الواردةتحدث تدفقات المعرفة
 تـّ التي المصادر، وتستوعبيا في أنشطتيا الخاصة باالبتكار. يشمؿ ذلؾ أنشطة اكتساب المعرفة وتحديد 

 .4بعضيا في الفصؿ  توصيؼ
  بشكؿ ( عندما تمّكف إحدى الشركات لخارجا نحو الموجية)أو  الصادرةتحدث عمميات تبادؿ المعرفة

في  ىاتطوير  مواصمةأو  يامعجأو  معارفيا أو أفكارىا المنظمات األخرى مف استخداـ الشركات أو مقصود
براءات االختراع أو لأو  لتقانتياترخيص منح عندما تقوـ الشركة ب مثاؿ ذلؾو أنشطة االبتكار الخاصة بيا. 

 أخرى. لشركةٍ  لدييا النماذج األولية
                    "يا "بارعةأنَّ بفة الصادرة والواردة الشركات التي تجمع بيف تدفقات المعر توصؼ  -23 -6

(Cosh and Zhang,2011) ٍيمكف أف تتضمف البحث عف  أو مشتركةٍ  مقترنة . تنخرط ىذه الشركات في عمميات
عادة تجميع المعرفة مف داخؿ الشركة وخارجيا.  في مجاؿ االبتكار  العمؿ المشترؾ عدّ يمصادر جديدة لممعرفة وا 

يشارؾ فييا جميع الشركاء في تدفقات المعرفة الواردة والصادرة. يمكف استخداـ البيانات المتعمقة  مقترنةلعممية  مثاالً 
  الشركات في شبكات االبتكار. موقعتحديد  في باستخداـ تدفقات المعرفة الواردة والصادرة

استخداـ  ي مجاؿ اإلحصاءات الرسمية. يتـّ الصادرة، ال سيما ف المفتوحقياس أنشطة االبتكار  نادرًا ما يتـّ  -24 -6
يرادات مف خالؿ بيع أو ترخيص معارفيا أو اختراعاتيا اإلالشركات التي تحقؽ  ستراتيجيات الخارجية مفاإل
( أو الخدمات ذات R&Dوالتطوير التجريبي ) البحثشركات خدمات المعرفة التي تقدـ  خرى ومفاألشركات مل

الشركات أو العمالء  اخارجية تمنح بموجبي ستراتيجيةٍ إاتباع  اً الثة. يمكف لمشركة أيضث ألطراؼٍ  دٍ الصمة بموجب عق
يزيد  استخداـ ابتكارىا بمستوى شركة إذا تـّ تكمفة. يمكف أف يفيد ذلؾ ال ةاآلخريف الحؽ في استخداـ ابتكاراتيا دوف أي

 بيع خدماتٍ في  توظيفيايمكف  في السوؽ اآلخريف يخمؽ ىيمنةً  اتيا مفابتكار  يتبنّ مف سوؽ الشركة أو إذا كاف 
 أخرى.

 
استخدامات مفهوم "مفتوح" في العموم و االبتكار -1 -6الصندوق   
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مشترؾ،  محددة بشكؿٍ  منسقًا بيف مختمؼ األطراؼ لمعالجة مشكمةٍ  نشاطاً  العمؿ المشترؾيتطمب  -27 -6
تعريفًا صريحًا لألىداؼ المشتركة وقد يتضمف اتفاقًا عمى  العمؿ المشترؾمف جميع الشركاء. يتطمب  بمساىمةٍ و 

تاج إلى أف ، لكنو ال يحجديدة معرفةً  العمؿ المشترؾ توزيع المدخالت والمخاطر والمنافع المحتممة. يمكف أف يخمؽ
 مختمفة. غراضٍ استخداـ المعرفة الناتجة أل العمؿ المشترؾ في اتفاؽ ر. يمكف لكؿ شريؾٍ ج عنو ابتكاينتُ 
بيف شريكيف أو أكثر  العمؿ المشترؾ" عندما يؤدي المقترفأو "االبتكار المفتوح  االبتكار المشتركيحدث  -28 -6
جمع عدد  أفَّ  الميمة لقياس االبتكار التداعياتف مو . (Chesbrough and Bogers, 2014) االبتكارى إل

المبالغة في يعتمد حجـ قد يؤدي إلى المبالغة في تقديرىا، و عنيا الشركات في مجتمع ما  أفصحتاالبتكارات التي 
 عمى انتشار االبتكار المشترؾ. التقدير

لشراكات آليات لتدفقات المعرفة التي تمثؿ التحالفات واالتحادات والمشاريع المشتركة وغيرىا مف أشكاؿ ا -29 -6
في  ,تشارؾ الشركاتأخرى.  ألىداؼٍ منيا  كؿ واحدةٍ  إمكانية استخداـيمكف استخداميا في أنشطة االبتكار، رغـ 

 يحافظ مشترؾ. ع مواردىا لتحقيؽ ىدؼٍ يجمتقوـ بتمشترؾ أو  أخرى في نشاطٍ  مع منظماتٍ  ,التحالفات واالتحادات
عاـ عمى  بشكؿٍ  ةقتصر م مشارؾٍ  عمى كؿالتحاد ا سيطرة حيث تكوفالقانوني المنفصؿ،  وضعيـعمى مشاركوف ال

يحدد الحقوؽ  تشكيؿ االتحاد بموجب عقدٍ  يتـّ  تقاسـ األرباح. المشترؾ وخاصةً  التي تنطوي عمى الجيداألنشطة 
 تأسيسفي  )حقوؽ ممكية( اف أو أكثر أمواالً وااللتزامات لكؿ عضو. تنشأ المشاريع المشتركة عندما تستثمر شركت

لييا يمكنيما نقؿمشترؾ، ممموكٍة بشكٍؿ ثالثة  شركةٍ  الوصوؿ إلى بعض مواردىـ الخاصة، مثؿ الممكية  حؽ وا 
 (.IPالفكرية )

 
 تدفقات المعرفة وعالقتها باالبتكار عنجمع البيانات  -3 -6

 واكتسابيا ومراقبتياتوجيو المعرفة جؿ مف أتنسيؽ جميع األنشطة قياـ المنظمة بإدارة المعرفة تمثؿ  -30 -6
إدارة تدفقات المعرفة الداخمية والخارجية في الفصؿ  يا. نوقشتواستخداميا ومشاركتيا داخؿ حدودىا وخارج

5.  

 قضايا عامة -1 -3 -6

يمكف لمشركات تأسيس روابط  .لقياسا في وجو عممية عممية يخمؽ تعقيد تدفقات المعرفة تحدياتٍ  -31 -6
أنواع مختمفة مف كائنات المعرفة  والبحث عفمتعددة في مواقع مختمفة  فاعمةٍ  عمى المعرفة مع جياتٍ  قائمة

متنوعة مف اتفاقيات  الدخوؿ في مجموعةٍ  يمكف ليذه الشركات .في مراحؿ مختمفة في عممية االبتكار والنشر
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 الناجمة عفعمى حدود الشركة رات التي تطرأ ، يمكف أف تؤثر التغيّ باإلضافة إلى ذلؾ .تبادؿ المعرفة
يمكف أف يؤدي ىذا  .في ىيكؿ تدفقات المعرفة الداخمية والخارجية اتواالستحواذ والتصرف االندماجعمميات 

ى توفير تفاصيؿ كافية لتتبع قياس االبتكار عمفي عمى الموضوع  ةالقائم المقاربةإلى تقميؿ قدرة  التعقيد أيضاً 
 ةالقائم المقاربةمف  ستفيد البحث في ىذا المجاؿ. يمكف أف يع مرور الوقترات في مصادر المعرفة ميّ التغ

 .10في الفصؿ  ت مناقشتياتمّ ي اليدؼ التعمى 

بيانات المسح الخاصة بتدفقات المعرفة مف خالؿ ربط  جوانب النقص فييمكف معالجة بعض  -32 -6
لمشترؾ أو الممكية المشتركة لألصوؿ الفكرية باالختراع ا ، مثؿ البيانات المتعمقةالمسح بمصادر أخرىبيانات 

البائعيف و استخداـ بيانات المعامالت اإلدارية التي تربط بيف المشتريف  يمكف أيضاً و والمنشورات المشتركة. 
 .لبعض أنواع التفاعالت القائمة عمى المعرفة خريطةٍ  لوضع

ومع  المشروعة الداخمية )داخؿ تغطي التوصيات الواردة في ىذا القسـ قياس تدفقات المعرف -33 -6
الشركات التابعة المرتبطة مف خالؿ الممكية( وتدفقات المعرفة الخارجية مع الشركات أو المنظمات غير 

 خاصة ذات أىميةٍ  متعددة الجنسيات حالةً  لممشروعاتالتابعة  الشركاتتدفقات المعرفة بيف تمثؿ  .التابعة
 .خاصة تطمب عنايةً تو  سياساتوموضع اىتماـ البحثية عالية 

 ص بيئتيا بشكؿٍ البتكار تفحّ في مجاؿ االنشطة الشركات و  المبتكرةمف الشركات غير  يمكف لكؿّ  -34 -6
توفير المعرفة المتعمقة باالبتكار  البتكار ويمكنيا أيضاً ا التي مف المحتمؿ أف تفيد معرفةالعف  منتظـ بحثاً 

اإلبالغ عف  حدوث نقٍص فيبيدؼ الحيمولة دوف األنشطة  وصى بجمع البيانات عف ىذهيُ  .لمشركات األخرى
النخراط في ا نحو النزعة، وكذلؾ الستخداميا في البحث عف مف تدفقات المعرفة الواردة والصادرة كؿ  

في بالشركات النشطة  فقط تدفقات المعرفة ذات صمةٍ  عفمف المرجح أف تكوف التفاصيؿ اإلضافية  .االبتكار
 .البتكارمجاؿ ا

 تدفقات المعرفة من أنشطة االبتكار تبيانا -2 -3 -6

مف  نوعية عف استخداـ مقدمي الخدمات الخارجييف لسبعة أنواعٍ ال بياناتالبجمع  4يوصي الفصؿ  -35 -6
خارجي إلى  بيانات مقدمي الخدمات الخارجييف مقاييس لتدفقات المعرفة مف مصدرٍ . تمثؿ أنشطة االبتكار
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إما  تضّمفتالتي  البحث والتطوير التجريبيخدمات التصميـ أو التدريب أو  لتقديـاؿ ، عمى سبيؿ المثالشركة
 بياناتال . تتعمؽجديدة الستخداميا في تطوير االبتكارات في الخدمة أو تزود الشركة بمعرفةٍ  مجّسدة معرفةً 

 . تقسيـ جيود االبتكار والمسؤولياتب

 المعارؼ( لمشركات اكتساب 2 -2 -3القسـ الفرعي  انظريتيح تقسيـ العمؿ في أنشطة االبتكار ) -36 -6
 .خرىاأل المنظماتشركات أو الألنشطتيا االبتكارية مف  المتممةوالقدرات الالزمة واألصوؿ 

 المعرفة الواردة من أجل االبتكار

 عف المساىمات النسبية معموماتٍ  المسوحات تجمع، يمكف أف 2 -6ح في الجدوؿ وضّ ىو مُ  كما -37 -6
و قيد االستخداـ تكرر ما ى التي بتكاراتاالبيف تتراوح والتي ، في االبتكار خارجيةالداخمية و المصادر مل

يميز السؤاؿ النموذجي  .بالكامؿ طوَرت داخمياً  التي بتكاراتاالمنظماٍت أخرى إلى أو  شركاتٍ بالفعؿ مف قبؿ 
االبتكارات التي تتطمب بعض أنشطة  و( أaبيف االبتكارات الصريحة "المقمدة" )البند  2 -6في الجدوؿ 

أو المدخالت  (cخارجية كبيرة )البند  االبتكارات التي تتطمب مدخالتٍ  ( أوbاالبتكار الداخمية )البند 
(. تتكوف الفئة األخيرة )البند d)البند  األخرى مع الشركات أو المنظمات العمؿ المشترؾمف  الخارجية كجزءٍ 

e مف  كؿاالبتكارات التي تعتمد عمى  تتضّمفال  .بشكؿ أساسي داخؿ الشركة وَرتط التي بتكاراتالا( مف
مف االبتكارات  حداثةً  بالضرورة خصائص أكثر أو أقؿ (dو  cو  b المعرفة الداخمية والخارجية )العناصر

 .أعمى مف التخصص إلى درجةٍ  تشير، قد وعوضًا عف ذلؾ (.e)البند  رئيس بشكؿٍ  داخمياً  المطّورة

 االبتكار فيقياس مساهمة تدفقات المعرفة الواردة  -2 -6جدول ال

 شركتك أعمال ت/ابتكارات عممياشركتككان أٌي من ابتكارات منتجات  هل

a) أو بوجود  خرى، مع عدـ وجود تغييراتٍ األ المنظماتشركات أو المف/إلى  فعمياً  ةمتاح أعماؿٍ عمميات ل/مطابقًا لمنتجاتٍ  خاً نس
 شركتؾ مف قبؿية قميمة لمغاية إضافتغييراٍت 

b) خرى، األ المنظماتأو  الشركاتشركتؾ عف طريؽ تكييؼ أو تعديؿ المنتجات/عمميات األعماؿ المتاحة مف/إلى  ُطِوَرت مف
 بما في ذلؾ اليندسة العكسية
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c)  أو  الشركاتييا أو اكتسابيا مف الحصوؿ عم تـّ التي معارؼ المفاىيـ و الو  األفكارُطِوَرت مف خالؿ االعتماد بشكٍؿ كبير عمى
 خرى، مباشرًة أو عبر وسطاء األ المنظمات

d) خبراتالأو  األفكارخرى، حيث تساىـ جميع األطراؼ باأل المنظماتأو  الشركاتعمٍؿ مشترؾ مع  ُطِوَرت كجزٍء مف اتفاؽ 

e) مف الفكرة إلى التطبيؽلوحدىاشركتؾ  ُطِوَرت بشكؿ أساسي مف ، 

 

في ضوء وذلؾ ، 2 -6، يمكف تغيير عدد الخيارات في الجدوؿ عممية جمع البياناتسبة لبالن -38 -6
( e، أو يمكف تقسيـ البند )(c( و )b، يمكف دمج البنديف )عمى سبيؿ المثاؿ .اىتمامات البحث والسياسات

 .فقط التطبيؽلتحديد دور المصادر الخارجية في مرحمة 

 دقيقة حوؿ دور الجيات الفاعمة الحصوؿ عمى استجاباتٍ  عوبةصيشير االختبار المعرفي إلى  -39 -6
 Galindo-Rueda and Van) عممية االبتكارال سيما في مراحؿ مختمفة مف  ،األخرى في االبتكار
Cruysen, 2016.)  ًيفسروف مفيوـ "تطوير االبتكارات" عمى أنو  المستجيبيف لكوف يعود سبب ذلؾ جزئيا

القائـ عمى  التطوير عف تفسير ىذا الشيءيختمؼ  التطبيؽ.، بما في ذلؾ بأكمميا نطبؽ عمى عممية االبتكاري
الحاؿ  ، كما ىيألفكار أو المفاىيـ أو التصاميـباعتباره ينطبؽ فقط عمى تطوير ا البحث والتطوير التجريبي

لتنمية في الخاص بمنظمة التعاوف وا Frascati  2015 دليؿ فراسكاتيفي مع تعريؼ "التطوير التجريبي" 
 البحث والتطوير التجريبيالقسـ الخاص بأيضًا  انظر -OECD (OECD, 2015b)الميداف االقتصادي 

أف تحدد األسئمة المتعمقة بدور المصادر الداخمية  ينبغي، نب االختالفات في التفسيرلتجو . 4في الفصؿ 
 .والتطبيؽتشمؿ أنشطة التطوير  أي البنودوالخارجية 

ستراتيجيات مصادر المعرفة مف إ غنيةٍ  بيف مجموعةٍ  2 -6في الجدوؿ  المعروضةارات تميز الخي -40 -6
 ات أكثر أو أقؿابتكارات الخدم احتماؿ أف تكوف، ، عمى سبيؿ المثاؿمف تحديدوىي تمكف األبحاث  .الواردة

در المعرفة بيف مصاستراتيجيات االختالفات في إتحديد ، و ابتكارات السمعب مقارنةً خارجية  تطمبًا لمدخالت
  .وابتكارات المنتجات األعماؿعمميات ابتكارات 
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أف تسمح  ينبغي، أعماٍؿ عمميات ابتكارات ابتكارات منتجاٍت أو  لعدة لشركةمكانية امتالؾ انظرًا إل -41 -6
في مف الخيارات المعروضة واحد  األسئمة حوؿ تدفقات المعرفة الواردة لممستجيبيف بتحديد أكثر مف خيارٍ 

مف بيف الخيارات  ستجيبيف تحديد الخيار األكثر استخداماً الم الطمب مف ومف الممكف أيضاً  .2 -6الجدوؿ 
 10في الفصؿ  ةالموضح اليدؼعمى  ةالقائم المقاربة، يمكف استخداـ عوضًا عف ذلؾ .في الجدوؿ ةالمدرج

 .لناحية االقتصاديةمف ا ابتكار الشركة األكثر قيمةً إلى  لموصوؿلتحديد الطريقة المستخدمة 

 ماأخرى حوؿ إذا  بياناتٍ  إلعدادتدفقات المعرفة الواردة حوؿ  ُجِمَعتيمكف استخداـ البيانات التي  -42 -6
مف . (NTM) السوؽ عمى أو جديدةً  (NTF) شركةال عمىجديدة  تمتمؾ ابتكاراتٍ  المستجيبكانت شركة 

،  NTMالسوؽ عمىجديدة  ( ابتكاراتٍ c( أو )b) يفالعنصر المرجح أف تكوف االبتكارات التي تفي بمعايير 
. NTF شركةال عمىجديدة  ( ابتكاراتٍ aبينما مف المرجح أف تكوف االبتكارات التي تفي بمعايير الخيار )

عمى ،  NTMالسوؽ عمىجديدة  ابتكارات( aأف تكوف االبتكارات التي تفي بمعايير البند ) ولكف، يمكف أيضاً 
 انظرسوؽ الشركة ) عفيوصى بجمع البيانات  محمي. اقميـٍ سوؽ الشركة عبارة عف  تسبيؿ المثاؿ إذا كان

ف أجؿ تحديد كيفية موذلؾ  ,2 -6في الجدوؿ  الواردة ( باإلضافة إلى البيانات1-3 -5القسـ الفرعي 
 .NTMتطوير االبتكارات الجديدة عمى السوؽ 

عندما  خاصةً  ت األخرى في ابتكارات شركاتيـ,ظماجيبوف مف دور الشركات أو المنستقد يقمؿ الم -43 -6
لتقميؿ ىذا النوع  .أعماؿ التطوير داخؿ الشركة تحدث لكفو ، وؿ عمى المفيوـ األصمي مف الخارجالحص يتـّ 
بشكؿ أساسي داخؿ الشركة  ُتطَور( الخاص باالبتكارات التي eوضع البند ) ينبغي، النقص في اإلبالغ مف

  .بعد الخيارات األخرى

 ادر المعرفة الواردةمص

وصى يُ و  .وصى بجمع البيانات حوؿ المصادر المختمفة لممعرفة الواردة والموقع الجغرافي لممصدريُ  -44 -6
 Frascati 2015 (OECD, 2015b: Chapter فراسكاتي دليؿفي  الوارد ياتلتصنيؼ المؤسساتباع اب
 .3 -6 ضح في الجدوؿو كما ىو مُ  البتكار ألغراض المقارنة الدولية,بيانات ا( ل3
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كما ىو موضح  ,Frascatiالواردة في دليؿ فراسكاتي  ية الرئيسةاتيمكف تقسيـ القطاعات المؤسس -45 -6
 .والبحث الحتياجات السياسات وفقاً ، 3 -6في الجدوؿ 

  التابعةغير تمؾ التابعة و  ألعماؿا بيف فصؿ مصادر المعرفةمف المستحسف. 

  ًغيرىا مف المنظمات غير  بيذه الصفة عففرادىا الذيف يتصرفوف فصؿ األسر وأ مف الميـ أيضا
 .اليادفة لمربح

  تحظى بأىمية مجموعًة عمى أساس نشاطيا االقتصادي الرئيس،  الُمعرَّفة، األبحاث مراكزتشكؿ
الواردة في دليؿ فراسكاتي  في جميع القطاعات األبحاث مراكز أف نجديمكف  .السياسات فيكبيرة 

Frascati (و 1 -4 -2القسـ الفرعي  ظران .) يمكف االطالع عمى توصيات القياس في القسـ
 .أدناه 4 -3 -6الفرعي 

 االبتكار من أجلتدفقات المعرفة الواردة  مصادر -3 -6الجدول 

 بقية العالـ داخمي   

 في الخارج في مكاٍف آخر في نفس البمد قميميمحمي/إ  

a) مشروعات أعماؿ    

    مشروعات تابعة 

مشروعات أخرى غير ذات  
 1صمة

   

b) الحكومة    

    حكوميةال البحث مراكز 

حكومية ال وكاالتاألقساـ وال 
 خرىاأل

   

c) عاليالتعميـ ال    
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d) خاص غير ىادؼ لمربح    

 خاصة غير ىادفة لمربح مراكز بحث 

 خرى غير ىادفة لمربح  األخاصة ال المنظمات 

    ر/األفراداألس 

 .)عامة أو خاصة( تجارية أخرى. يمكف إنشاء فئٍة فرعيٍة منفصمة ألغراض جمع البيانات تشمؿ مراكز بحث -1

Source: Adapted from OECD (2015b), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting 
and Reporting Data on Research and Experimental Development, http://oe.cd/frascati. 

" الداخمي، عمى سبيؿ المثاؿ يمكف تقسيـ "موقع الجغرافي لممصدر إلى أقساـٍ فرعيةيمكف تقسيـ ال -46 -6
بشكٍؿ يمكف تقسيـ المصادر في "بقية العالـ" و . "آخر في نفس البمد ومصادر "في مكافٍ  محمية إلى مصادر

 .، إلخجارة الحرة والقاراتة مثؿ االتحاد األوروبي ومناطؽ التإلى مناطؽ رئيسفرعي 

 الصادرةتدفقات المعرفة 

وذلؾ ، حوؿ تدفقات المعرفة الصادرة البيانات عمى بياناتٍ جمع حصؿ عدد قميؿ جدًا مف عمميات  -47 -6
لمتقانة مف  الخارجي نقؿالحوؿ  أسئمةً  تضمف CIS في المجتمعات المحمية بتكارٍ لالمسح  أوؿ الرغـ أفَّ  عمى
ومبيعات المعدات  البحث والتطوير التجريبيالخدمات االستشارية أو كية الفكرية و ترخيص المم خالؿ

في جمع البيانات حوؿ تدفقات المعرفة  يتمثؿ وجو القصور .العامميف وحركيةوالتواصؿ مع الشركات األخرى 
خدمت في قد است المعرفة التي تمتمكيا شركتيـكانت ما جيبيف إذا ستالم معرفة احتماؿ عدـ فيالصادرة 

، عمى سبيؿ المثاؿ اتفاقياٌت صريحة لتبادؿ المعرفةفييا  وِقَعت، باستثناء الحاالت التي أخرى ابتكار شركةٍ 
 حركيةالسابقة مثؿ " المسوحاتالفئات المستخدمة في  عدّ ال ت لترخيص الممكية الفكرية. تشغيمية عوائدلتمقي 

نقؿ المعرفة مف مع مباشر  بشكؿٍ  تترافؽأو ال  تترافؽوقد  " و "التواصؿ مع الشركات األخرى" دقيقةً العامميف
 .مباشرة لتدفقات المعرفة الصادرة آلياتٍ عف  أمثمة 4 -6الجدوؿ  يقدـ. أخرى إلى شركةٍ  مركزية شركةٍ 

، بغض لجميع الشركات ، مناسبةً لمتعمقة بتدفقات المعرفة الصادرة، مف حيث المبدأاألسئمة ا عدّ ت -48 -6
 .ة ابتكارىاالنظر عف حال
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ينية والمتخصصة في جميع مقدمي خدمات المعرفة المب ذا صمةٍ  4 -6( في الجدوؿ aالبند ) عدّ ي -49 -6
يشمؿ  .بداعيةوالخدمات اإلواليندسة والتصميـ  والبرمجيات البحث والتطوير التجريبي، بما في ذلؾ المجاالت
القيمة مف  تحصيؿع القطاعات التي تختار ات في جميأنشطة الشرك 4 -6( في الجدوؿ c( و )bالبنداف )

يمكف أف  .أخرى مجاني ألطراؼٍ ال التقديـإما عف طريؽ الترخيص أو مف خالؿ  وذلؾ المعرفة التي تمتمكيا
  .ستراتيجيات وتدفقات المعرفة ذات الصمةىذه اإل استيعابتساعد ىذه األسئمة في 

 فة الصادرةقياس اآلليات المباشرة لتدفقات المعر  -4 -6الجدول 

a)  خرى )عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ البحث األ المنظماتأو  الشركات لمنتجات أو عمميات األعماؿ مفالمساىمة في تطوير ا
 لخ.(.ر التجريبي أو عقود االستشارات، إوالتطوي

b)  ،خرى )بما في ذلؾ منح الترخيص األ المنظماتأو  لمشركاتمنح تراخيص حقوؽ الممكية الفكرية، بمفردىا أو بربطيا مع ُمنَتٍج
 (.متبادؿدوف أي تكمفة، مثؿ جزء مف اتفاقية ترخيٍص 

c) .تمقي عائدات التشغيؿ مف ترخيص حقوؽ الممكية الفكرية 

d) عمميات األعماؿ لشركاٍت أو منظماٍت  بتكار الُمنَتج أو البتكاراإلفصاح الخاص عف المعرفة المتعمقة باالستخداـ المحتمؿ ال
 .االتفاقات المتعمقة بالدراية المينية، بما في ذلؾ أخرى

e) عمميات األعماؿ لشركاٍت أو منظماٍت  الُمنَتج أو البتكار البتكار اإلفصاح العمني عف المعرفة المتعمقة باالستخداـ المحتمؿ
  .لمعاييربا المعمومات المتعمقةأخرى، بما في ذلؾ إصدار 

 

التي المتعمقة بتدفقات المعرفة الصادرة في تفسير ابتكارات المنتجات  يمكف أف تساعد المعمومات -50 -6
قد ينظر المستجيبوف مف ىذه الشركات إلى  .لشركات في صناعات الخدمات المينية واإلبداعيةاعنيا  تبّمغ

 .ج في بعض الحاالتنتَ المعرفة المقدمة لمعميؿ عمى أنيا ابتكار مُ 

باستخداـ  المتمقيةحوؿ أنواع المنظمات  قات المعرفة الصادرة بأسئمةٍ تدف عف السؤاؿيمكف استكماؿ  -51 -6
 المتحققةيمكف جمع البيانات المتعمقة باإليرادات (. )بما في ذلؾ األسر 3 -6الفئات الموجودة في الجدوؿ 
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عمى عف تقسيـ جيود االبتكار في إجراء األبحاث مف تدفقات المعرفة الصادرة في السنة المرجعية لممساعدة 
 .نطاؽ المنظومة

 العمل المشترك من أجل االبتكار واالبتكار المشترك

ؽ ائألىمية طر  ونظراً  ،أو االبتكار المشترؾ العمؿ المشترؾيمكف تطوير االبتكارات مف خالؿ  -52 -6
أو العمؿ المشترؾ  شركاء وصى بجمع البيانات عف أنواعيُ فإنَّو ، كار ىذه ضمف نموذج االبتكار المفتوحاالبت

الذي يصنؼ  3 -6معدلة مف المخطط الوارد في الجدوؿ  باستخداـ نسخةٍ وذلؾ ، االبتكار المشترؾ
العمؿ المشترؾ )الجدوؿ ، ويسأؿ عف موقع شركاء لخ.إ، وعمالءاألعماؿ غير التابعة إلى مورديف  مشروعات

ولكف ، والعمؿ المشترؾؾ منفصمة عف االبتكار المشتر  ، يمكف جمع بياناتٍ (. في حاؿ كاف ذلؾ مجدياً 5 -6
وسيطة  أو معايير معارؼ عف العمؿ المشترؾينتج  وبما أنَّو يمكف أف .التعاوفعف  بياناتٍ ال يوصى بجمع 

 نشطةً لبجميع الشركات ا تكوف ذات صمةٍ  بالعمؿ المشترؾاألسئمة المتعمقة  ، فإفَّ غير مستخدمة في أي ابتكار
 .المشاىدةاالبتكار خالؿ فترة  في مجاؿ

 أنواع شركاء العمل المشترك من أجل االبتكار -5 -6الجدول 

 بقية العالـ داخمي   

 في الخارج نفسو في مكاف آخر في البمد قميميمحمي/إ  

a) )مشروعات أعماؿ )تابعة وغير تابعة    

 موردوف )معدات ومواد وخدمات( 

بحث تجارية  ومراكزمقدمو خدمات معرفة متخصصة  
 ()خاصة أو عامة

  

   عمالء )معدات ومواد وخدمات(  

   منافسوف/مخترعوف/أعماؿ أخرى 

b) الحكومة    

    حكومية مراكز بحث  
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   أقساـ و وكاالت حكومية أخرى  

c) عاليالتعميـ ال 

d)   خاص غير ىادؼ لمربح 

   خاصة غير ىادفة لمربح مراكز بحث 

   منظماٌت خاصة أخرى غير ىادفة لمربح 

    ر/األفراداألس 

 .العمؿ المشترؾشركاء  مكاف نوعية عف معموماتٍ  5 -6تجمع األسئمة الموضحة في الجدوؿ  -53 -6
في أنشطة  الذي قدـ المساىمة األكثر قيمةً  العمؿ المشترؾنوع شريؾ  عف ستفسريإضافي  سؤاؿٍ يمكف وضع 

 (.10أيضًا الفصؿ  انظررة المشاىدة )لشركة خالؿ فتابتكار ا

 مصادر األفكار أو المعمومات من أجل االبتكار -3 -3 -6

مف مصادر األفكار والمعمومات  واسعة أىمية مجموعةٍ  عف بياناتٍ  المسوحات تجمعوصى بأف يُ  -54 -6
 .بالمصادر ذات الصمة قائمةً  6 -6يقدـ الجدوؿ  .البتكارمف أجؿ ا

 تكارقياس مصادر األفكار والمعمومات من أجل االب -6 -6الجدول 
 درجة االستخدام/األهمية الممكنة واإلخفاقاتاألمثمة  مصدر عام

   1مصادر داخمية
   قسـ التسويؽ

 /التقديـأقساـ اإلنتاج/الموجستيات
   قسـ التصميـ

   قسـ البحث والتطوير التجريبي
   قواعد البيانات

 تة السابقةف جرى توظيفيـ في األشير السلعامموف )بمف فييـ المديروف( الذيا
   2مشروعات أعماٍؿ تابعة أخرى
   مشروعات أعماٍؿ غير تابعة 

   موردوف )معدات ومواد وخدمات(
 تجارية )خاصة أو عامة( ومراكز بحثمقدمو خدمات معرفة متخصصة 
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   عمالء )معدات ومواد وخدمات( 
   خروفمنافسوف/مخترعوف/آ

   الحكومة
   حكومية مراكز بحث 
   وعمالء حكوميوف موردوف 

   ومعايير حكومية ضوابط
 مواقع الشبكات االلكترونية الحكومية ومخازف/قواعد البيانات القابمة لمبحث، بما في ذلؾ سجالت حقوؽ الممكية الفكرية

   مؤسسات التعميـ العالي
   األقساـ والفرؽ وأعضاء ىيئة التدريس

   الطالب المتخرجوف
   غير ىادفة لمربح  مؤسساٌت خاصةأفراد و 

   خاصة غير ىادفة لمربح مراكز بحث
   منظماٌت خاصة أخرى غير ىادفة لمربح

   ر كعمالء أو مستخدميفاألفراد/األس
   3األفراد كمتطوعيف

 3األفراد الذيف تدفع ليـ الشركات لممساىمة في أنشطة األعماؿ

   4مصادر أخرى
   المنشورات العممية والتجارية

   مؤتمراتال
   األسواؽ والمعارض التجارية

 مواقع األعماؿ االلكترونية ومخازف أو قواعد البيانات القابمة لمبحث 
   المعايير التجارية

في حاؿ استخداـ ىذه الخيارات، يكوف خيار االستجابة "غير ذي  .رئيسة كخيارعدة وظائؼ عمؿ . ُيَوَفر التصنيؼ حسب 1
 .أو قسـ لمتصميـ، إلخ التجريبي التي ليس لدييا قسـ لمبحث والتطويرصمة" مطموبًا لمشركات 

 .. يمكف استخداـ تصنيٍؼ مماثؿ لمتصنيؼ الخاص بالموارد الداخمية وذلؾ لممشروعات التابعة2
 .والمشاركة في أنشطة الخمؽ المشترؾ ومجموعات التركيز، إلخ حشد الموارد. بما في ذلؾ مدخالت 3
 .ال تنسب عمى وجو التحديد إلى جيٍة فاعمٍة معينة أو مجموعة مف الجيات الفاعمة . المصادر التي4

 
 مصادر بياناتٍ  تشمؿ أيضاً ألنيا  العمؿ المشترؾالقائمة أوسع مف تمؾ الخاصة بشركاء ىذه  إفّ  -55 -6

. داخؿ الشركة المصادر الداخمية وكذلؾ، محددة فاعمةٍ  إلى جيةٍ  نسبيامثؿ المنشورات التي ال يمكف  جامدة
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 غياب المعرفة التي تـّ ظؿ في  غير ممكنة أي مف ابتكارات الشركة إذا كانت السؤاؿبالبديؿ  يتمثؿ الحؿّ 
 (.Mansfield, 1995)ثر مف المصادر المدرجة في الجدوؿ أو أك الحصوؿ عمييا مف واحدٍ 

 ةالبحث العاممراكز التعميم العالي و  مؤسسات التفاعالت مع -4 -3 -6

 لمحصوؿ عمى أو استبياناتٍ  نماذج مخصصة وحداتجمع البيانات  عممية ستخدـيمكف أف ت -56 -6
متنوعة مف العالقات القائمة عمى  مجموعةٍ ات والتي تتعمؽ بلمسياسبالنسبة المعمومات ذات األىمية العالية 

 التي تربطمى المعرفة القائمة ع التفاعالتتحظى قنوات  .فاعمة محددة في نظاـ االبتكار المعرفة مع جياتٍ 
 .اتخاصة في مجاؿ السياس بأىميةٍ  PRIs البحث العامة ومراكز (HEIs) بمؤسسات التعميـ العالي الشركات

ية الثالثة لنظاـ اتمف القطاعات المؤسس في أيٍ  HEIs يمكف العثور عمى مؤسسات التعميـ العالي -57 -6
تخدـ التي ربح يادفة لمال مؤسسات غيرال كومةاألعماؿ والح)وىي قطاعات  (SNA) الحسابات القومية

تحديد  ، يتـّ خاصة كحالةٍ . أو خاصة عامةً ىذه المؤسسات ويمكف أف تكوف ( [NPISH] يألسر القطاع ا
بما في ذلؾ معاىد  ,Frascatiفراسكاتي  رئيس في دليؿ منفصؿ كقطاعٍ  مؤسسات التعميـ العالي بشكؿٍ 

 .يـ العاليالتي تعتمد عمى مؤسسات التعم األبحاث

في  ا أيضاً إليي يشار) PRIلمؤسسات البحث العامة  رسمي عمى الرغـ مف عدـ وجود تعريؼٍ  -58 -6
البحث  ( أف تنجز1معياريف: ) تحقؽعمييا أف  يجبإال أنَّو ، (عامةأبحاث  منظمةباسـ  بعض األحياف

الحكومة )التعريؼ  سيطرةأف تكوف خاضعًة ل( 2؛ و )والتطوير التجريبي كنشاٍط اقتصادي رئيس )بحث(
  .الخاصة غير اليادفة لمربح األبحاثمعاىد  األمريستثني ىذا  (.الرسمي لمقطاع العاـ

  (HEIs) قياس قنوات التفاعالت القائمة عمى المعرفة بين الشركات ومؤسسات التعميم العالي -7 -6الجدول 
 PRIs لبحث العامة امراكز و 

 نة لمتفاعل القائم عمى المعرفةالقنوات الممك الرئيسة األنواع
  PRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي  اً جزئيأو  كمياً الشركة ممموكة  روابط الممكية

  PRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) أفراٍد يعمموف لدى مؤسسات التعميـ العالي  مف اً جزئيأو  كمياً الشركة ممموكة  
وىي مستقمة عنيا  PRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي  شركة باألساس ضمفنشأت ال 

 حاليًا  
البحث  مراكز/(HEIs) التي تنظميا مؤسسات التعميـ العالي  والشبكاتيشارؾ العامموف في الشركة في المؤتمرات  مصادر المعرفة
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 PRIs العامة 
البحث  مراكز/(HEIs) خزونات البيانات التي تحتفظ بيا مؤسسات التعميـ العالي تستخدـ الشركة المعمومات أو م 

 PRIs العامة 
 PRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) تحصؿ الشركة بانتظاـ عمى المعرفة مف مؤسسات التعميـ العالي  
البحث  مراكز/(HEIs)  تحصؿ الشركة عمى المعرفة مف براءات االختراع التي تممكيا مؤسسات التعميـ العالي 

 PRIs العامة 
 مراكز/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي مف خدمات البحث والتطوير التجريبي المخصصة عمى الشركة  تحصؿ المعامالت

 عموالت تدفعيا.مقابؿ  PRIs البحث العامة 
 البحث العامة  راكزم/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي مف خدمات تقنية أو فكرية أخرى  عمى الشركة تحصؿ 

PRIs  عموالت تدفعيا.مقابؿ 
البحث  مراكز/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي  لتدريب المتخصصيف المقدميف مفالتعميـ واعمى الشركة  تحصؿ 

      PRIs العامة 
واد مثؿ الم PRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) تشتري الشركة سمعًا متخصصة مف مؤسسات التعميـ العالي   

 لخ.    والعينات, إ
 ، مثؿ مرافؽPRIsالبحث العامة  مراكز/(HEIs) لمؤسسات التعميـ العالي  تستخدـ الشركة البنية التحتية 

  ياأو معدات المختبرات
 البحث العامة  مراكز/(HEIs) ترخص الشركة أو تحصؿ عمى حقوؽ الممكية الفكرية مف مؤسسات التعميـ العالي  

PRIs 
البحث العامة  مراكز/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي  منتجاٍت متخصصة الستخداميا مفشركة معداٍت أو تقدـ ال 

 PRIs   
   PRIsالبحث العامة  مراكز/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي لالشركة حقوؽ الممكية الفكرية  تمنح 

   PRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) ت التعميـ العالي انخرطت الشركة في اتفاقيات أبحاٍث مشتركة مع مؤسسا العمؿ المشترؾ
 البحث العامة مراكزمؤسسات التعميـ العالي /  تقدميات الشركة مقاعد دراسية أو منحًا دراسية أو أبحاثًا مّول 
 مثؿ المعداتPRIs البحث العامة  مراكز/(HEIs) مؤسسات التعميـ العالي  استخدمت الشركة مرافؽ 

القائمة  التفاعالت
 عمى األفراد

 البحث العامة  مراكزالعامميف في الشركة منصبًا وظيفيًا في مؤسسات التعميـ العالي /  بعض يشغؿ

 البحث العامة في أدواٍر استشارية أو في مجمس اإلدارة مراكزتعّيف الشركة موظفي مؤسسات التعميـ العالي /  
 البحث العامة عف طريؽ اإلعارة أو التدريب  مراكزـ العالي / تستضيؼ الشركة موظفي أو طالب مؤسسات التعمي 
أو التدريب  امميف في الشركة مف خالؿ اإلعارةالبحث العامة بعض الع مراكزمؤسسات التعميـ العالي /  تستضيؼ 

 الداخمي 
 امةالبحث الع مراكزأكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي /  بع بعض العامميف في الشركة دوراتيت 
 البحث العامة  مراكزتجري الشركة مسابقاٍت فكرية لطالب مؤسسات التعميـ العالي /  
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 في قطاعات SNAنظاـ الحسابات القومية ضمف  PRIs البحث العامة مراكز يمكف العثور عمى -59 -6
البحث  اكزمر   تعدّ  .والحكومة NPISH يألسر التي تخدـ القطاع اربح يادفة لمال مؤسسات غيرالو الشركات 

، إلى جانب مسوحات ابتكار األعماؿنطاؽ  ضمفعامة وتقع  مشروعاتفي قطاع الشركات  PRIs العامة
في قطاع   PRIs البحث العامة تتفاوت درجات تواصؿ مراكزقد  .السوؽبالخاصة الموجية  األبحاثمعاىد 

 مؤسسات غيرال في قطاع PRIs البحث العامة مراكز تبيعال  .والوكاالت الحكومية األقساـ مع الحكومة
ال تخضع كما أنيا منتجاتيا بأسعار معقولة اقتصاديًا   NPISH يألسر التي تخدـ القطاع اربح يادفة لمال
 قد يعتمد عمىمف إيراداتيا  جزءًا كبيراً  عمى الرغـ أفّ ، قطاع الحكومة أو قطاع األعماؿسيطرة الوحدات في ل

 .ىذه المصادر

 الخاضعةباإلضافة إلى المؤسسات البحثية  ,الوطنية المسوحاتقد تجد  ،في بعض الحاالت -60 -6
 البحثمعاىد  لتشمؿ العامةالبحث  مراكزو مف المفيد توسيع نطاؽ تغطيتيا لمروابط مع ، أنَّ لسيطرة الحكومة

بحث الكبيرة عمى التمويؿ الحكومي المباشر أو غير المباشر ألنشطتيا في مجاؿ  الخاصة التي تعتمد بدرجةٍ 
 .والتطوير التجريبي

رفة مع لتبادؿ المع استخداميا مشركاتلمقترحة بالقنوات التي يمكف  قائمةً  7 -6الجدوؿ  يقدـ -61 -6
ات المنفصمة لكؿ نوٍع مف جمع البيانمف عممية ؿ ذلؾ قد يسيّ  .البحث العامة ومراكزمؤسسات التعميـ العالي 

قنوات ب المتعمقةاألسئمة  يتبعيمكف أف  .فة في نظاـ االبتكارمختم أدواراً  تؤديغالبًا ما التي  المؤسسات
التي البحث العامة  ومراكزالجغرافي لمؤسسات التعميـ العالي  قربالالموقع الجغرافي و عف  المعرفة أسئمةً 

  .تتفاعؿ معيا الشركة

 حقوق الممكية الفكرية وتدفقات المعرفة -5 -3 -6

وتبادؿ  الواردة والصادرةالمعرفة  اتالممكية الفكرية لتسييؿ تدفقيمكف لمشركات استخداـ حقوؽ  -62 -6
، ؿ المثاؿ، عمى سبيوؽ الممكية الفكرية بيذه الطريقةاستخداـ حق أيضاً  المبتكرةيمكف لمشركات غير  .المعرفة
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لمتعمقة جمع البيانات اعممية وبالتالي ينبغي إدراجيا في  ،المشاىدةممكية فكرية تسبؽ فترة  ت تمتمؾإذا كان
 ذات الصمة بحقوؽ الممكية الفكرية.االستخدامات  8 -6الجدوؿ . يعرض باستخداـ حقوؽ الممكية الفكرية

 أسئمة محتممة حول استخدام حقوق الممكية الفكرية من أجل تدفقات المعرفة -8 -6الجدول 
 فقات المعرفة الصادرة(تدفقات المعرفة الواردة )يمكن لممثال النظير لبعض هذه األمثمة الحصول عمى تد

 مجانًا  ةالممكية الفكرية المتاحالمفتوح أو غيره مف مصادر  مصدرالاستخداـ  تـّ 
في السمع أو الخدمات أو جزٍء  مجّسدة الممكية الفكرية حيث تكوفالممكية الفكرية مف أطراٍؼ أخرى غير تابعة،  استالـ تـّ 

    الدراية المينيةمف المساعدة الفنية أو 
 الحالية أو المستقبمية الممكية الفكرية مالية في شركٍة أخرى تضمنت الوصوؿ إلى ستحواذ عمى حصٍة مسيطرة أو فائدةاال ّـ ت

الممكية الفكرية  أف تكوفترخيص الممكية الفكرية عمى أساٍس حصري أو غير حصري مف أطراٍؼ غير تابعة، دوف  تـّ 
تشكيؿ شركة جديدة نتيجة  أثناءفي الحصوؿ عمييا  لممكية الفكرية التي تـّ في السمع أو الخدمات )بما في ذلؾ امجّسدة 

 (فصؿ قسـ عف الشركة األـ أو نتيجة بيع أو توزيع أسيـ خاصة بالشركة األـ الحالية
 تبادل المعرفةلصيغ إضافية 

 ت المشاركة في اتفاقيات الترخيص المتبادؿ، مع أو بدوف مدفوعاٍت ماليةتمّ 
 ية الفكرية في مجامع جديدة أو موجودة لػمممكية الفكريةالممك أسيمت

 

 لتدفقات المعرفة ةغير المرغوب والعواقب العوائق -6 -3 -6

 -7وظروؼ سوؽ العمؿ في القسـ  والضوابط الناتجة عف السياساتاالبتكار  عوائؽتغطية  تتمّ  -63 -6
 خاص بشكؿٍ  المرتبطةنوعاف مف التحديات  يوجد .التأثيرات الخارجية عمى ابتكار األعماؿ تقويـمف  كجزءٍ  6

الشركة مع األطراؼ األخرى تفاعؿ  تقّيدألوؿ العوامؿ التي (. يشمؿ ا9 -6الجدوؿ  راجعبتدفقات المعرفة )
التي تسعى بيا المنظمات األخرى التي ال ترغب عواقب الالثاني يشمؿ و  .ياأو تبادل في إنتاج المعرفة

الممكية الفكرية انتياكات حقوؽ  يشمؿ األخير .ياتنتجيا الشركة أو استخدامإلى المعرفة التي  لموصوؿ
 .ستراتيجيات القانونية التي يمكف لممنافسيف استخداميا الستغالؿ معرفة الشركةلمشركة وكذلؾ اإل

 لتفاعالت المعرفة المقصودةقياس العوائق والنتائج غير  -9 -6الجدول 
 المحتممة العناصر التحديات

A .العوائق  
 الشركة معتفاعؿ عوامؿ تقيد 

 ياأو تبادل أطراٍؼ أخرى في إنتاج المعرفة
 فقداف السيطرة عمى المعرفة القّيمة 

  تكاليؼ التنسيؽ المرتفعة 
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  ستراتيجيةفقداف السيطرة عمى اإل 
  صعوبة العثور عمى الشريؾ المناسب 
   الثقة إرساءصعوبة 
  فحة االحتكارمخاوؼ بشأف بدء تعزيز سياسة مكا 
   الدراية المينيةمخاوؼ بشأف تسريب العامميف معموماٍت قّيمة أو معموماٍت حوؿ 
   مخاوؼ بشأف التكاليؼ المحتممة لتسوية المنازعات 
  االفتقار لموقت أو لمموارد المالية 
B مقصودة. نتائج غير  
  تزوير منتجات الشركة 
  لؾ حقوؽ التأليؼ والنشر(الشركة الفكرية )بما في ذ ممكية انتياؾ 
  خرؽ السرية 
  اختراؽ أمف اإلنترنت 
  المقاضاة بسبب انتياؾ الممكية الفكرية 
  مقاضاة أطراٍؼ أخرى بسبب انتياؾ الممكية الفكرية 
  "لممكيتؾ الفكرية مف قبؿ منافس تصميـ مشابو " 
   منتجات شركتؾ ىندسةعكس المنافس 
 خالصة التوصيات -4 -6

واألغراض البحثية  لمسياساتتدفقات المعرفة ذات القيمة ل عديدة حدد ىذا الفصؿ خصائصي -64 -6
األنواع  عدّ ت .لجميع الشركاتالعامة جمع البيانات عممية فيما يمي توصيات األسئمة المتعمقة ب .األخرى

 .لتدريبات جمع البيانات المتخصصة األخرى مف البيانات التي يغطييا ىذا الفصؿ مناسبةً 

 : ما يمي جمع البياناتعممية ة لئمة الرئيستشمؿ األس -65 -6

  (2 -6الواردة في االبتكار )الجدوؿ مساىمة تدفقات المعرفة 

  (5 -6االبتكار حسب الموقع )الجدوؿ  العمؿ المشترؾ في مجاؿشركاء 

 (6 -6جدوؿ قة بالموارد الداخمية )الاستثناء التفاصيؿ المتعممع ، مصادر أفكار ومعمومات االبتكار 

 الجدوؿ عوائؽ التفاعال( الجزء 9 -6ت المعرفية ،A.) 

 :ما يمي موارد(ال مساحة أوالفي حاؿ توّفر جمع البيانات العامة )عممية ل المتممةتشمؿ األسئمة  -66 -6
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  (3 -6مف أجؿ االبتكار حسب الموقع )الجدوؿ مصادر تدفقات المعرفة الواردة 

 (4 -6ؿ فقات المعرفة الصادرة )الجدو تد 

 البحث العامة مراكزالشركات ومؤسسات التعميـ العالي/ قنوات لمتفاعالت القائمة عمى المعرفة بيف 
 (7 -6 )الجدوؿ

  (.8 -6استخداـ حقوؽ الممكية الفكرية مف أجؿ تدفقات المعرفة )الجدوؿ 

 

 المراجع





177

1 
 

 العوامل الخارجية المؤثرة في ابتكار الشركات. قياس  بعالساالفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يؤكد منظور. األعمال وتفسيرىا بيانات ابتكار لجمع اضروريً  اً ر أم الشركات فيو تعمل الذي السياق فيم يعدّ 
 وفي االبتكار، الشركة عمى في حافزية تؤثر أن يمكن التي الخارجية العوامل أىمية عمى االبتكار إلى األنظمة

 الخارجية العوامل تكون أن يمكن .ونتائجيا االبتكارية وفي قدراتيا بيا، تضطمع التي االبتكار أنشطة أنواع
 المعنية المجموعات من المنسق االجتماعي العمل أو العامة أو السياسة العمل ستراتيجيةإل ىدفًا أيًضا

 كما في االبتكار تؤثر أن يمكن التي لمشركة الخارجية البيئة خصائص الفصل ىذا يناقش. العامة بالمصمحة
 اتخاذ عند االعتبار بعين المديرين أخذىا عمى يتوجب المرتبطة بيذه البيئة التي والفرص التحديات يناقش

 والمنافسين العمالء أنشطة العوامل ىذه تشمل .باالبتكار الخاصة الخيارات ذلك في بما ستراتيجية،اإل الخيارات
والعرض من المعرفة التقانية  واالقتصادية والتنافسية والتنظيمية القانونية وسوق العمل؛ والظروف والموردين؛

 .لالبتكار األىمية بالنسبة ذات المعرفة أنواع من وغيرىا

 

 

المخطط ليا ونفقاتيا ليذه األنشطة. كما يقدم اقتراحات لتحديد أنشطة المتابعة لالبتكارات باإلضافة إلى أنشطة االبتكار 
 وذلك بعد فترة وجيزة من السنة المرجعية/ سنة اإلسناد.
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 مقدمـةال 7-1
االبتكار الخاصة  أنشطة تصور خالل من الخارجية البيئة أىمية عمى االبتكار إلى األنظمةيؤكد منظور  -7-1

 Lundvall [ed.], 1992) واالقتصادية والتنظيمية واالجتماعية السياسية األنظمة من يتجزأ ال جزءاً  باعتبارىا بالشركات

 العوامل ىذه تؤثر أن يمكن (.Granstrand, Patel and Pavitt, 1997؛ Edquist, 2005؛ Nelson [ed.] 1993؛
 العوامل تكون أن ويمكن. باالبتكار الخاصة ونتائجيا وقدراتيا أنشطتياوفي  البتكارعمى ا الشركة في حافزية الخارجية
 المعنية المجموعات من المنسق االجتماعي العمل أو العامة السياسة أو العمل ستراتيجيةإل ىدًفا أيًضا الخارجية

 .العامة بالمصمحة
 الخارجية البيئةالرئيسة الميمة في  العناصر الفصل ىذا يحدد السابقة، القياس وخبرات االبتكار أدبيات عمى بناءً  -7-2

 بشكل تتشابك ما غالًبا التي السياقية أو البيئية الخارجية العوامل العناصر ىذه تشمل. البيانات بجمع الخاصة واألولويات
 اإلدارة خيارات عن زئيجبشكل  لمشركة البيئي السياق ينتج. لمشركة الداخمية والسموكيات ستراتيجياتواإل الدوافع مع وثيق

 عن بياناتٍ  يتطمب األعمال، أداء مثل النتائج، حول البحثإجراء  فإنّ  وبالتالي. مثالً  معين سوق بدخول قرارٍ  تخاذكا
 أيضًا.  الخارجية العوامل عن و( 5 الفصل انظر) لمشركة الداخمية ستراتيجياتواإل القدرات

 غير القياس يحصل. مباشر غير أو مباشر بشكل لشركاتا ابتكار أنشطة عمى الخارجية التأثيرات قياس يمكن -7-3
 ىذه في. الخصوص وجو عمى االبتكار إلىاإلشارة  دون الشركةفي  الخارجية العوامل تأثير حول معمومات عمى المباشر
. مثالً  القياسي االقتصاد تحميل خالل من البيانات جمع بعد االبتكار عمى الخارجية العوامل آثار تحديد يتمّ  الحالة،
. لدييا االبتكار حالة عن النظر بغض الشركات أنواع لجميع البيانات جمعالقيام ب بإمكانية المباشر غير القياس ويتميز

 ُبعد عمى ما خارجي عاملٍ  وتأثير ألىمية ذاتي يمو تق إجراءالمستجيبين  من المباشر القياس قائطر  تطمب المقابل، في
 تحيزات المباشرة األسئمة تقدم أن يمكن ذلك، ومع. محدوًدا إضافًيا تحمياًل  األسئمة ىذه وتتطمب ،االبتكار أبعاد من معين

 .نتائجو أو الشركة ابتكار أنشطة عمى خارجي عاملٍ  آثارلممستجيبين بتقويم  لمسماح كافٍ  غير وقت يمر قد أو إدراكية،
 من األعمال البتكار اإلطارية الظروف حول السياقية المعمومات جمع يمكن ،2 الفصل في وضحمُ  ىو كما -7-4

 مصادر من أو الخبراء من موثوقة ونوعية كمية معمومات عمى الحصول يمكن الحاالت، بعض وفي. متعددة مصادر
 باالبتكار صمة ذات تكون أن يمكن التي الخارجية العوامل عدد يعدّ . القانونية والسجالت الميزانية سجالت مثل إدارية
 البيانات عمى لمحصول مقترحات الفصل ىذايتضمن . األعمال بيئة عن مخصصة بيانات جمع لضمان يكفي بما كبيراً 

 في تساعد أن يمكن التي لمشركات الخارجية البيئة حول( جديدة معمومات جمع أو الحالية المعمومات ربط طريق عن إما)
 .ونتائجيا االبتكار حالة تفسير

 األعمال بابتكار الخاصة الخارجية لمبيئة ةالرئيس العناصر -7-2
 اً وفرص تحديات العوامل ىذه تخمق. لإلدارة المباشرة السيطرة عن خارجة عوامل لمشركة الخارجية البيئة تتضمن -7-5

 العمالء أنشطة العوامل ىذه تشمل. ستراتيجيةاإل خياراتال اتخاذ عند االعتبار بعين أخذىاالمديرين  عمى يتوجب
والعرض من المعرفة التقانية  واالقتصادية؛ والتنافسية والتنظيمية القانونية والظروف العمل؛ وسوق والموردين؛ والمنافسين
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 نموذج إلى وتشير اإلدارة سيطرة تحت ظاىرياً  لمشركة الداخمية البيئة وتكون. لالبتكار المفيدة المعرفة أنواع من اوغيرى
 (.5 الفصل انظر) والبشرية المالية الموارد عن فضالً  واالبتكار، اإلنتاج عمى وقدراتيا الشركة أعمال

 األعمال الخارجية الخاصة بابتكار لمبيئةالرئيسة  العناصر 1-7 الشكل
 البيئة الخارجية لألعمال

 المجتمع والبيئة الطبيعية السياسة العامة تدفقات المعرفة والشبكات األسواق عوامل المكان والموقع
المدخالت  المخرجات

 والموارد
 والمنصاتالوسطاء 

 الرقمية
  الضريبي والنظام التنظيم

  الدعم الحكومي  الموردون الزبائن والمستخدمون
المصادر  المنافسة

 البشرية
  البنى التحتية العامة 

  سياسات االقتصاد الكمي  التمويل التنسيق والمعايير
 خمسةتوجد . األعمال ابتكارفي  تؤثر أن يمكن التي الخارجية العوامل عمى عامة نظرة 1-7 الشكل يقدم -7-6

 والبيئة والمجتمع ،العامة والسياسة ،والشبكات المعرفة وتدفقات ،واألسواق ،والموقع المكان عوامل: وىية سرئي عناصر
 . 6ل الفص في والشبكات المعرفة تدفقات تغطية تمّ ت بينما ،أدناه العناصر ىذه من أربعة مناقشة تجري. الطبيعية

(.  4-7 القسم انظر) والعمل المنتجات أسواق من وقربيا القضائي الشركة موقع والموقع المكان عوامل تحدد -7-7
 بياناتٌ  تتوفر ال عندما(. Krugman، 1991) االستيالكي بالطمب الوعيوفي  التكاليففي  العوامل ىذه تؤثر أن يمكن

 موقع يكون أن يمكن مموقع،مختمفة تبعًا ل أخرى وعوامل والمجتمع العامة التحتية البنىو  والضرائب السياسة عن مفصمة
 .العوامل ليذه بديل بمثابة الوطني أو اإلقميمي المستوى عمى الشركة

 المعمومات تتضمن. الشركة بقرارات أيًضا تتشكل التي( 2 الفصل انظر)الرئيسة  السياقية العوامل ىي األسواق -7-8
 إلى والخدمات السمع من المدخالت يقدمون الذين الموردين خصائص( 4-7 القسم انظر) البيانات بجمع المتعمقة
 مدى عن بيانات تتضمن كما ،والعمل التمويل وأسواق والمحتممة، الحالية الشركة أسواق في الطمب وىيكل الشركة،
 من العديد تنظيم إعادة بسبب والمنصات الوسطاء عن المعمومات أىمية دياتتز . والمعايير المنتجات أسواق في المنافسة
 (.4-4-7 الفرعي القسم انظر) اإللكترونية المنصات عبر األسواق

 والتنفيذي التنظيمي اإلطار يؤثرو . مباشرة وغير مباشرة قائبطر  األعمال أنشطةفي  التأثير العامة لمسياسة يمكن -7-9
 العالقات فيو ( 5 الفصل انظر) الديي االبتكار جيود نتائجأن تتفرد ب خالليا من لمشركات يمكن التي الكيفيةفي 

 لمحكومات يمكن. األعمال أنشطة تكمفةفي  الضريبي النظام يؤثر بينما الشركات، فييا تشارك لتيا المتعددة والمعامالت
 الجوانب تشمل. االبتكار دعم ذلك في بما لمشركات الدعم لتوجيو األخرى والسياسات الضريبي النظام استخدام أيًضا

دارة التحتية البنى خدمات تقديم الشركاتفي  تؤثر أن يمكن التي العام لمقطاع األخرى  التي ةالكمي يةاالقتصاد سياسةال وا 
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 العامة السياسة حول البيانات جمع تناول يتمّ . بنجاح واستغالليا االبتكارات إطالق عمى الشركات قدرةفي  تؤثر أن يمكن
 .5-7 القسم في
 تؤثر أن كما يمكن ،األعمال أنشطةفي  مباشر غير أو مباشر بشكلٍ  الطبيعية والبيئة المجتمع يؤثر أن يمكن 7-10

. لمشركات االجتماعية المسؤولية بشأن الراسخة السياساتفي  وكذلك ،لالبتكارات العام القبولفي  المجتمعية الجوانب
 انبعاثاتٍ  ذي اقتصادٍ  إلى االنتقال مثل المنظومة مستوى عمى ابتكاراتٍ  إلى تقود أن األكبر المجتمعية لمتغيرات يمكن

 مجال في االبتكار دفع إلى أيًضا الطبيعية البيئةومنتجاتيا في  األعمال أنشطة تأثير يؤدي أن ويمكن. منخفضةٍ  كربونيةٍ 
 يمكن". لمبيئة الصديقة" االبتكارات خالل من اآلثار ىذه من الحدّ  إلى الشركات تسعى عندما المثال سبيل عمى األعمال،
 رتغيّ  مع فالتكيّ  حالة في كما الطبيعية البيئة في المتوقعة لمتغيرات استجابةً  االبتكار أنشطة في المشاركة أيًضا لمشركات

 .6-7 القسم في عدالبُ  ىذا حول البيانات جمع تناول يجري. المناخ
 العامة لمسياسة مثالً  يمكن. اً بعض بعضيا مع والتفاعل التداخل من كبيراً  قدراً  المختمفة العناصر ىذه ظيرتُ  7-11

 لتخفيف السوق آليات باستخدام أو االحتكارات تنظيم طريق عن األسواق خالل من شركةال أعمال بيئة تطورفي  التأثير
 توفر تدعم أن واالجتماعية الحكومية والقواعد والمؤسسات لألسواق يمكن كما. األعمال ألنشطة السمبية البيئية اآلثار

 الفصل في مناقشتيا تتمّ  التيتيا اوشبك المعرفة تدفقات تشكل أنو  االبتكار في الشركات عمييا تعتمد التي المفيدة المعرفة
6. 
  األعمال أنشطة موقع -7-3
 إجراء لمشركة يمكن. محددة أعمالٍ  أنشطةِ  إجراء بمكان المتعمقة بالقرارات أيًضا السوق في الشركة مركز يتأثر 7-12

 قرار يؤثر (.الشركة خارج) ما موردٍ  من مقدمة كخدمة أعمال أنشطة شراء يايمكن أو( الشركة داخل) بنفسيا ما نشاطٍ 
 استخدام يمكن ذلك، إلى باإلضافة .الشركة بيا تقوم التي االبتكارات أنواعفي  خارجيا أو الشركة داخل ما بنشاطٍ  القيام

 سالسل ضمن الشركة لوضع" العالم دول بقية" في أو محمًيا جرىيُ  محدد أعمال نشاط كان إذا بما المتعمقة البيانات
 المتوافقة) األعمال أنشطة بتحديد القيامالمستجيبين  من الطمب طريق عن المعمومات ىذه جمع ويمكن. العالمية القيمة

 وموقع لمشركة التابعةالمشروع  مجموعة خارج أو داخل تتمّ  التي( 3 الفصل في األعمال عمميات ابتكارات أنواع مع
 لتوثيق خاص بشكلٍ  ميمّ  المعمومات ىذه جمع إنّ (. 1-7 الجدول انظر( )العالم دول بقية في أو المحمية) األنشطة
( MNEs) الجنسيات متعددة لمشركات التابعة لمشركات الخارج إلى النقل وأنشطة خارجية بمصادر االستعانة أنشطة

 (.5 الفصل انظر) الخارج في ليا التابعة لمشركاتوالشركات المحمية األم 
 الموقع حسب األعمال أنشطة 1-7 الجدول

 الشركة ومجموعة الشركة خارج الشركة مجموعة أو الشركة داخل 
 العالم دول بقية محمية العالم دول بقية محمية أنشطة األعمال 
     إنتاج البضائع والخدمات أ
     والخدمات التوزيع ب
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 الموجستية
     التسويق والمبيعات ت
     واالتصاالت المعمومات ث
     والتنظيم اإلدارة ج
وعممية  تطوير المنتج ح

 األعمال
    

 بمصادر واالستعانة الموقع عنوالمسوحات  3 الفصل في المستخدم األعمال عمميات تصنيف إلى استناًدا: المصدر
 .األعمال لوظائف خارجية

 ىذه مناقشة تتمّ . االبتكارفي  تؤثر التي األخرى والداخمية الخارجية العوامل منفي كثيٍر  أيًضا الشركة موقع يؤثر 7-13
 .مناسباً  ذلك يكون مادعن أدناه المكانية الجوانب

 األعمال ابتكار وبيئة األسواق -7-4
 التي التأثيرات القسم ىذا يحدد. أىدافيا لتحقيق والخدمات السمع الشركات فيو تتبادلالوسيط الذي  األسواق توفر 7-14

 .القياس خيارات ويصف االبتكار عمى السوق يممييا
 
 الشركة منتجات أسواق  7-4-1

 والمنتجات الصناعة
 بأنشطة المتعمقة القرارات في مباشر بشكلٍ  تؤثر أن ويمكن المنتجات سوقتبعًا ل قنيةالت والفرص المنافسة تتنوع -7-15

 لممنتجات المركزي لمتصنيف المتحدة األمم نظام باستخدام الشركة منتجات سوق تحديد يمكن. واالستثمارات االبتكار
(CPC )المتعمقة لإلحصاءات الدولية لممقارنة إطاًرا ويوفر والخدمات السمع لجميع الرئيس العالمي المرجع يعدّ  الذي 

 من وغيرىا الفيزيائية خصائصيا حسب المنتجات بتصنيف لممنتجات المركزي التصنيف نظام يقوم. والخدمات بالسمع
 نشاطيا حسب الشركات تصنيف يمكن ذلك، نع بدالً . واحدة فئةٍ  في الصناعي واألصل الجوىرية الخصائص
 (.9 الفصل انظر) المستخدمة اإلنتاج قائوطر  المنتجة المنتجات أنواع إلى استناًدا صناعتيا، أو الرئيس االقتصادي

 
 الرئيسة المنتجات سوق

 السوق ظروف آثار لتحديد كافيةً  شركة أي صناعة أو منتجات بتصنيف المتعمقة البيانات تكونمن النادر أن  16 -7
 .المثال سبيل عمى لمشركة الرئيس السوق عن متممة بياناتٍ  إلى الحاجة تأتي ىنا ومن الشركات، أنشطة عمى

 تواجييا التي المنافسة ومستوى السوقية قوتيا في التأثير لمشركة (الصناعة أو المنتج حسب) الرئيس لمسوق يمكن 7-17
 غياب أو ووجود المنافسين وعدد المبيعات حجم الرئيس بالسوق المتعمقة األسئمة تشمل. الدخول أمام المحتممةعوائق وال

 .أدناه المناقشة من بالمزيد المنافسة تناول يتمّ . لمشركة الرئيس السوق في الجنسيات متعددة الشركات
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 الجغرافية األسواق

 الشركة لدى  كان إذاا عمّ  المعمومات تفسير في مفيدةً  الشركة ألسواق الجغرافية بالتغطية المتعمقة البيانات تعدّ  7-18
(. 5 الفصل انظر) المستخدم طمب  عتنوّ  وعن المنافسين موقع وعن( 3 الفصل انظر" )السوق عمى جديدة"ابتكارات 
 من" عالمية ولدت" التي بالشركات المتعمقة بالبيانات اىتمام االبتكار بيانات  يمستخدملدى  يكون قد ذلك، إلى باإلضافة

 .انطالقيا منذ رقمية أو أجنبية أسواقاً  تخديميا خالل
 العمالء أنواع

 الحكومة إلى األعمال قطاع) الحكومات: وىي العمالء من رئيسة أنواع لثالثة المنتجات بيع لمشركات يمكن 7-19
[B2G)]، األخرى التجارية واألعمال (بينيا فيما التجارية الشركات [B2B)]، التجارية الشركات بين) األفراد والمستيمكين 

 .معين وقتٍ  في العمالء من واحد نوعٍ  من ألكثر المنتجات بيع لمشركة يمكن و[(. B2C] والمستيمك
 الميم فمن. االبتكار في الحكومة دورلألبحاث التي تتناول  مناسًبا B2G نوع من النشطة الشركات تحديد يعدّ  7-20

 حسب االتفاقات وتحديد الحكومات إلى المنتجات لبيع جديدة اتفاقات أبرمت قد الشركات كانت إذاعما  البيانات جمع
التمييز خالل  يتمّ  أن فيجب ،B2B نوع النشطة من لمشركات بالنسبة أما(. ةمحمي أو ةإقميمي أو ةوطني) الحكومة مستوى

 .الممكية خالل من التابعة لمشركات تالمبيعا وبين المستقمة لمشركات المبيعات بين البيانات جمع
 األساسي العميل

 الخيارات أحد يتمثل. الشركة عمالء جميع خصائص عن بيانات جمع يمكن ال لممسح، االستجابة عبء بسبب -7-21
 مستيمكاً  أو ربحية غير خاصة أو حكومية مؤسسةً  أو شركةً  يكون أن يمكن الذي لمشركة الرئيس العميل عمى التركيز في
 ةالمتعمقلألبحاث  مفيدةً  الحكومية المؤسسات أو الشركات من ينالرئيس العمالء بيوية المتعمقة البيانات تعدّ . فرداً 

 عمى بالحفاظ تتعمق مخاوف بسبب المعمومات ىذه تقديم عنالمستجيبون  يحجم فقد ذلك ومع. والشبكات المنافسةب
 جمع أنّ  إلى اإلشارة تجدر. السنوية التقارير مثل أخرى مصادر من متاحاً  المعمومات ىذه بعض يكون أن يمكن. السرية

 جانب من البيانات مع التعامل عمى وقدرات وموارد دقيقة حوكمةً  يتطمب محددة بمصادر المتعمقة البيانات ومعالجة
 لمشركة الرئيس العميل اسم عمى الحصول تعذر حال وفي. االبتكار مسوحات تدير التي المنظمات أو الوكاالت

 من أكثر أو٪ 10 يمثل)  مييمن عميل الشركة لدى كان إذا اعمّ  السؤال ىو البديل يكون بو، المتعمقة األخرى والتفاصيل
  مييمنين عمالء أكبر ثالثة تخصص  وعن لدييا، عمالء ثالثة أكبر مبيعات حصة وعن ،(مثالً  المبيعات إجمالي
 . لمشركة

 
 االبتكار عمى العمالء تأثير

 لجميع الرئيسة الدوافع من واألفراد والحكومات الشركات من المنتجات عمى والمستخدمين العمالء طمب يعدّ  -7-22
 عمى العمالء طمب لتحديد قنوات أو طرائق عدة استخدام لمشركات يمكن. بالمنتج المتعمقة تمك  فقط وليس االبتكار أنواع

 :يمي ما ذلك في بما المحّسنة أو الجديدة( األعمال عمميات أو) المنتجات
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 عروض حضروا الذين أولئك مع المناقشات أو المسوحات ومنيا العمالء من التركيز مجموعات أو المسوحات 
 .المنتجات

  أو الجديدة األعمال لعمميات أو لممنتجات واألفكار المفاىيم العمالء في إيجاد  أو المشاركة مع يرالتطو 
 (.2-5-5 الفرعي القسم انظر) نةالمحسّ 

 الشركة بموافقة سواءً  الشركة منتجات بتعديل النيائيون المستخدمون أو المستيمكون يقوم حيث المستخدم، ابتكار 
 يمكن. كمياً  جديدة منتجات بتطوير المستخدمون يقوم عندما أو ،(von Hippel, 2005, 1988) بدونيا أو

 .الشركات من وبيعيا الجديدة المنتجات أو التعديالت ىذه  اعتماد
 االستشعار بيانات أو الكمبيوتر بيانات sensor data المنتجات استخدام عن الناتجة. 

 :  مستخدمييا أو عمالئيا من المعمومات من التالية األنواع لجمع القنوات ىذه استخدام لمشركات يمكن -7-23
 عممياتل وغيرىا الفنية المواصفات تجاري عميل يوفر عندماكما ىي الحال   لممواصفات التفصيمية المتطمبات 

 .إلخ والخدمات والبرمجيات الجديدة األعمال
 المحّسنة أو الجديدة المنتج خصائص مقابل لدفعو استعداد عمى العمالء يكون قد الذي السعر حول معمومات 
  الخدماتتوصيل  مثل الشركة أعمال عمميات موثوقية أو جودةتقويم. 
 السموكية البيانات مثل أعماليا أوعمميات الشركة منتجات لتحسين استخداميا يمكن التي األخرى البيانات 

 .والمنتجات المستخدمين بين بالتفاعل الخاصة األداء وبيانات
 تحسين يمكنو (. 3 الفصل انظر) االبتكارية حالتيا عن النظر بغض الشركات لجميع ميمةً  التساؤالت ىذه تعدّ  -7-24

 جمع طريق عن أو ،(مستيمكين/حكومات/شركات) الشركة لعمالء الرئيس النوع عن البيانات جمع خالل من تفسيرىا
 األساليب تختمف أن الممكن ومن. لمعمالء الثالثة الرئيسة األنواع من نوع كل من العمالء بمشاركة المتعمقة البيانات

 .العميل لنوع تبعاً  وذلك استخداميا وكثافة العمالء من قيمة معمومات عمى لمحصول المستخدمة
 استخدام( تمّ  ما إذا أو) بكيفية الخاصة المعمومات مناالستفادة  االبتكار في العمالء دور تقويميمكن أيضًا عند  -7-25

 ُيسأل أن مكني البيانات جمع ولدى. باالبتكار الخاصة أنشطتيا في العمالء من عمييا حصمت التي لمبيانات الشركة
 وتقميص المنتج جودة وتحسينات التكاليف خفض مثل العمالء بمتطمبات لموفاء محددة إجراءات استخدام عن المستجيبون

 استالم أساس عمى القائم الدفع مثل) المخاطر لتحمّ  في أكبر ومشاركة البيع بعد ما وظائف تحسينو  الزمنية الميل
 .لخإ العمل ساعات وزيادة( consignment-based payments الشحنة

 بين تميز أسئمة طرح خالل من االبتكار أنشطة في الحكومي الطمب تأثير عن أدلة عمى الحصول يمكن -7-26
 :التي الحكومية المشتريات اتفاقات في اتالمشارك
 الشراء مواصفات لتمبية رسمي بشكل ابتكاراً  تتطمب 
 المواصفات لتمبية لالبتكار حاجة ىناك كان ولكن رسمي، بشكل االبتكار تتطمب لم 
 العقد بمواصفات لموفاء االبتكار يمزميا ولم تطمبت لم. 
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 يمكن الحكومات، مع التعاقدية  االتفاقات عمى واالبتكار المشتريات حول األبحاث معظم تركيز من الرغم عمى -7-27
 السمع الشركة ليا توفر التي األخرى الكيانات أو الشركات من الشراء متطمبات حول البيانات لجمع ذاتيا البنى استخدام

 (.Appelt and Galindo-Rueda, 2016) الخدمات أو
 
 األسواق في والتعاون المنافسة 7-4-2
 المنافسة 
 عمى الحصول يمكن. االبتكار في كبير تأثيرٌ  ليا يكون أن ويمكن لألسواق المميزة السمة ىي المنافسة -7-28

 من أو الشركة، ألسواق الجغرافي بالموقع المتعمقة البيانات من مباشر غير بشكل السوق في المنافسة حول معمومات
 تواجييا التي المنافسة بمدى المتعمقة األسئمة من مباشر بشكلٍ  أو ،(أعاله انظر) الشركة تخدميم الذين العمالء أنواع

 .يانوع أو الشركات
 أو أكبر) لممنافسين النسبي والحجم المنافسين عدد المنتجات أسواق في لممنافسة الرئيسة المؤشرات تشمل -7-29

 أسئمةً  المسوحات تشمل أن يمكن. الشركة سوق في المنافسة لشدة النوعية المقاييس أو( المستجيبة الشركة من أصغر
 . المثال سبيل عمى الجنسيات متعددة شركة تكان ما إذا ،لمشركة الرئيس المنافس ىوية أو خصائص حول

 التوقعات وعن الشركة سوق إلى جدد منافسين دخول عن معموماتٍ  عمى تحصل أن االبتكار لمسوحات يمكن -7-30
 الشركات أو مزعجة أعمال نماذج لدييم الذين الجدد الوافدون فييا بما المستقبل في التنافسية الضغوط بمصادر المتعمقة

 ميًما محرًكا الرسمي غير أو المنظم غير القطاع من التنافسي الضغط يكون أن يمكن كما. منافسة ابتكارات تمتمك التي
 التنافسية الضغوط يمو بتق القيام الشركات إلى الطمب أيًضا يمكن. واألقاليم والبمدان الصناعات بعض في االبتكار ألنشطة
 .المؤسسات أو الشركات من مختمفة أنواع من المتوقعة أو الحالية

 سواء متقادماً  أعماليا عمميات أو الشركة منتجات من أي  أصبح  إذا اعمّ  االبتكار مسوحات تستفسر أن يمكن -7-31
 التدمير عممية عمى دليالً  توفر أن التقادم عن المعمومات شأن ومن. المنافسين البتكارات نتيجة وذلك جزئًيا أو بالكامل

 .والنمو االبتكار أدبيات في رئيس مبدأ وىو الخالق،
 .االبتكار ألبحاثميمين  أمرين االستجابة ىذه في االبتكار ودور التنافسية لمضغوط الشركات استجابة تعدّ  -7-32

 مثل أخرى إجراءات تتضمن كما ،8 الفصل في مناقشتيا تتمّ  التي االبتكار أىداف المحتممة االستجابات تتضمن
 .إلخ واالستحواذ،ندماج اال وعمميات االستثمارات وسحب الموظفين راتتغيّ و  األسعار راتتغيّ 
 وربحيتيا الشركة عمميات في( واحد مشترٍ  فييا يوجد سوق حالة) جانب الطمب احتكار حاالت تؤثر أن يمكن -7-33

 ينطبق أن يمكن الشركة، نظر وجية من .أعماليا عمميات تصميم إعادة عمى أو جديدة أسواق إلى الدخول عمى وقدرتيا
 المشتري ىي الشركة كانت إذا) موردييا وعمى( المحتممين المشترين عدد) منتجاتيا عمى الطمب من كل عمىاألمر  ىذا

 (.المدخالت من معين لنوع الوحيد
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 فيالمنافسة  مدى عن االستعالم طريق عن األعمال مدخالت سوق سمات البيانات جمع تمتقط عممية أن يمكن -7-34
 اعتماد وعن األساسية، الخدمات أو لمسمع بديمة مصادر وجود وعن لشركة،الخاصة بمدخالت ا الرئيسة األسواق

 .الموردين مع المخاطر لتحمّ  تقاسمل اتفاقات أو ستراتيجيةإ شراكات إنشاء وعن ممورد،التبعية ل لتقميل ستراتيجياتإ
 في االبتكار عمى مرتفع وطمبٍ  التقني رالتغيّ  من مرتفع معدلٍ  مع تترافق التي الشديدة المنافسة  تؤدي أن يمكن -7-35

 بشكلٍ  منتجاتيا بتحديث القيام الشركات عمى يتحتم الظروف ىذه ظل في. لمنتجا حياة تقصير دورة إلى الشركة سوق
 اإلجمالية المبيعاتمن  المنتج ابتكارات حصة ارتفاع وبالتالي ،المنتجات ابتكار معدل ارتفاع إلى يؤدي اممّ  متكرر،

 (.1-3-8 الفرعي القسم انظر)
 الجدول في  نورد. االبتكار عممية دفع في المنتجات سوق وظروف المنافسة أىمية البيانات جمع نيبيّ  أن يمكن -7-36
 كل صحة عمى موافقتيم مدى عن أو عامل كل أىمية عن المستجيبين سؤال ويمكن. الصمة ذات بالعوامل قائمةً  7-2
 .بند

 االبتكار في تؤثر أن يمكن التي والمنتجات بالمنافسة المتعمقة السوق خصائص  2-7 الجدول           
 المنافسة حول األسئمة في إدراجيا المقترح البنود

 األساسية مقاييسال 
 1عدد المنافسين      
 2رقمية منصة أو الجنسيات متعددة شركة كانما  إذا مثل – الرئيس المنافس خصائص      

 المحتممة المنافسة لكثافة النوعية المقاييس
 .مالئمة لتبقى بسرعة شركتك خدمات/سمع ترقية يمزم      
 .لشركتك الرئيسة األسواق في نيةاالتق بالتطورات التنبؤ الصعب من      
 .منافسيك بعروض بسيولة شركتك خدمات/سمع استبدال يمكن      
 .السوق في شركتك لمركز كبيًرا تيديًدا جدد منافسين دخول يشكل      
 .منافسيك بأعمال التنبؤ الصعب من      
 .أسواقيا في قوية منافسة شركتك تواجو      
 .لمعمالء فورية خسارة إلى  بك الخاصة األسواق في األسعار زيادات تؤدي      
 .شرائيا قبل المنتجات جودة تقدير في صعوبة أسواقك في العمالء يجد      

 األكثر السوق عمى التركيز الضروري من يكون قد واحد منتج سوق من أكثر فيتنشط  التي الشركات حالة في. 1
 .أىمية

 (.4-4-7 الفرعي القسم انظر) أيًضا رقمية أعمال نماذج يستخدمون الذين المنافسين عمى ذلك ينطبق. 2
 .مختمفةالبتكار االمسوحات  في المستخدمة بالمنافسة المتعمقة األسئمة عمى بناءً : المصدر
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 األسواق في والمعايير التنسيق

 وأداة تمكين كعنصر ميماً  اً دور  المعايير أوالعمل المشترك  خالل من التنسيقيؤدي  السوق، بيئات في -7-37
 .العمل ونشاط الستراتيجية

 ىذه استكمال يمكن. االبتكار أجل منالعمل المشترك  ممارسات حول البيانات جمع كيفية 3-6 القسم يصف -7-38
 والمشاريع التحالفات، مثل االبتكار عمى بالضرورة تنطوي ال التيترتيبات العمل المشترك  عن ببيانات المعمومات
وغيرىا من مبادرات العمل  تواالتحادا  والعمالء، الموردين وشبكات والخاص، العام القطاعين بين والشراكات المشتركة،
 .األخرى التجاريةواالتحادات  الشركات معالمشترك 

 المنتجات ابتكارات خصائصفي  تؤثر أن ويمكن األسواق من العديد في ميماً  تنسيقياً  دوراً  المعاييرتؤدي  -7-39
 لالستخدامبالنسبة  -توفر بيا معترف ىيئةٍ  منإقرارىا  ويتمّ  توافقالب المعايير تحديد يتمّ  ما غالًبا. األعمال وعمميات
 التي لمشركة يمكن(. Blind, 2004) والمنظمات والعمميات المنتجات لخصائصإرشادات  أو قواعد -والمتكرر المشترك

 Frenz and) تماًما متوافقة وعممياتيا منتجاتيا بأنّ  ضماًنا المحتممين لمعمالء تقدم أن محددة لمعايير اعتمادية لدييا

Lambert, 2014). 
 أسئمة خالل من االبتكارية ألنشطتيا وبالنسبة الشركة أسواق في المعايير دورالمسوحات بتقويم  تقوم أن يمكن -7-40

 :لمشركة بالنسبة التالية اإلجراءات أىمية حول
 في النشطة الشركات إلى المعايير بأولويات قائمة تقديم يمكن) السوق لمعايير أوالميمة  لمصناعات االعتمادية 

 (محددة صناعاتٍ 
 الصمة ذات السوق أو الصناعة معاييرتحقق  األعمال عمميات أو المنتجات ابتكارات أنّ  إثبات عمى القدرة 
 الصمة ذات الصناعة معايير صياغة في النشطة المشاركة 
 ال عندما أي الصناعة، معايير الستخدام ضرورية تعدّ  التي -إلييا الوصول أو -الفكرية الممكية حقوق ممكية 

 .الفكرية الممكية حقوق انتياك دون ما لمعيار االمتثال لو المرخص غير الطرف يستطيع
 الخاصة المعمومات مصادر قائمة في إدراجيا يمكن وبالتالي ،لممعرفة ميمة مصادر المعايير تشكل أن يمكن -7-41

-8 الجدول انظر) أيًضا لالبتكار ىدًفا لممعايير االمتثال يكون وقد. االبتكار أىداف أو( 6-6 الجدول انظر) باالبتكار
1.) 
 يبرر أن( 1-2-2 الفرعي القسم انظر) االبتكار أنظمة تحويلالىتمام السياسة والبحث الواسع بيمكن أيضًا  -7-42

 إنّ  المثال، سبيل عمى. النظام في األخرى الفاعمة الجيات من المقدمة التكميمية االبتكارات أىمية حول أسئمة إدراج
 البنى في أو أخرى صناعات في تحدث التي التكميمية االبتكارات عمى يعتمديمكن أن  واسع نطاق عمى ما ابتكار اعتماد
 .الداعمة التحتية

 
 المدخالت سوق -7-4-3
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 أخرى مدخالت عمى الحصول لمشركات يمكن باالبتكار، الخاصة لألفكار كمصدر العمالءوجود  إلى إضافةً  -7-43
 .المالية األسواق ومن العمل سوق ومن موردييا من بيا الخاصة االبتكار ألنشطة
 الموردون

 والمواد المعدات) السمع توفر التيالمنظمات  أو الشركات من مدخالت عمى الحصول لمشركات يمكن -7-44
 .الفكرية الممكية حقوق أو( إلخ ، األعمال خدمات و االستشارات) والخدمات( ذلك إلى وما والمكونات والبرمجيات

 الممكية حقوق أو الخدمات أو السمع موردي جميع تحديد عمى اً قادر  البيانات جمع يكون أن المرجح غير من -7-45
 موردي مثل الموردين، من محددة بأنواع الخاصة البيانات جمع في الخيارات أحد يتمثل لذلك .لشركةا إلى الفكرية

 مورد بأىمّ  المتعمقة المعمومات تتضمن. الخدمات أو لمسمع مورد بأىم الخاصة البيانات أو األعمال، خدمات أو المعدات
ذا الجنسيات، تعددفيما يتعمق م وحالتو وموقعو الرئيس االقتصادي نشاطو عن معموماتٍ   لمشركة  عن يرتبط كان ما وا 
 ىذا يواجو ولكن الشبكات، وتحميل البيانات ربط لدعم المورد ىوية طمب اً أيض يمكن .المستجوب بشركة الممكية طريق
 بالعمالء المتعمقة لألسئمة بالنسبة الحال ىي كما ذاتيا االستجابة وعبء السرية عمى الحفاظتتعمق ب تحدياتٍ  النيج
 من عمييا الحصول تمّ  التي ذلك إلى وما ،والمعدات المواد حصة حول البيانات جمع ىو البديل يصبح. لمشركة نالرئيسي

 كانت إذا المورد، عمىالتي تعتمد  العالقات طبيعة حول التفاصيل من المزيد طمب ويمكن. الشركة موردي من ثالثة أىم
 وقد. متيازاال حقوقاتفاقات  منح أو المخاطر لتحمّ  وتقاسم المشترك االستثمار أوالعمل المشترك  عمى تنطوي مثالً 
 والقرب واالعتمادية واألسعار والمكانة الفنية القدرات) الموردين الختيار المستخدمة المعايير عن سؤاالً  اً أيض ذلك يشمل

 (.ذلك إلى وما الجغرافي
 االبتكار أجل منفي العمل المشترك  وكشركاء لممعمومات ميمة كمصادر باستمرار الموردين المسوحات فعرّ تُ  -7-46
 أسئمةٍ  طرح خالل من االبتكار في الموردونيؤديو  الذي الدور عن متعمقة نظرة عمى الحصول يمكن(. 6 الفصل انظر)

 لسياق تبعاً  التعديالت بعض إجراء مع ،1-7 الجدول في المدرجة األنشطة من نشاطٍ  كل في الموردين إشراك حول
 عقود كانت إذا امّ ع أسئمةٍ طرح  خالل من االبتكارفي  الموردين تأثيرتقدير  اً أيض ويمكن. المختمفة الموردين عالقات
 .العقد مواصفات يلتمبّ  ابتكاراً  تتطمب الموردين مع الشراء

 
 العمل وسوق البشرية الموارد

 الفصل في الداخمية قدراتيا في والمساىمة الشركة من المستخدمة البشرية الموارد قياس حول التوجييات تقديم تمّ  -7-47
 وتستأجر األفراد عن الشركات تبحث. الشركة فيو تعمل الذي العمل بسوق وثيًقا ارتباًطا الداخمية القدرة ىذه ترتبط. 5

، ومن عمييا والحفاظ لمشركة الداخمية الكفاءات بناء عن مسؤولين األفراد ىؤالء بعض ويكون. العمل سوق في خدماتيم
 الوثيقة الروابط بسبب االىتمام اً عالي تأىياًل  والمؤىمة الماىرة العمالة سوق يستحق .لالبتكار المطموبة الكفاءات ضمنيا

 (.Jones and Grimshaw، 2012 ؛Cohen and Levinthal، 1990) االبتكار وقدرات البشري المال رأس بين
 تخضع. وأدائيا الشركة إستراتيجية عمىالتداعيات  من واسعة مجموعة وخصائصو العمل سوق لكفاءة يكون أن يمكن
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 األسواق في والمعايير التنسيق

 وأداة تمكين كعنصر ميماً  اً دور  المعايير أوالعمل المشترك  خالل من التنسيقيؤدي  السوق، بيئات في -7-37
 .العمل ونشاط الستراتيجية

 ىذه استكمال يمكن. االبتكار أجل منالعمل المشترك  ممارسات حول البيانات جمع كيفية 3-6 القسم يصف -7-38
 والمشاريع التحالفات، مثل االبتكار عمى بالضرورة تنطوي ال التيترتيبات العمل المشترك  عن ببيانات المعمومات
وغيرىا من مبادرات العمل  تواالتحادا  والعمالء، الموردين وشبكات والخاص، العام القطاعين بين والشراكات المشتركة،
 .األخرى التجاريةواالتحادات  الشركات معالمشترك 

 المنتجات ابتكارات خصائصفي  تؤثر أن ويمكن األسواق من العديد في ميماً  تنسيقياً  دوراً  المعاييرتؤدي  -7-39
 لالستخدامبالنسبة  -توفر بيا معترف ىيئةٍ  منإقرارىا  ويتمّ  توافقالب المعايير تحديد يتمّ  ما غالًبا. األعمال وعمميات
 التي لمشركة يمكن(. Blind, 2004) والمنظمات والعمميات المنتجات لخصائصإرشادات  أو قواعد -والمتكرر المشترك

 Frenz and) تماًما متوافقة وعممياتيا منتجاتيا بأنّ  ضماًنا المحتممين لمعمالء تقدم أن محددة لمعايير اعتمادية لدييا

Lambert, 2014). 
 أسئمة خالل من االبتكارية ألنشطتيا وبالنسبة الشركة أسواق في المعايير دورالمسوحات بتقويم  تقوم أن يمكن -7-40

 :لمشركة بالنسبة التالية اإلجراءات أىمية حول
 في النشطة الشركات إلى المعايير بأولويات قائمة تقديم يمكن) السوق لمعايير أوالميمة  لمصناعات االعتمادية 

 (محددة صناعاتٍ 
 الصمة ذات السوق أو الصناعة معاييرتحقق  األعمال عمميات أو المنتجات ابتكارات أنّ  إثبات عمى القدرة 
 الصمة ذات الصناعة معايير صياغة في النشطة المشاركة 
 ال عندما أي الصناعة، معايير الستخدام ضرورية تعدّ  التي -إلييا الوصول أو -الفكرية الممكية حقوق ممكية 

 .الفكرية الممكية حقوق انتياك دون ما لمعيار االمتثال لو المرخص غير الطرف يستطيع
 الخاصة المعمومات مصادر قائمة في إدراجيا يمكن وبالتالي ،لممعرفة ميمة مصادر المعايير تشكل أن يمكن -7-41

-8 الجدول انظر) أيًضا لالبتكار ىدًفا لممعايير االمتثال يكون وقد. االبتكار أىداف أو( 6-6 الجدول انظر) باالبتكار
1.) 
 يبرر أن( 1-2-2 الفرعي القسم انظر) االبتكار أنظمة تحويلالىتمام السياسة والبحث الواسع بيمكن أيضًا  -7-42

 إنّ  المثال، سبيل عمى. النظام في األخرى الفاعمة الجيات من المقدمة التكميمية االبتكارات أىمية حول أسئمة إدراج
 البنى في أو أخرى صناعات في تحدث التي التكميمية االبتكارات عمى يعتمديمكن أن  واسع نطاق عمى ما ابتكار اعتماد
 .الداعمة التحتية

 
 المدخالت سوق -7-4-3



188

12 
 

 قد التي االجتماعية والمعايير( أدناه 5-7 القسم انظر) التنظيمية لمرقابة اً أيض واألفراد الشركات بين العمل سوقصفقات 
 .األخرى السوق خصائص عن فصميا يصعب

ذات  العمل سوق خصائص من ناثنتيعينين الُجدد لممُ  التوظيف وتاريخ العمل لسوق الجغرافي النطاق يعدّ  -7-48
: موظفييا عمى الشركة حصول بمصدر الجغرافي النطاق يتعمق. االبتكار في المشاركين العمال أو الميرة بالعمالالصمة 

 أماكن من العمالجذب  إلى الحاجة الموضوع ىذا حول البيانات جمع يحدد أن يمكن .دولًيا أو وطنًيا أو إقميمًيا أو محمًيا
 الرئيس بالمصدر التوظيف تاريخ ويتعمق. والدولية المحمية باليجرة الخاصة بالبحوث يتعمق وىو متزايد بشكلٍ  بعيدة

 مغادرتيم عند مباشرة األفراد توظيف يمكن. المعرفة بتدفقات المتعمقة بالبحوثوىو ذو صمٍة  الشركة لدىعينين الُجدد لممُ 
 أو عدم النشاط من فترةٍ  بعد أو الدكتوراه، أو الماجستير درجة عمى الحاصمين الجدد الخريجين مثل التعميمي النظام

 من أو المنافسين من أساسي بشكلٍ  التوظيف إلى سابقة وظيفة من التوظيف تصنيف يمكن. سابقة وظيفة من أو البطالة
 .الحكومة من أو( الموردين مثل) أخرى شركات

 أو العالية الميارات ذوي لألفراد وبالنسبة ،بأكمميالقوة العمل  بالنسبة العمل سوق ظروف بيانات جمع يمكن -7-49
العاممين  إلى أوالعاممين  جميع إلى يشير السؤال كانما  إذا تحديد الميم من .االبتكار في المشاركين المؤىمين الموظفين

 .فقط االبتكار أنشطة في المشاركين
 

 التمويل أسواق
 Kerr, Nanda and) األخرى ولألنشطة لالبتكار الموارد تخصيص في اً رئيس اً دور  المالية األسواقتؤدي  -7-50

Rhodes-Kropf, 2014 .)الفصل انظر) الفعمية أمواليا ومصادر لمشركات االبتكارية االستثمارية الجيود تشكل وىي 
4.) 
 ممكية في حصة مقابل المقدمة) الممكية حقوق بين ىو التمويل أسواق في النظر عند األساسي التمييز إن -7-51

 مصادر من مختمفة بأنواع موجزة قائمةً  3-7 الجدول يقدم(. المقترض المبمغ لسداد التزاماً  يخمق الذي) ينوالد  ( الشركة
االبتكار  تتضمن قد محددة ألنشطة التمويل مصادر تحديد في صعوبةالمستجيبون  يجد قد. والخارجية الداخمية التمويل

 أو الدفع، مستحقة االلتزامات وسداد واالستحواذ،ندماج اال وعمميات األعمال،مشاريع  في االستثمار مثل ،وتتضمن ال أو
 األسئمة صياغة يمكن .لمشركة الكمي التمويل حول المعمومات جمع في البديليتمثل و . شراء الشركة لحصص المساىمين

 عنالمستجيبين  سؤال يمكن  ذلك، إلى باإلضافة. المستقبمية لمخطط تبعاً  أو المشاىدة فترة خالل الماضي لمسموك تبعاً 
 غير األصول استخدام عمى الدليل يكون أن يمكن. تكاليفيا لتحمّ  عمى والقدرة مختمفة تمويل مصادر توفر مدى

 .االبتكار تمويل في لمبحث عالية أىمية ذا احتياطية كضمانة الممموسة
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 والخاصة العامة االبتكار ألنشطة التمويل أنواع -3-7 الجدول
 أمثمة نوع  التمويل المصدر

 األصول في التصرف أو الموزعة غير األرباح خالل من  داخمي
 المالكين أو التابعة الشركات من والقروض التحويالت

 المشتركة/العادية األسيم الممكية حقوق خارجي
 الخاصة األسيم أو االستثماري المال رأس
 األعمال رعاة

 لمتحويل القابمة والديون وااللتزامات، السندات دين 
 المكشوف عمى السحب وتسييالت ،المصرفية القروض
 المسبقة الطمبات التأجير، ،التخصيم التجاري، االئتمان
 االئتمان بطاقات
 واألصدقاء العائمة من قروض
 الحكومة من مدعومة ائتمانية مؤسساتالحكومة أو  من قروض

 السندات ،متوسط المخاطر تمويلال الثانوية، السندات/القروض مختمط 
 لمتحويل القابمة
 الممتازة األسيم

 المالية التحويالت 
 

 واإلعانات المنح
 الخيري والعمل الخاصة التبرعات

 الرقمية والمنصات الوسطاء -7-4-4
 يخمق اممّ  العمالء من مختمفة أنواع بينالصفقات  ويدعمون يشجعون وسطاء األسواقيوجد في  أن يمكن -7-52

 أن شأنيا من والعمالء الموردين بين لمتبادل قابمة أدواراً  التشبيك تأثيرات تخمق أن ويمكن. والعميل المورد بين عالقات
 المحتوى ومقدمي اإلعالم لشركات الشبكات تسمح عندما ىو لكذ عمى األمثمة وأحد. وعالقاتو السوقديناميات  تغير

 الجامعات في المعرفة نقل مكاتب أو المعرفة وسطاء مثل الوسطاء يقوم. لممحتوى ومستخدمين كموردين بالعمل والمعمنين
 وسطاء استخدام حول البيانات جمع يمكن. المعرفة منتجي مع لممعرفة المحتممين المستخدمين بربط البحوث ومعاىد
 (.5-3-6 الفرعي القسم انظر) المعرفة نقل في طلمتوسّ  الفكرية الممكية وحقوق المعرفة

 وتنقميا البيانات تمتقط التي التكنولوجيا عمى قائمةال فتراضيةاال سوقال منصات بروز في الرقمي التمثيل ساىم -7-53
 الموردين أو المشترين أو المستخدمين مختمف بين تنافسيةصفقات عمٍل مشترك  خالل من اإلنترنت عبروتستثمرىا 

 لتطوير والجديدة الراسخة لشركاتالمجال أمام ا ىذه االفتراضية السوق منصاتتتيح (. 3-5-5 الفرعي القسم انظر)
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 اً أرض المنصات ىذه توفر وبالتالي(. Evans and Gawer, 2016) التكميمية الخدمات أو المنتجات أو التقنيات وبيع
 .االبتكارات ونشر لتطوير خصبة

 ولكن. األول المقام في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مسوحات من الرقمية المنصات عن البيانات جمع تمَ  -7-54
 المنصات عبر تتنافس أو تستخدم أو توفر الشركة كانتما  إذا حول أساسية أسئمة االبتكار مسوحات تتضمن أن يمكن

ذاو  ال، أم الرقمية المستجيبين  يسأل أن البيانات لجمع ويمكن. رقمي بشكلٍ  وتسميميا الخدمات أو السمع طمب يتمّ  كانما  ا 
 :شركتيم كانت إذا عما

 رقمية منصة أعمال نموذجتمتمك  أو الرقمية المنصات خدمات توفر 
 الرقمية المنصات مزودي خدمات تستخدم 
 (2-7 الجدول انظر) الرقمية المنصات خدمات مقدمي( من لمنافسة تتعرض أو) مع تتنافس 
 الرقمية المنصات خدمات مستخدمي( من لمنافسة تتعرض أو) مع تتنافس. 

 
 األعمبل البتكبر انعبمة انسيبسة بيئة -7-5
 
  ظيميةتنالموائح ال -7-5-1
 
 سموكوفي  السوق نشاطفي  لمتأثير الحكومية والييئات العامة السمطات قبل من القواعد تنفيذ إلى التنظيم شيري -7-55

 أنشطةفي  تؤثر أن الموائح التنظيمية من واسعة لمجموعةٍ  ويمكن(. OECD, 1997) االقتصاد في الفاعمة الجيات
 المنتجات، بأسواق المتعمقةالموائح التنظيمية  ذلك في بما ،(Blind, 2013) واالقتصادات والصناعات الشركات ابتكار

 والصحة الفكرية، الممكية وحقوق واإلفالس، والمحاسبة الشركات،وحوكمة  المالية، والشؤون والتجارة، الجمركية والتعريفات
 عمى الحصول يجب البحث، ألغراض مفيدةً  تكون وحتى. والطاقة والبيئة، واليجرة، العمل، وسوق والتوظيف والسالمة،

 المنتجات سواقالموائح التنظيمية أل تقسيم مثالً  يمكن. محددة أغراض أو بأسواق الخاصةعن الموائح التنظيمية  بيانات
عادة الطاقة، وكفاءة سالمتيم، أو المستخدمين صحة ضمانب الموائح المتعمقة إلى . لخإ... االستخدام بعد التدوير وا 

 لتحقيق االبتكار تطمب أو التغيير وجو في كعائق عمل قد تنظيمي جالٍ م كل كان ما إذا البيانات جمع يحدد أن ويمكن
 يمكن ،ئح التنظيميةاو مل استجابةً  ما تغييراتٍ  بإجراء الشركات إحدى قامت في حالو . بالشركة صمة ذا كني لم أو االمتثال
 .لمقوانين االمتثال لتحقيق االبتكار مجال في االستثمار تطمبت قد التغييرات كانت إذا اعمّ  الشركة سؤال

 امتثال تكاليف أعمى تخمق التيالموائح التنظيمية  أنواع عن معمومات تجمع أن لممسوحات يمكن ذلك، عن بدالً  -7-56
 أسواق دخول أو األعمال عمميات أو المنتجات ابتكارات بتطوير المتعمقة القراراتفي  األكبر التأثير لياالتي الموائح عن و 

 .اً أيض بحثية أىمية لو موضوع ىو( الوطنية وفوق والوطنية واإلقميمية المحمية)لموائح  القضائياالختصاص  إنّ . جديدة
 
 الحكومي الدعم برامج -7-5-2
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 طبيعةٍ  ذا الدعم يكون وقد ،الشركات إلى مباشرة غير أو مباشرة موارد تحويالت الحكومي الدعم برامج تمثل -7-57
 مثالً   يتمّ  عندما مباشر غير بشكلٍ  أو الحكومية السمطات من مباشرةً  الدعم ىذا يأتي وقد ،عيناً  تقديمو يتمّ  قد أو مالية
مثل ) األعمال أنشطة يستيدف الذي العام الدعم من االستفادة لمشركات يمكن. محددة منتجاتٍ  لشراء المستيمكين دعم

 مصادر لمث) األعمال أنشطة نتائج أو( جديدة آالتٍ  عمى الحصول أو[ R&D] التجريبي والتطوير البحث نفقات
 المتعمقة والنتائج األنشطة إنّ (. المموثات انبعاث مستويات انخفاض أو سابقة ابتكار أنشطة عن الناشئة اإليرادات
 بموجبيا يمكن التي الشروط عمى والدولية الوطنية الموائح التنظيمية تشرف. الحكومي لمدعم مشتركة أىدافٌ  ىي باالبتكار

 الحكومي الدعم ومستويات أشكال وتأثير مدى بشأن أدلةٍ  عمى لمحصول محدداً  مطمباً  يشكل اممّ  لمشركات الدعم تقديم
 .لالبتكار المختمفة

 من مباشراً  مالياً  دعماً  تمقت قد الشركة كانت إذاعّما  معموماتٍ  عمى الحصول البيانات جمع طريق عن يمكن -7-58
 الحكومي المالي الدعم تأثير في البحث إنّ . إن أمكن ذلك الدعم قدم الذي الحكومي المستوى وعن العامة السمطات
. المبتكرة وغير االبتكار مجال في والنشطة المبتكرة الشركاتحسب  الدعم ىذا ومقدار طبيعة عن بياناتٍ  يتطمب لالبتكار

الصدد  ىذا في يفيد. التحديد وجو عمى االبتكار تشجيع إلى ييدف الذي الحكومي الدعم عنصر تحديد يشمل وىذا
 .لالبتكار تمويل مصادر بشأن 4 الفصل في المقدم التوجيو

 
 آثار تحميل الحكومي بيدف الدعم حول اإلدارية والبيانات المسح بيانات مصادر بين مفيد بشكلٍ  الجمع يمكن -7-59

 المسح عمىبالمستجيبين  الحكومي الدعم برامج في بالمشاركة المتعمقة اإلدارية البيانات ربط ويمكن. العام الدعم سياسات
 قواعد كال في توفرىا حال فيلممشاريع  مشتركة تعريفية أرقام استخدام قائطر  عن بذلك القيام ويفضل باالبتكار الخاص
في  لمبحث أكثر ودقيقة صغيرة كمية معمومات يوفر أن لذلك يمكن االستجابة، عبء تقميل إلى باإلضافة. البيانات
 تحقيق اإلدارية البيانات استخدام عند الميم من ولكن. االبتكار دعم في الحكومية لمبرامج والمجتمعة الفردية التأثيرات
-11 القسم في الحكومة سياسةلتقويم  الضرورية البيانات مناقشة تتمّ . األساسية االبتكار دعم برامج لجميع شاممة تغطية

5. 
ذاو  لالبتكار، الحكومي بالدعم دراية عمى كانوا إذا اعمّ المستجيبون  ُيسأل أن يمكن -7-60  ديمبتق فكروا قد كانواما  ا 

ذا عميو، لمحصول طمبٍ  ذا عميو، الحصول طمبوا حال في الدعم تمقوا قد كانواما  وا  ( قيمة) مبمغ فكم كذلك، األمر كان وا 
 أو محمية دعم برامج مع الشركة بتجربة المتعمقة البيانات من اً أيض السياسات أبحاث تستفيد أن يمكن تمقوه؟ الذي الدعم
 .محددة وطنية أو إقميمية

 
 دوليةال مقارناتال
 ضمن استخداميا أو الحكومية الدعم برامج بتجربة المتعمقة البيانات تحديد ينبغي دولية، بمقارناتٍ  القيام بيدف -7-61

 من. األدوات ىذه لتصنيف محتممة مقارباتٍ  إلى 4-7 الجدول يشير. العامة السياسةأدوات  تصنيف مع تتناسب فئاتٍ 
 الدعم مقدار حول األسئمة تفسيرفي  سيؤثر ذلك نأل األداة نوع حسب المعمومات جمع اً أيض ينبغي المثالية، الناحية
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 عمى الحصول يجب البحث، ألغراض مفيدةً  تكون وحتى. والطاقة والبيئة، واليجرة، العمل، وسوق والتوظيف والسالمة،

 المنتجات سواقالموائح التنظيمية أل تقسيم مثالً  يمكن. محددة أغراض أو بأسواق الخاصةعن الموائح التنظيمية  بيانات
عادة الطاقة، وكفاءة سالمتيم، أو المستخدمين صحة ضمانب الموائح المتعمقة إلى . لخإ... االستخدام بعد التدوير وا 

 لتحقيق االبتكار تطمب أو التغيير وجو في كعائق عمل قد تنظيمي جالٍ م كل كان ما إذا البيانات جمع يحدد أن ويمكن
 يمكن ،ئح التنظيميةاو مل استجابةً  ما تغييراتٍ  بإجراء الشركات إحدى قامت في حالو . بالشركة صمة ذا كني لم أو االمتثال
 .لمقوانين االمتثال لتحقيق االبتكار مجال في االستثمار تطمبت قد التغييرات كانت إذا اعمّ  الشركة سؤال

 امتثال تكاليف أعمى تخمق التيالموائح التنظيمية  أنواع عن معمومات تجمع أن لممسوحات يمكن ذلك، عن بدالً  -7-56
 أسواق دخول أو األعمال عمميات أو المنتجات ابتكارات بتطوير المتعمقة القراراتفي  األكبر التأثير لياالتي الموائح عن و 

 .اً أيض بحثية أىمية لو موضوع ىو( الوطنية وفوق والوطنية واإلقميمية المحمية)لموائح  القضائياالختصاص  إنّ . جديدة
 
 الحكومي الدعم برامج -7-5-2
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بفائدة قريبة من  مضمون قرض من شركةال تجنييا التي الصافية القيمة تكون أن يمكن المثال، سبيل عمى. تمقيو تمّ  الذي
 .سدادىا يمزم ال بكثير أصغرقيمتيا  منحة من أقلالمعدالت التجارية السائدة 

 االبتكار مسوحات في الحكومية السياسة أدوات لتصنيف الممكنة المقاربات -4-7 الجدول
 لمقياس وتعميقات أمثمة الخصائص

نشاط  دعم تبعًا لنية
 القدرة أو االبتكار

  عميو

 باالبتكار، المتعمقة القدرات قائمة إلى باإلضافة. 4 الفصل في الواردة االبتكار أنشطة قائمة استخدم
 الشبكات وتكامل الموظفين تطوير مثل

 الخدمات أو السمع إلنتاج إعانات اً أيض تشمل أن يمكن
 ويمكن شامل بشكلٍ  اختباره يتمّ  لم ىذا ولكن االجتماعية،-االقتصادية األىداف تصنيف استخدام يمكن السياسة ليدفتبعًا 

 عميو اإلجابة الشركات عمى الصعب من يكون أن
 التمويل؛ ضخ وعمميات القروض وضمانات والقروض الضريبية واإلعانات والقسائم واإلعانات المنح األداة تبعًا لنوع

 العيني الدعم من وغيرىا والخدمات التحفيز؛ وجوائز
 الجية لمستوى تبعاً 

 المسؤولة الحكومية
 والدولية الوطنية وفوق والوطنية واإلقميمية المحمية القواعد

تبعًا لمشروط 
المفروضة لمحصول 

 عمى الدعم

 تنافسي) تقديري أساسٍ  عمى الدعم تقديم يمكن أو مشروطة، غير تحويالت السياسات توفر أن يمكن
 الطمب عمى بناءً  تقديري، غير أو( مثالً 

المستجيبون  يتمكن ال قد وبالتالي،  (OECD, 1995)مختمفة طرائق تقويٍم  المختمفة األدوات تتطمب لمدعم المالية القيمة
 المباشرة المنح مثل األساسية التحويالتباستثناء  لمدعم المالية لمقيمة موثوقة تقديرات تقديم من

 من مقتبس: المصدر
Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, 
http://oe.cd/frascati 

 سياسة وأدوات لمبادرات  OECD االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة عن الصادرة STIP COMPASS بيانات قاعدة في المعتمد والتصنيف
 (./https://stip.oecd.org) االبتكار

 
 من مختمفة ألنواع تصنيفٍ  نظام( OECD, 2015: § 12.20-12.38)  2015 فراسكاتي دليل يوفر -7-62

 (.5-7 الجدول انظر) االبتكار لدعم أدوات ليغطي التصنيف ىذا تعديل ويمكن. التجريبي والتطوير البحث لدعم األدوات
 عناصر اً أيض الشركات تثمن قد ىذه، الدعم أدوات في المالية اإلعانة أو التحويل محتوى تقدير إلى باإلضافة -7-63

 الفاعمة الجيات إلى الناجح التطبيق ينقميا التي اإلشارة أو والمنح، الطمبات تقديم عممية في المكتسبة الخبرة مثل أخرى
 .االبتكار نظام في األخرى
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 االبتكار دعم سياسة ألدوات الرئيسة األنواع -5-7 الجدول
 محددة ابتكار بمشاريع ىذه ترتبط ما اً غالب. االبتكار ألنشطة األخرى التحويالت أو الحكومية المنح المنح

 .بيا المرتبطة التكاليف من جزء تمبية عمى وتساعد
 مشروعات األعمال أسيم في الحكومي االستثمار السيمي التمويل

 لالبتكار الحكومية القروض الدينب تمويلال
 بالشركة الخاصة االبتكار أنشطة في ثالث لطرف المالي االستثمار تسييل الحكومة تضمن  الدينب متمويلل ضمانات

 السمع مقابل لدفعا
 والخدمات

 القيام الشركات من صريح أو ضمني بشكلٍ  يتطمب مما الشركات من خدمات أو سمع شراء
 االتفاقية من كجزء باالبتكار

 البحثاإلنفاق عمى  حوافز مثل نتائج من عنيا يترتب وما االبتكار أنشطة عن الضرائب تخفيف الضريبية الحوافز
 الُمفضمة الفكرية الممكية أنظمة أو التجريبي والتطوير

 التحتية البنى استخدام
 والخدمات

 الوصول مثل األعمال ابتكار ألنشطة مباشر غير أو مباشر بشكلٍ  والخدمات التحتية البنى توفير
 السماح أو األولية، النماذج وضع أو االختبار وتسييالت التجريبي، والتطوير البحث إلى المدعوم
لى الصمة ذات البيانات إلى بالوصول  االستشارية الخدمات أو الشبكي الربط مصادر وا 

 الخدمات من معينة أنواع عمى بالحصول ليا لمسماح لمشركات قسائم تخصيص ذلك يشمل قد
 استشاريي أو البحوث مراكز أو الجامعات مثل المعتمدين الخدمة مزودي من المتخصصة

 .التصميم
  من مقتبس: المصدر

OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, 
http://oe.cd/frascati. 

  العامة التحتية البنىو  االبتكار -7-5-3
 وبالتالي. المباشر التنظيم خالل من الحكومية بالسيطرة أو الحكومية بالممكية العامة التحتية البنى تعريف يمكن -7-64

دارتياوتقديميا  اً كمي أو اً جزئي تمويميا يتمّ  التي المنظمة التحتية البنى اعتبار الممكن من اليزال  ممكيةً  الشركات من وا 
 الفنية الخصائص تؤثر. ومترابطة متعددة أغراضاً  والمرافق، األنظمة فييا بما التحتية، البنى ىذه تخدم أن يمكن .عامةً 

 إدراج يبرر وىذا. وأدائو وتطويره لالقتصاد الوظيفية القدرات في قوياً  تأثيرا العامة التحتية لمبنية المحددة  واالقتصادية
 العامة التحتية ىلمبن عاًما تصنيًفا 6-7 الجدول يقدم. االبتكارفي  يؤثر أن يمكن خارجي كعاملٍ  العامة التحتية البنى
 عمى المستخدمين قدرةو  إلييا، الوصول إمكانية مثل لمشركات، التحتية البنى وجودة مالءمة مدى حول البيانات لجمع
 .فمتكيّ وقابميتيا ل ومرونتيا تكاليفيا، لتحمّ 
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 الشركات في البتكاربا المحتممةالصمة  ذات العامة التحتية البنى أنواع -6-7 الجدول
 تقدير مستوى   أمثمة العام النوع

 الجودة/األهمية
 والمنشآت المائية والممرات والجسور والطرق الحديدية والسكك المطارات  النقل

 (الموانئ مثل) البحرية
 

  توزيعيا/الطاقة وتخزينيا ونقميا توليد الطاقة
  .إلخ البريدية والبث، االتصاالت والخدمات شبكات واالتصاالت المعمومات

  الصحي الصرف مياه الخطرة، النفايات الصمبة، النفايات إدارة النفايات إدارة
  وتوزيعيا وتخزينيا وتنقيتيا جمعيا المياه إمدادات

  .إلخ البيانات، قواعد المستودعات، المكتبات، التعميمية، المؤسسات لممعرفة التحتية البنى
  .إلخ المتنقمة، والخدمات والعيادات المستشفيات الصحة

 أو توفر التي الشركات ابتكار عمى مختمفة محفزة تأثيرات التحتية لمبنى العامة لسياسةيترتب عمى ا أن يمكن -7-65
 محددة صناعة رموزبوساطة  ضمنياً  6-7 الجدول في المدرجة التحتية البنى أنواعُتعّرف . التحتية البنى تستخدم

 الشركات تمك لتحديد استخداميا يمكن والتي ،[(ISIC] التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية)
ذا .التحتية البنى خدمات تقدم التي   الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية الصناعي التصنيف بيانات كانت وا 

(ISIC )يؤدي كان إذا اعمّ المستجيب  سؤال البيانات جمع خالل من يمكن موثوقة، غير أو كافٍ  بشكلٍ  مفّصمة غير 
 .التحتية البنى أنواع من نوعٍ  لكل المستخدم أو ددور المزوّ 

 
  الكمي االقتصاد سياسة بيئة -7-5-4
 الحكومات تنفذىا التي الكمي االقتصاد سياسات حول األعمالمشاريع  نظر وجياتتقويم  المناسب من يكون قد -7-66
 االقتصاد متغيرات عنالمستجيبين  سؤال أيضاً  ويمكن. والضرائب العام اإلنفاق وسياسات النقدية السياسات فييا بما

 وطمب الصرف وأسعار التضخم مثل) االبتكار بأنشطة الخاصة شركاتيم خططفي  األكبر التأثير ليا التي الكمي
 (.المستيمك

 
 نالبتكبر وانطبيعية االجتمبعية انبيئة -7-6
 لالبتكار االجتماعي السياق -7-6-1
 لالبتكار العامة االجتماعية البيئة عن المعمومات لجمع مناسبة غير األعمال قطاع في االبتكار مسوحات تعدّ  -7-67

 المعمومات ىذه جمع يتمّ  أن يجب لذلك. الجديدة التقنيات أو األعمال ريادة أو الفكرية الممكية تجاه المواطنين مواقف مثل
 حول األعمالمديري  من بيانات عمى تحصل أن االبتكار لمسوحات يمكن ذلك، ومع. االجتماعية المسوحات خالل من
 المقترحة العناصر تستخمص -7-7 الجدول في نمبيّ  ىو كما شركاتيم في القرارات اتخاذ في االجتماعية العوامل دور
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 والباحثون الوطنية اإلحصائية المنظمات أجرتيا التيالمسوحات  من متنوعة مجموعة من عمييا الحصول تمّ  عوامل عدة
 خيارات تتنوع أن يمكن. محتممينكعاممين  أو كمستيمكين األفراد أدوار عمى رئيس بشكلٍ  تركز وىي ،األكاديميون
 تتعمق وأن الصناعة أو الشركة حجمل تبعاً  النتائج تجميع يتمّ  أن ويمكن ،"بشدة أوافق" إلى "بشدة أوافق ال" من االستجابة

 .الفعمي االبتكار أداء ببيانات
 لمشركة االجتماعية البيئة خصائص عن معمومات جمع -7-7 الجدول

درجة الموافقة/عدم  
 الموافقة

  .شركتك وخدمات سمع عن مفصمة معموماتٍ  تمقي المستيمكون يحب
 وخدمات سمع عمى الحصول مقابل في شركتك إلى شخصية بيانات لتقديم استعداد عمى المستيمكون

 (.أفضل)
 

  .كبيرة بسرعة شركتك وخدمات لسمع المستيمك تفضيالت تتغير
  .جديًدا اً تصميم أو تقنية تتضمن التي الخدمات أو السمع مقابل المزيد لدفع مستعدون المستيمكون

  .أسواقكم في والشركات المستيمكين قبل من الفكرية احترام حقوق الممكية يتمّ 
  .منتظم بشكلٍ  فاسدة سموكياتٍ  شركتك تصادف

  .شركتك في االستثمار قراراتفي  العامة المصالح تؤثر جماعات
  .شركتك في االستثمار قراراتفي  البيئية المنظمات تؤثر

  .شركتك داخل ومبتكرة قةخاّل  بأعمال عمى استعداد لمقيام الجامعات خريجو
  .شركتك في لمعمل الجامعات خريجو ينجذب

  .الفرص الستغالل فرعية شركاتٍ بتأسيس  شركتك فيالعاممون  ييتم
 الطبيعية البيئة -7-6-2
 التي الشركات إلى باإلضافة. الشركات قراراتفي  يؤثر ميماً  خارجياً  عامالً  الطبيعية البيئة تكون أن يمكن -7-68

 ،(ذلك إلى وما والتعدين األسماك وصيد والزراعة السياحة) الطبيعية البيئة عمى جزئي بشكلٍ  االقتصادي نشاطيا يعتمد
 .الطبيعية بالبيئة عالقاتيا إلدارة استراتيجياتٍ  تطوير في ضرورة الصناعات أنواع مختمف من الشركات تجد قد
 البيئية، المرافق في راتالتغيّ  الشركات أنواع جميعفي  تؤثر أن يمكن التي المحتممة البيئية العوامل تشمل -7-69

 الحصول يمكن .واليواء والتربة المياه وتموث المناخ، روتغيّ  واألوبئة، والجوائح األخرى، الطبيعية والكوارث والفيضانات
 .المموثات مستويات حول الوطنية والبيانات التأمين بيانات منيا أخرى مصادر من الشروط بيذه المتعمقة المعمومات عمى

 بيانات جمع الميم من يكون قد الطبيعية، بالبيئة خاص بشكلٍ  تتأثر التي الجغرافية المواقع أو الصناعات في -7-70
 وجو في عائقاً  تشكل البيئية العوامل كانت إذا أو االبتكار، خالل من البيئية لمعوامل تستجيب الشركات كانتما  إذا حول

 .االبتكار
 
 عمبلاأل ابتكبر مبوأ وعقببت كدوافع انخبرجية انعوامم -7-7
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 األمثمة أحد ويتمثل. االبتكار أمام العائق وأ الدافع دور الخارجي العامليؤدي  نأ يمكن السياق، عمى اعتماداً  -7-71
 بينما الجدد القادمين مامأ عوائق تخمق نأالموائح  ليذه يمكن. دويةلأل بالنسبة المنتج بجودة المتعمقةالموائح التنظيمية  في

 الفرص توفير يضاً أ الخارجية لمعوامل ويمكن. السوق في النشطة لمشركات االبتكار نشطةأ من محددةً  نواعاً أ تحفز
التي ) االبتكار أىداف مع الخارجية العوامل ترتبط لذلك. لمشركة جديدة قيمة خمق وبالتالي ،تنافسية ميزةٍ  لتطوير والحوافز

 .وثيقاً  ارتباطاً ( 1-8 القسم فيت تغطيتيا تمّ 
 لالبتكار كدوافع الخارجية العوامل -7-7-1
 سوق بيئة( 1: )ىي رئيسة فئاتٍ  ثالث إلى االبتكار تدفع أن يمكن التي الخارجية العوامل تصنيف يمكن -7-72

 الدوافعب قائمةً  8.7 الجدول يقدم. االجتماعية البيئة( 3)و ؛الموائح التنظيمية ذلك في بما العامة السياسات( 2) الشركة؛
 يمكن المثال سبيل عمى. السياسة الىتمامات تبعاً  تفصياًل  أكثر دوافع حول بيانات جمع ويمكن. فئة كل ضمن المحتممة

 عمى التمويل بتكمفة/بتوفر المتعمقة الفئة تركز أن يمكن أو محددة، أنواع إلىالموائح التنظيمية  تغطي التي الفئة تقسيم
 .محددة تمويل مصادر

 لالبتكار الخارجية الدوافع حول لمبيانات متكامل عيجمتل اقتراح -8-7الجدول
 (صمة ذات غير عالية، متوسطة، منخفضة،)لالبتكار كدافع األهمية محددالمجال ال العام المجال

  المحميون العمالء األسواق
  الدولية األسواق إلى الوصول 
  القيمة وسالسل الموردون 
  الميارات تكمفة/توفر 
  التمويل تكمفة/توفر 
  المنافسون 
  المعايير 
  المعرفة أسواق 

  الرقمية المنصات 
 السياسة
 العامة

  اللوائح التنظيمية

  القواعد وإنفاذ المحاكم أداء 
  الضرائب 
 المستوى) العام اإلنفاق 

 واألولويات(
 

  لالبتكار الحكومي الدعم 
  االبتكار على الحكومي الطلب 
  العامة التحتية البنى 
  العامة السياسة استقرار 
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 والباحثون الوطنية اإلحصائية المنظمات أجرتيا التيالمسوحات  من متنوعة مجموعة من عمييا الحصول تمّ  عوامل عدة
 خيارات تتنوع أن يمكن. محتممينكعاممين  أو كمستيمكين األفراد أدوار عمى رئيس بشكلٍ  تركز وىي ،األكاديميون
 تتعمق وأن الصناعة أو الشركة حجمل تبعاً  النتائج تجميع يتمّ  أن ويمكن ،"بشدة أوافق" إلى "بشدة أوافق ال" من االستجابة

 .الفعمي االبتكار أداء ببيانات
 لمشركة االجتماعية البيئة خصائص عن معمومات جمع -7-7 الجدول

درجة الموافقة/عدم  
 الموافقة

  .شركتك وخدمات سمع عن مفصمة معموماتٍ  تمقي المستيمكون يحب
 وخدمات سمع عمى الحصول مقابل في شركتك إلى شخصية بيانات لتقديم استعداد عمى المستيمكون

 (.أفضل)
 

  .كبيرة بسرعة شركتك وخدمات لسمع المستيمك تفضيالت تتغير
  .جديًدا اً تصميم أو تقنية تتضمن التي الخدمات أو السمع مقابل المزيد لدفع مستعدون المستيمكون

  .أسواقكم في والشركات المستيمكين قبل من الفكرية احترام حقوق الممكية يتمّ 
  .منتظم بشكلٍ  فاسدة سموكياتٍ  شركتك تصادف

  .شركتك في االستثمار قراراتفي  العامة المصالح تؤثر جماعات
  .شركتك في االستثمار قراراتفي  البيئية المنظمات تؤثر

  .شركتك داخل ومبتكرة قةخاّل  بأعمال عمى استعداد لمقيام الجامعات خريجو
  .شركتك في لمعمل الجامعات خريجو ينجذب

  .الفرص الستغالل فرعية شركاتٍ بتأسيس  شركتك فيالعاممون  ييتم
 الطبيعية البيئة -7-6-2
 التي الشركات إلى باإلضافة. الشركات قراراتفي  يؤثر ميماً  خارجياً  عامالً  الطبيعية البيئة تكون أن يمكن -7-68

 ،(ذلك إلى وما والتعدين األسماك وصيد والزراعة السياحة) الطبيعية البيئة عمى جزئي بشكلٍ  االقتصادي نشاطيا يعتمد
 .الطبيعية بالبيئة عالقاتيا إلدارة استراتيجياتٍ  تطوير في ضرورة الصناعات أنواع مختمف من الشركات تجد قد
 البيئية، المرافق في راتالتغيّ  الشركات أنواع جميعفي  تؤثر أن يمكن التي المحتممة البيئية العوامل تشمل -7-69

 الحصول يمكن .واليواء والتربة المياه وتموث المناخ، روتغيّ  واألوبئة، والجوائح األخرى، الطبيعية والكوارث والفيضانات
 .المموثات مستويات حول الوطنية والبيانات التأمين بيانات منيا أخرى مصادر من الشروط بيذه المتعمقة المعمومات عمى

 بيانات جمع الميم من يكون قد الطبيعية، بالبيئة خاص بشكلٍ  تتأثر التي الجغرافية المواقع أو الصناعات في -7-70
 وجو في عائقاً  تشكل البيئية العوامل كانت إذا أو االبتكار، خالل من البيئية لمعوامل تستجيب الشركات كانتما  إذا حول

 .االبتكار
 
 عمبلاأل ابتكبر مبوأ وعقببت كدوافع انخبرجية انعوامم -7-7
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  البتكارل المستيمك استجابة المجتمع
  لالبتكار المؤيد العام الرأي 
 الجيات بين الثقة مستوى 

 الفاعمة االقتصادية
 

 االبتكار أمام عقبات أو كعوائق الخارجية العوامل -7-7-2
 مجال في نشطة شركة أي أو االبتكار أنشطة في االنخراط من مبتكرة غير شركة أي االبتكار ائقو ع منعت -7-73

 ما غالًبا ولكنيا ،فنية مشكالت تخمق أو التكاليف من االبتكار عوائق وتزيد. االبتكار من محددة أنواع تقديم من االبتكار
 كل عمى لمتطبيق قابمة األسئمة جميع أنّ  عقباتو أو االبتكار عوائق حول البيانات جمع يضمن أن يجب. لمحلّ  قابمة تكون
 كال بين العوائقالوعي ب في االختالفات تمحظ وأن المبتكرة، غير والشركات االبتكار مجال في النشطة الشركات من

في  تؤثر التي العوامل تحميل الوعي درجة في التباين يعرقل أن يمكن (.D’Este et al., 2012) الشركات من النوعين
إلتقاط  في تفشل الحقة "مبررات" العوائق حول األسئمة عمى اإلجابات تمثل أن يمكن ذلك، عمى عالوةً . األعمال ابتكار
  .الالبتكار دفع في العوائق بعض دور أو الفعمية العوائق

 بعض مع أعاله 8.7 الجدول في الواردة العوامل قائمة  العوائق أو العقبات حول البيانات جمع يتبع أن يمكن -7-74
 يمكن كما ،"الميارات تكمفة ارتفاع/نقص" إلى" الميارات تكمفة/توفر" تغيير يمكن المثال، سبيل عمى. التعديالت

 .إلخ ،"العامة التحتية البنى كفاية عدم"إلى" العامة التحتية البنى"تغيير
 التمويل نقص مثل الشركة داخل داخمية عوامل العوائق أو بالعقبات المتعمقة األسئمة تشمل أن اً أيض يمكن -7-75

 ذويالعاممين  ثنيي تساىم في الت الموارد في نقص أو الشركة، داخل الميرةالعاممين  نقص أو لالبتكار، الداخمي
 .المنافسين لدى لمعمل الشركة ترك عن العالية الميارات

 في كما واحدة، بنودٍ  قائمة استخدام في االبتكار ئقاو وع دوافع  عن منفصمةال سئمةاأل طرح بدائل حدأ يتمثل -7-76
 .ردعو في وأ االبتكار في منيا بند كل مساىمة مدى عنالمستجيبين  سؤال وفي ،8-7 الجدول

 
  انتوصيبت مهخص -7-8
 
 وبيدف. االبتكار أنشطةفي  تؤثر أن يمكن التي الشركة بيئة في الخارجية العوامل منطيفًا  الفصل ىذا يحدد -7-77

 :يمي بما وصىيُ  العوامل، ىذه قياس
  ّحفزمال/العائق المزدوج تأثيرال مراعاة مع لالبتكار، المحتممة الخارجية الدوافع لقياس ومتوازنة محايدة لغة يتبن 

 .السياق عوامل أو البيئية لمعوامل
 ابتكارىا حالة عن النظر بغض اً ممكن ذلك كان كمما الشركات بجميع الصمة ذات األسئمة استخدام. 
 من تتطمب التي األسئمة من بدالً  الخارجية، لمعوامل استجابة الشركات بسموك المتعمقة األسئمة استخدام 

 .التأثيرات لتقدير االستدالل أساليب تطبيقالمستجيبين 
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 السياسة مستخدمي احتياجات مراعاة مع األولويات تحديد بشأن الدليل ىذا في الواردة العامة التوصية تعدّ  -7-78
مسٍح  في األبعاد جميع إدراج يمكن ال ألنو وذلك الفصل، ىذا سياق في أىميةً  األكثر لالبتكار اإلطارية الشروط لدراسة
 .واحد

 تتمّ  التي البيانات من األخرى األنواعبينما تناسب  ،العامة البيانات بجمع الخاصة التوصيات توجد أدناه -7-79
 .المتخصصة البيانات جمععمميات  الفصل ىذاتغطيتيا في 

 :يمي ما البيانات لجمع الرئيسة األسئمة تغطي أن يجب -7-80
 (5 الفصل انظر) الرئيسة والسوق الشركة صناعة 
 (-2-7 الجدول) المنتجات سوق وخصائص المنافسة 

 (5-7 الجدول في األدوات من مختمفة أنواع واستخدام 4-7 الجدول) االبتكار ودعم الحكومة سياسة -7-81
 (.8-7 الجدول) وعوائق أو االبتكار دوافع 

 :يمي ما الموارد أو المساحة أو الوطنية ألولوياتل تبعاً  البيانات لجمع التكميمية األسئمة تشمل -7-82
 نوع و  المبيعات من الرئيس العميل وحصة المستخدم، متطمبات ذلك في بما لمعمالء، اإلضافية الخصائص

 (1-4-7 الفرعي القسم) الرئيس العميل صناعة
 (1-7 الجدول) القيمة وسالسل األعمال أنشطة موقع 
 (.1-5-7 الفرعي القسم) االبتكارالموائح التنظيمية في  تأثير 

 .المسوحات في التجريبي أو العرضي الستخدامبيدف ا الفصل ىذا في مقدمة أخرى مواضيع اقتراح تمّ  -7-83
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 . أهداف ابتكار األعمال ونتائجهالثامنالفصل 
 

يكمل قياس خصائص االبتكار  ووبالتالي في ،ىذا الفصل مقارباٍت مختمفة لقياس أنشطة ابتكار األعمال ونتائجو يناقش
الفصل عدة مقاييس نوعية لمجموعة متنوعة من أىداف االبتكار ونتائجو تسعى الشركات  كما يناقش. 3المعروضة في الفصل 

ابتكار المنتج وابتكار عممية األعمال. وقبل تقديم مجموعة  لكل منلتحقيقيا، ويُتمم ذلك بتقييم المقاييس الكمية لنتائج االبتكار 
 تواجو قياس نتائج االبتكار.  عامة لمتحديات التي نبذةمن التوصيات النيائية، يعرض الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200

 المقدمة -8-1

أو أكثر ُيتوقع أن ينجزىا االبتكار، حيث يمكن أن  هدفتشمل مرحمة تخطيط االبتكار وتطويره تحديد مجموعة من  -8-1
نتائج االبتكار  استخالصتشير ىذه األىداف إلى خصائص االبتكار ذاتو مثل مواصفاتو أو أىدافو السوقية واالقتصادية. يمكن 

لكنيا تتألف من آثار االبتكار المتحققة، التي يمكن أن تشمل أيضًا اآلثار  ،كما في حالة األىداف من العناصرمماثمة بقائمة 
 غير المتوقعة التي لم ُتحدد ضمن األىداف األولية لمشركة.

توليد األرباح أو زيادة المبيعات أو التوعية بالعالمة يمكن أن تضم أىداف الشركة االقتصادية المتعمقة بابتكاراتيا  -8-2
 Crépon, Duguetالتجارية في حالة ابتكار المنتج، وتوفير التكاليف أو تحسين اإلنتاجية في حالة ابتكار عممية األعمال )

and 

Mairesse, 1998 ّرات في قدرات الشركة أو األسواق أو أنواع الزبائن الذين يشترون منتجاتيا األىداف األخرى التغيّ  (. تضم
 وتأسيس روابط خارجية جديدة. 

لالبتكار في المنظمات األخرى واالقتصاد والمجتمع  ةسعاتحقيق أىداف الشركة واآلثار الو  مدىنتائج االبتكار  تضمّ  -8-3
تضم ىذه اآلثار أنواع مختمفة ذلك.  يكونوسع كأىداف اقتصادية ليا وقد ال اآلثار األ قد حددت الشركة يمكن أن تكونوالبيئة. 

التي يمكن أن تغّير بنية المنافسة في األسواق وُتحّفز أنشطة  externalitiesوالعوامل الخارجية  spilloversرضية من اآلثار العَ 
ألوسع لالبتكار أو تعيق تحقيق األىداف االجتماعية مثل االبتكار في المنظمات األخرى أو تعيقيا. يمكن أيضًا أن تساىم اآلثار ا

 .  ياأو في التأثير فيالتحديات المجتمعية األخرى أو الظروف الصحية والبيئية أو تساعد في حل  التوظيفتحسين مستوى 

المبيعات أو الحصة ي زيادة األرباح اإلجمالية وتحقيق النمو في من الشركات ف لكثيرٍ  المشتركةاألىداف تتمثل  -8-4
 بتوظيفحدد أثر االبتكار إدارية وتُ  تٍ السوقية. ينبغي مثاليًا أن تستخدم األبحاث المعنية بدراسة آثار االبتكار في ىذه النتائج بيانا

(. بيد أنو من المفيد ليذه األبحاث جمع بيانات حول النتائج المقصورة عمى 11التحميل االقتصادي القياسي )انظر الفصل 
 البتكار مثل حصة المبيعات أو ىامش الربح لالبتكار.ا

لمجموعة من  ةالمقاييس النوعي 2-8 القسميعرض ىذا المفصل مقارباٍت مختمفة لقياس أىداف االبتكار ونتائجو. يناقش  -8-5
من ابتكار  االبتكار لكلاييس الكمية لنتائج تقويمًا لممق 3-8 ن القسمضمّ تأىداف االبتكار ونتائجو تسعى الشركات لتحقيقيا. وي

لمحًة عامة لمتحديات التي تواجو قياس نتائج االبتكار  قبل تقديم مجموعٍة  4-8 القسمالمنتج وابتكار عممية األعمال. ويعرض 
 نيائية من التوصيات.

 المقاييس النوعية ألهداف ابتكار األعمال ونتائجه -8-2

 أنواع أهداف االبتكار ونتائجه -8-2-1

ستراتيجياتيا  دوافعياتتألف أىداف االبتكار لشركٍة ما من األىداف المحددة التي تعكس  -8-6 فيما يتعمق بجيودىا  األساسيةوا 
بالعوامل  المتعمقةبيانات حول أىداف االبتكار الجمع من ألبحاث تستفيد ا(. 1-3-5في مجال االبتكار )انظر القسم الفرعي 

، وكيفية استجابة مثل شدة المنافسة أو فرص دخول أسواق جديدة ،ارسة أنشطة االبتكارممالمتعمق بالتي تقود قرار الشركة 
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عمى قدراتيا عمى  التعزيزاتعمى كفاءة عمميات الشركة أو  التحسيناتالشركة ليذه القوى المحركة، عمى سبيل المثال إدخال 
الخصائص المخططة لالبتكارات، مثاًل إذا كان ىدف الشركة ىو  عن نظرًة معّمقةاالبتكار. يمكن أن تقدم بيانات األىداف 

إدخال تغييٍر جوىري عمى عمميات أعماليا أو فقط إجراء تعديالٍت طفيفة عمييا. باإلضافة، يمكن استخدم بيانات أىداف االبتكار 
 لشركات الُمبَتِكرة.( أو األنظمة األخرى لتصنيف ا2-6-3االبتكار )انظر القسم الفرعي  عن الموجزاتإعداد في 

 تصوراتلى المسوحات، ترتكز بيانات النتائج إلالبتكارات. في سياق  الممحوظةتتمثل نتائج االبتكار في اآلثار  -8-7
عمى تكارات مجال االبتكار أو قد تنطوي االب المجيبين في الشركات المبتكرة. قد تنجح الشركة أو ال تنجح في تحقيق أىدافيا في

 لم تكن في السابق جزءًا من األىداف األصمية لمشركة. إضافية آثارٍ 

األىداف المشتركة التي  1-8الجدول  يسردة العناصر نفسيا. ممن أىداف االبتكار ونتائجو في قائ يمكن تجسيد كثيرٍ  -8-8
وتنظيم الشركة والبيئة والمجتمع.  نتاج والتسميمحسب مجال التأثير: األسواق واإل يمكن أن تصبح نتائج في حال تحققيا مصّنفةً 

 تكون األىداف دائمًا مقصودة في حين يمكن أن تكون النتائج غير مقصودة. 

بشكٍل رئيس بابتكارات المنتج، عمى الرغم من إمكانية أن تؤدي بعض  األسواقتتعمق األىداف والنتائج التي تؤثر في  -8-9
ا ك، عمى سبيل المثال تمك االبتكارات التي ُتحّسن جودة الخدمات أو تسويقيا ممّ ابتكارات عممية األعمال دورًا غير مباشر في ذل

خططت ما ىذه الخدمات أو سمعتيا. تستخمص األىداف الواردة تحت "أسواق منتجات الشركة" إذا  تعريفيؤدي إلى تعزيز 
واستيداف األسواق الحالية )زيادة الحصة يا )زيادة طيف سمعيا وخدماتيا( أو دخول أسواق جديدة اتمنتج محفظةالشركة لتغيير 

(. قد تحتاج الشركات التعريف بياالسوقية أو المحافظة عمييا( أو تغيير تصورات الزبائن عن منتجات الشركة )زيادة سمعتيا أو 
 تشريعات السوق مثاًل من خالل تمبية معايير االنبعاث أو إعادة التدوير. ل االمتثالأيضًا إلى 

أىداف اإلنتاج والتسميم ونتائجيا بتكمفة عمميات الشركة ونوعيتيا، وىي ترتبط بشكٍل رئيس بابتكار عممية تتعمق  -8-10
كما في المثال الذي يؤدي فيو تغيير المواد المستخدمة ذلك،  األعمال، بالرغم من إمكانية أن تساىم بعض ابتكارات المنتج في

 اإلنتاج. من وحدةٍ  لكلإلى تخفيض تكاليف المواد  في إنتاج منتجٍ 

. يمكن لبعض ُتعنى األىداف والنتائج التي يؤثر في تنظيم األعمال بآثار ابتكارات عممية األعمال في قدرات الشركة -8-11
قدرات الشركة عمى استيعاب المعمومات ومعالجتيا وتحميميا. وتؤثر آثار أخرى في قدرة الشركة عمى التكّيف  ىذه اآلثار أن ُتحّسن

 ذاتيا. يرات الحاصمة أو تحسين ظروف العمل وضمان استمرارية وجود الشركة بحدّ مع التغ

تتأثر النتائج التي تؤثر في االقتصاد أو المجتمع أو البيئة بأىداف االبتكار التي تستيدف العوامل الخارجية مثل  -8-12
من  ةسعامساىمة االبتكارات في تحقيق مجموعٍة و عناصر  أخرى إلى  تخفيض اآلثار البيئية أو تحسين الصحة والسالمة. وتشير

األىداف المجتمعية مثل االندماج االجتماعي أو األمن العام أو المساواة في النوع االجتماعي. يمكن أن يساىم ابتكار المنتج 
 ية والمجتمعية.االمتثال لممعايير والقواعد التنظيمية في تحقيق األىداف البيئ بقصدذة وابتكار عممية األعمال الُمنفّ 

األدنى، ُيوصى بجمع البيانات حول إما أىداف االبتكارات أو نتائجيا. وبما أّن بعض األىداف والنتائج تكون  بالحدّ  -8-13
بيانات عن نتائج الأىميتيا بالنسبة لمشركة. يمكن فقط جمع  ًا يعكسبييترت مقياساً عامة، ينبغي أن ُتوظف عمميات جمع البيانات 

 المقدمة -8-1

أو أكثر ُيتوقع أن ينجزىا االبتكار، حيث يمكن أن  هدفتشمل مرحمة تخطيط االبتكار وتطويره تحديد مجموعة من  -8-1
نتائج االبتكار  استخالصتشير ىذه األىداف إلى خصائص االبتكار ذاتو مثل مواصفاتو أو أىدافو السوقية واالقتصادية. يمكن 

لكنيا تتألف من آثار االبتكار المتحققة، التي يمكن أن تشمل أيضًا اآلثار  ،كما في حالة األىداف من العناصرمماثمة بقائمة 
 غير المتوقعة التي لم ُتحدد ضمن األىداف األولية لمشركة.

توليد األرباح أو زيادة المبيعات أو التوعية بالعالمة يمكن أن تضم أىداف الشركة االقتصادية المتعمقة بابتكاراتيا  -8-2
 Crépon, Duguetالتجارية في حالة ابتكار المنتج، وتوفير التكاليف أو تحسين اإلنتاجية في حالة ابتكار عممية األعمال )

and 

Mairesse, 1998 ّرات في قدرات الشركة أو األسواق أو أنواع الزبائن الذين يشترون منتجاتيا األىداف األخرى التغيّ  (. تضم
 وتأسيس روابط خارجية جديدة. 

لالبتكار في المنظمات األخرى واالقتصاد والمجتمع  ةسعاتحقيق أىداف الشركة واآلثار الو  مدىنتائج االبتكار  تضمّ  -8-3
تضم ىذه اآلثار أنواع مختمفة ذلك.  يكونوسع كأىداف اقتصادية ليا وقد ال اآلثار األ قد حددت الشركة يمكن أن تكونوالبيئة. 

التي يمكن أن تغّير بنية المنافسة في األسواق وُتحّفز أنشطة  externalitiesوالعوامل الخارجية  spilloversرضية من اآلثار العَ 
ألوسع لالبتكار أو تعيق تحقيق األىداف االجتماعية مثل االبتكار في المنظمات األخرى أو تعيقيا. يمكن أيضًا أن تساىم اآلثار ا

 .  ياأو في التأثير فيالتحديات المجتمعية األخرى أو الظروف الصحية والبيئية أو تساعد في حل  التوظيفتحسين مستوى 

المبيعات أو الحصة ي زيادة األرباح اإلجمالية وتحقيق النمو في من الشركات ف لكثيرٍ  المشتركةاألىداف تتمثل  -8-4
 بتوظيفحدد أثر االبتكار إدارية وتُ  تٍ السوقية. ينبغي مثاليًا أن تستخدم األبحاث المعنية بدراسة آثار االبتكار في ىذه النتائج بيانا

(. بيد أنو من المفيد ليذه األبحاث جمع بيانات حول النتائج المقصورة عمى 11التحميل االقتصادي القياسي )انظر الفصل 
 البتكار مثل حصة المبيعات أو ىامش الربح لالبتكار.ا

لمجموعة من  ةالمقاييس النوعي 2-8 القسميعرض ىذا المفصل مقارباٍت مختمفة لقياس أىداف االبتكار ونتائجو. يناقش  -8-5
من ابتكار  االبتكار لكلاييس الكمية لنتائج تقويمًا لممق 3-8 ن القسمضمّ تأىداف االبتكار ونتائجو تسعى الشركات لتحقيقيا. وي

لمحًة عامة لمتحديات التي تواجو قياس نتائج االبتكار  قبل تقديم مجموعٍة  4-8 القسمالمنتج وابتكار عممية األعمال. ويعرض 
 نيائية من التوصيات.

 المقاييس النوعية ألهداف ابتكار األعمال ونتائجه -8-2

 أنواع أهداف االبتكار ونتائجه -8-2-1

ستراتيجياتيا  دوافعياتتألف أىداف االبتكار لشركٍة ما من األىداف المحددة التي تعكس  -8-6 فيما يتعمق بجيودىا  األساسيةوا 
بالعوامل  المتعمقةبيانات حول أىداف االبتكار الجمع من ألبحاث تستفيد ا(. 1-3-5في مجال االبتكار )انظر القسم الفرعي 

، وكيفية استجابة مثل شدة المنافسة أو فرص دخول أسواق جديدة ،ارسة أنشطة االبتكارممالمتعمق بالتي تقود قرار الشركة 
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ىداف يتعين أن تشمل عممية جمع البيانات جميع أنشطة االبتكار المنتيية أو الجارية حاليًا أو بينما في حالة األ االبتكارات
 المؤّجمة أو المتروكة. 

من أىداف االبتكار ونتائجو معًا عندىا ُيوصى بجعل مجموعتي األسئمة مقصورة عمى  إذا ُجمعت البيانات لكل -8-14
 االبتكارات من أجل ضمان قابمية المقارنة بين األىداف والنتائج، واستثناء أنشطة االبتكار الجارية حاليًا أو المؤجمة أو المتوقفة.

تثقيل \ىداف والنتائج، وفي ىذه الحالة ُيوصى باستخدام مقياسيمكن اعتماد سؤاٍل واحد لجمع البيانات عن كلٍّ من األ -8-15
ذا تحققت النتيجة بدون  ألىمية األىداف. كما ينبغي أن تضم خيارات االستجابة المتعمقة بالنتائج إذا ما تحقق اليدف أم ال، وا 

ذا كان "من المبكر جدًا معرفة ذلك".   ىدف مرتبط بيا )أي كانت النتيجة غير مقصودة(، وا 

 أهداف االبتكار ونتائجه من أجل القياس، حسب مجال التأثير 1-8الجدول 
 أسواق منتجات الشركة

 االرتقاء بمستوى السمع والخدمات
 توسيع طيف السمع والخدمات

 خمق أسواق جديدة
 دخول سوق جديدة أو تكييف المنتجات الحالية وفق متطمبات األسواق الجديدة

 المحافظة عمييا زيادة الحصة السوقية أو
 تحسين السمعة أو المعرفة بالعالمة التجارية أو التعريف بالسمع والخدمات

 لسوقاالمتثال لموائح ا
 واالعتمادي المعايير تبنّ 

 اإلنتاج والتسميم
 ترقية المتقادم من تقانة العمميات أو طرائقيا

 تحسين جودة السمع والخدمات
 والخدماترفع مستوى مرونة إنتاج السمع 

 الخدمات تقديمزيادة سرعة إنتاج السمع أو 
 اإلنتاجمن تخفيض تكاليف العمل لكل وحدة 

 تخفيض تكاليف المواد والطاقة أو تكاليف التشغيل لكل وحدة من اإلنتاج
 تخفيض وقت الوصول إلى السوق

 تنظيم األعمال
 تحسين قدرات استيعاب المعمومات ومعالجتيا وتحميميا

 تشارك المعرفة أو نقميا مع باقي المنظمات تحسين
 تحسين كفاءة أو وظيفة سالسل القيمة في الشركة 
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 تحسين التواصل ضمن الشركة
 مع الجيات الخارجية )الشركات األخرى، الجامعات، إلخ(أو تطوير عالقات جديدة تحسين 

 التكّيف معيارات وتحسين قدرة التغيّ  في مواجيةزيادة صمود مشروع األعمال 
 الشركة لموظفيالسالمة و تحسين ظروف العمل ومستويات الصحة 

 تطبيق نموذج أعمال جديد
 المساىمة في تطوير المعايير

 االقتصاد أو المجتمع أو البيئة
 تقديم منافع بيئية\تخفيض اآلثار البيئية السمبية

 تحسين الصحة العامة أو السالمة أو األمان
 االجتماعي تحسين االندماج

 تحسين المساواة عمى أساس النوع االجتماعي
 تحسن نوعية الحياة أو الرفاه

 االمتثال لمقواعد التنظيمية اإللزامية
 االمتثال لممعايير الطوعية

 

 تكون النتائج ممحوظة فقط في حال حدوثيا خالل فترة المشاىدة لعممية جمع البيانات؛ وبعض اآلثار يمكن أن تحدث -8-16
عن وبالتالي لن تكون ممحوظة. ال ُيوصى بإطالة فترة المشاىدة ألكثر من ثالث سنوات أو جمع بيانات  ،فقط بعد ىذه الفترة

إنتاج صورة أكثر وضوحًا عن نتائج  يمايكمتبالرغم أّنو يمكن لممقاربتين قبل فترة المشاىدة.   حصمتنتائج االبتكارات التي 
تذّكر األىداف السابقة. أكثر من  عمىاالبتكار إال أنيما ستُقمصان أيضًا موثوقية البيانات بسبب تراجع الدقة في قدرة المجيبين 

ات عمى األسئمة االستجابفي ذلك، فإّن جمع بيانات نتائج االبتكار قبل فترة المشاىدة قد يضر بمنطق جمع البيانات ويؤثر سمبًا 
 األخرى.    

 عالقة أهداف االبتكار ونتائجه باستراتيجيات األعمال -8-2-2

يانات عن العالقة بين االبتكار يمكن جمع الب 1-8الجدول والنتائج األساسية المدرجة في  باإلضافة إلى األىداف -8-17
( ومدى تطّمب 1-3-5أعمال الشركة )انظر القسم الفرعي ستراتيجيات األعمال بما فييا مساىمة االبتكار في إستراتيجية ا  و 

في السوق التي تعمل فييا الشركة. يمكن جمع البيانات ذات  االبتكار رات داخمية جوىرية في الشركة وآثارتغيّ دخال االبتكارات إل
  ميع أىداف االبتكار ونتائجومن األىداف والنتائج معًا كما ُوصف سابقًا. ينبغي قياس ج أو لكل فقط الصمة بالنسبة لألىداف

    عمى مقياس ترتيبي.

لجمع البيانات حول أىداف أو نتائج االبتكار المتعمقة بإستراتجية أعمال الشركة. تتعمق  خياراتٍ  2-8يعرض الجدول  -8-18
. تضم اإلستراتيجيات سوقالفي  يامنتجابتكارات  تمركزالشركات  تحديدبكيفية المجموعة األولى من أىداف االبتكار ونتائجو 
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لزبائن  الحمولمن السوق )التخصص( وتنويع العروض الحالية وتوسيعيا )التنويع( وتقديم  متميزةذات الصمة التركيز عمى أجزاء 
التحسينات في مستويات  بالقدرات الداخمية(. تشكل األىداف والنتائج المتعمقة customisationمراعاة أذواق الزبائن  محددين )

(، وطرائق فّعالة وأكثر كفاءًة 4-3-5، عمى سبيل المثال من أجل تعزيز قدرات االستيعاب )انظر القسم الفرعي الموظفين ميارة
 في تنظيم أنشطة االبتكار وطرائق إدارة المخاطر. 

(، 1-3-5)انظر القسم الفرعي  لمنافسيهايمكن أيضًا أن تكون أىداف االبتكار جزءًا من إستراتيجية الشركة بالنسبة  -8-19
ول في السوق أو القائد في مجال التقانة أو األ ي، إستراتيجياتعمى سبيل المثال يمكن لمشركة التركيز عمى التقميد أو التبنّ 

مف خرة زمنيًا خوفييا تكون ابتكارات الشركة متأ التابع"\الالحقي إستراتيجية "التصميم أو التكمفة. يعد التركيز عمى التقميد أو التبنّ 
يمكن أن  تطبق إستراتيجية القيادة لمبقاء متقدمًة عن منافسييا.الشركة التي  تسعىعمى العكس من ذلك، ابتكارات منافسييا. 

عمى خصائص التصميم أو الوظائف الفنية البتكارات المنتج أو عمى مزايا الجودة أو التكمفة المتحققة من ابتكارات  ترتكز القيادة
خرى أو عمى األسواق األعمال. يمكن أن ترتكز إستراتيجية األول في السوق عمى تقميد السمع أو عمميات األعمال في عممية األ

 القيادة في مجاالت التقانة أو التصميم أو التكمفة.

 قياس أهداف االبتكار ونتائجه إلستراتيجيات األعمال 2-8الجدول 
 منتجات الشركة في السوق تمركز
 التمركز في أجزاء مميزة من السوقتعزيز 

 تنويع أو توسيع عروض المنتج الحالية
 وضع حمول لزبائن محددين
 إرساء نموذج أعمال جديد
 القدرات الداخمية والتنظيم

 رفع مستوى ميارات الموظفين
 تنظيم أنشطة االبتكار

 االبتكار )مخاطر األمن واإلنترنت وغيرىا( إدارة المخاطر التي يمكن أن تعيق
 تمركز الشركة في مواجهة منافسيها

 تكييفياتقميد ابتكارات المنافسين أو 
 ابتكارات األول في سوق السمعة أو الخدمة

 صدارة السوق في استخدام ابتكارات عممية األعمال
 قيادة التقانة

 قيادة التصميم
 قيادة التكمفة
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أو منع دخول  أن يترك االبتكار تأثيراٍت كبيرة في بنية السوق ودينامياتيا مثل دفع المنافسين خارج السوق يمكن -8-20
النتائج  تكمفة أو خصائص منتج متميزة أو آثار الشبكة. تضمّ كبيرة في مجال الامتالك مزايا  مثالً  نتيجة منافسين ُجدد إلييا

مشروعات األعمال األخرى التي تستخدم ابتكارات لموردين أو اأعمال إستراتيجيات رات في األخرى في مجال تحويل السوق التغيّ 
رات في نماذج أعمال الشركات األخرى عندما يجعل ابتكاٌر ما بعض المنتجات أو العمميات الشركة. يمكن أن تحصل التغيّ 

 استخداميا.حديثة عبر اإلنترنت يمكن لباقي الشركات  الشركة منصةً  نشأتُ متقادمة أو عندما 

من الميم جدًا لمسياسة الحصول عمى معمومات حول تأثيرات إستراتيجيات االبتكار في الشركة عمى السوق. بيد أنو قد  -8-21
مثاًل من خالل  القوانين الحالية انتياك لدييم قدرة تإذا كانإستراتيجيات شركاتيم  ال يكون المجيبون راغبين بالتعميق عمى آثار

كل  ن اآلثار العامة لالبتكار منطرح أسئمة أساسية ومحايدة ع من المفضللممنافسة. بالنتيجة، قد يكون  المضادالسموك 
 .3-8جيبين كما ىو موضح في الجدول ستالشركات النَِّشطة في أسواق الم

 قياس التأثيرات المحتممة عمى السوق البتكار األعمال 3-8الجدول 
 عدم تغّير(\تناقص\)زيادة تغّير عدد المنافسين في سوق الشركة

 عدم تغّير(\تناقص\رأس المال والموارد البشرية المطموبة لمدخول إلى سوق الشركة )زيادةالتغّير في استثمارات 
 ال(\تغّير إستراتيجيات األعمال لمموردين النَِّشطين في سوق الشركة )نعم

 ال(\الشركة )نعم 1تغّير إستراتيجيات مستخدمي األعمال لممنتجات في سوق
 فقط الشركات الموجودة في أسواق تبيع إلى مشاريع أعمال أخرى تخّص  1
 

 المقاييس الكمية لنتائج االبتكار -8-3

ر المنتج وابتكار عممية األعمال باالىتمام لثالثة أسباب. أواًل، إّن البيانات الكمية مطموبٌة في اتحظى المقاييس الكمية لنتائج ابتك
األبحاث التي تدرس األىمية االقتصادية لالبتكارات بالنسبة لمشركات الُمبتِكرة وكذلك األسواق التي تُباع فييا االبتكارات. ثانيًا، 

كيفية قيام و لية وكفاءة اإلنفاق عمى االبتكار وكذلك التأثيرات عمى نتائج االبتكار يمكن استخدام ىذه البيانات في تحميل فعا
الشركات بتنظيم أنشطتيا في مجال االبتكار )عمى سبيل المثال استخداميا العمل المشترك ومصادر المعمومات وأساليب حماية 

نتائج االبتكار الكمية ميمًة في األبحاث حول تأثيرات االبتكار بيانات  (. ثالثًا، تعدّ العامالدعم المالي  واستالمممكيتيا الفكرية 
 عمى المنظمات األخرى واالقتصاد والمجتمع والبيئة.

 المقاييس الكمية البتكار المنتج -8-3-1

 ابتكارات المنتج  تُعزى إلى حصة المبيعات التي 

/السنة ت في سنة اإلسنادالشركة الكمية التي تمّ  يمكن تعريف مؤشر "حصة مبيعات االبتكار" بأنو الحصة من مبيعات -8-23
ابتكارات المنتج. يمثل ىذا المؤشر األىمية االقتصادية البتكارات المنتج عند جيبون أّنيا ناتجة عن ستُيقّدر المالتي  المرجعية

حصة مبيعات االبتكار (. باإلضافة لذلك، يمكن تجميع بيانات Brouwer and Kleinknecht, 1996مستوى الشركة الُمبتِكرة )
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وفي حال توفرت عند مستوى الشركة لقياس حصة مبيعات ابتكارات المنتج من المبيعات الكمية لصناعة محددة أو سوق محدد. 
استخدام بيانات حصة المبيعات في تقدير حصة عندىا أيضًا يمكن  بيانات المبيعات الكمية من المستوردات واإلنتاج المحمي

   .ابتكارات المنتج المحميةعبر تمبيتيا  تمّ تلصناعة التي االطمب الكمي في 

في حال كانت الفترة الزمنية الفاصمة بين االبتكار وقياس المبيعات قصيرة نسبيًا يمكن أن تحقق االبتكارات مبيعات  -8-24
ومنيا عندما يحدث  ،ابتكار المنتج والمبيعات عوامل تؤثر في الفجوة الزمنية بينمبيعات. توجد عدة  ةقميمة جدًا أو ال تحقق أي

اآلليات الُمخصصة والغالية )مثل الطائرات( تكون أن  ُيرّجحاالبتكار خالل فترة المشاىدة والوقت الالزم لمتسويق وبيع االبتكار. 
وسط، من المحتمل أن تحقق ُمباعة سمفًا بينما تأخذ مبيعات بعض المنتجات االستيالكية مسارًا صاعدًا بطيئًا ومتدرجًا. بالمت

 األسئمة حول مبيعات االبتكار نتائج أفضل في حال اعتماد فترة مشاىدة من ثالث سنوات مقارنًة بفترة من سنة واحدة.

ُيوصى بجمع بيانات حصة مبيعات االبتكار كمقياس لمخرجات ابتكار المنتج، كما يوصى أيضًا بجمع حصة المبيعات  -8-25
لكلٍّ من المنتجات الجديدة وتمك المحّسنة معًا( لألسواق الثالثة التالية )ينبغي أن يكون حاصل جمع البتكارات المنتج )

 %(:100االستجابات 

 جديدة في سوق الشركةوالتي كانت  ،ابتكارات المنتج التي ُأدخمت خالل فترة المشاىدة 
 فقط بالنسبة لمشركةجديدة والتي كانت  ،ابتكارات المنتج التي ُأدخمت خالل فترة المشاىدة 
  خالل فترة المشاىدة لم تتغير أو حصل عميها تعديل طفيفالمنتجات التي 

في ظروٍف محددة يمكن تجزئة حصة مبيعات االبتكار حسب نوع ابتكار المنتج )سمع أو خدمات( أو حسب مكان  -8-26
المبيعات )سوق محمية أو عالمية(، غير أّن مثل ىذه التجزئة تصبح عمميًة صعبة في حالة الشركات التي تقوم بمزج السمع 

 منتجو المعدات الرأسمالية مبيعات المعدات مع عقد خدمات الصيانة. يجمعوالخدمات في منتٍج واحد، عمى سبيل المثال عندما 

توجد طريقة مفيدة في التجزئة لغرض األبحاث والسياسة وذلك حسب مستوى الحداثة كما في المثال أعاله، كما تشمل  -8-27
 األساليب األخرى في التجزئة ما يمي:

  ّنةالمبيعات من المنتجات الجديدة أو من المنتجات الُمحس 
  (2-3-3المبيعات من االبتكار األول في العالم أو األول في السوق أو فقط األول في الشركة )انظر القسم الفرعي 
 أيٍّ من منافسي الشركة أو من االبتكارات التي تتطابق أو تشبو كثيرًا منتجات  حة منالمبيعات من االبتكارات غير المتا

 يقدميا المنافسون

جابة مثل لبديل المتاح في استخدام فئات إدقيق لحصة مبيعات االبتكار، يتمثل ا مجيبين تقديم رقستمقد يصعب عمى ال -8-28
جابة من أجل خ، مع ضرورة تصغير طول فئات اإل%" إل10% إلى أقل من 5%" "5% إلى أقل من 0%" "أكثر من 0"

 الحصول عمى بياناٍت مفيدة.

ابتكارات المنتج التي  نشرالمعمومات عن حصة مبيعات االبتكار حسب نوع السوق مفيدًة من أجل التمييز بين  تعدّ   -8-29
السوق. باإلضافة لذلك، يتطّمب التفسير الدقيق  حداثة فيالتي تمثل كانت سابقًا متاحة في أسواق الشركة عن ابتكارات المنتج 
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ن المرّجح تمك المنتجات. م بيع حيث تمّ  السوق بياناٍت عن السوق الجغرافيةثة في التي تمثل حدالحصة المبيعات من االبتكارات 
. يمكن ىنا الدوليةفي حال كان ابتكار المنتج حديثًا فقط في السوق المحمية مقارنًة بالسوق الوطنية أو  أن تختمف درجة الحداثة

ق ىي جديدة في أسواقيا المحمية أو اإلقميمية أو الوطنية، أم إذا سؤال المجيبين عّما إذا كانت ابتكارات منتجاتيم الجديدة في السو 
 والخصائص(. من المفيد أيضًا بالنسبة لألبحاث حول القدرات 2-3-3ول في العالم )انظر القسم الفرعي األمنتج الكان ابتكار 

 ابتكارات المنتج "األول في العالم". من ( جمع بيانات حصة مبيعات االبتكار 2-6-3)انظر القسم الفرعي 

ر التقانة والطمب في سوق الشركة حيث ينتج عن معدالت التغّير السريعة دورة تتأثر حصة مبيعات االبتكار بسرعة تغيّ  -8-30
اة تقصير دورة حي إلىالتي يمكن أن تؤدي  وغيرىا ىذه العوامل الخارجية 2-4-7ممنتج. يناقش القسم الفرعي ل قصيرةحياة 

 المنتج.

 مقاييس كمية أخرى البتكار المنتج
المنتج عدد ابتكارات المنتج خالل فترة المشاىدة، حيث يجب توخي الحذر في  اتالبتكار  ةيمثل مقياس المخرجات الكمي -8-31

 تمتمك ابتكاراتبالنسبة لمشركات الكبيرة التي خاصًة  االبتكارات أعدادجيبين قد يواجيون صعوبًة في تقدير ستقياسو ألّن الم
المتطورة جدًا التي تتضمن عدة أنظمة فرعية أو المنتجات المتعددة التي قد تخضع لتغييرات جوىرية أو  المنتجاتأو  متعددة

، 0االبتكار فئات محددة بشكٍل مسبق )مثال  تعدادطفيفة. من أجل معالجة ىذه المسائل ينبغي أن تستخدم عممية جمع بيانات 
 اجيبين إلى عدم اعتبار التغيرات الطفيفة في المنتج نفسو عمى أنيستبتوجيو المو  (20، أكثر من 11-20 ،6-10، 3-5، 2، 1

 ابتكارات منتج مختمفة.  

بيانات التعداد الخاصة بعدد ابتكارات المنتج مفيدًة من أجل تفسير بيانات أىداف االبتكار ونتائجو. مثاًل، من  تعدّ  -8-32
االبتكار المتنوعة مرتبطة بعالقة موجبة مع عدد ابتكارات المنتج ومستوى تنوعيا. كما يمكن حساب المرّجح أن تكون أىداف 

مؤشرات حصة مشاريع االبتكار المنتيية خالل فترة المشاىدة باستخدام بيانات التعداد الخاصة بعدد مشاريع االبتكار )انظر القسم 
 (.2-5-4الفرعي 

جيبين عن ستاألىمية االقتصادية أو النجاح السوقي البتكارات المنتج من خالل سؤال المبيانات عن اليمكن جمع  -8-33
تي حققت تمك التوقعات. حصة ابتكارات المنتج الو توقعات األداء العام لشركاتيم )من حيث الزيادة في المبيعات أو األرباح( 

% 0%"، "0باح استخدام فئات استجابة محددة مسبقًا )مثاًل، "نتائج التغّير في المبيعات أو األر و  أسئمة توقعات األداءيمكن في 
 .%"(100%"، "100% إلى أقل من 75%"، "75% إلى أقل من 50%"، "50% إلى أقل من 25%"، "25إلى أقل من 

بتكارات ال يةحصة السوقالالكمية لنتائج ابتكارات المنتج ىامش ربح ابتكارات المنتج و لمنتائج  األخرى مؤشراتال تضمّ  -8-34
يوفر  المنافسين( في السوق. مبيعات المنتجات الُمباعة من بما فيياالمنتج في الشركة من مجموع كل مبيعات المنتجات المماثمة )

كال المؤشرين مقياسًا أفضل لنجاح ابتكارات المنتج االقتصادي والسوقي مقارنًة بحصة مبيعات االبتكار. يمثل ىامش الربح 
البتكارات منتج الشركة مقابل المنتجات األخرى  التنافسيةمقياسًا لمنجاح االقتصادي يرتبط إيجابيًا بالمزية  )مستوى العالوة(

المعروضة في السوق نفسيا. بالمثل، تشير الحصة السوقية المرتفعة إلى قدرة ابتكار المنتج التغّمب عمى منافسة العروض 
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أن يحقق ارتفاع حصة مبيعات االبتكار الخاصة بابتكار  يمكنقيض من ذلك، المقدمة من الشركات األخرى في السوق. عمى الن
كة كميات ر المنتج مزايا اقتصادية أقل بالنسبة لمشركة، مثاًل عندما تتوقف الشركة عن بيع المنتجات القديمة أو عندما تبيع الش

   كبيرة من ابتكار المنتج عند مستويات ربح منخفضة.

ابتكارات المنتج أو حصتيا السوقية بالمقارنة مع  ربحتوفير بياناٍت عن ىامش  ن صعوبًة أكبر فيجيبو ستقد يجد الم -8-35
كبير من ابتكارات المنتج ذات ىوامش ربح وحصص سوقية متنوعة  ار خاصًة إذا كان لدى الشركة عددٌ حصة مبيعات االبتك

مش الربح والحصة السوقية حساسة جدًا. يمكن أن يخفف بيانات ىا أنّ  جيبونستالم يرىيجب حساب متوسطاتيا. باإلضافة، قد 
جمع البيانات من عبء االستجابة من خالل السؤال عن مقاييس نسبية مثل الفرق بين متوسط ىامش ربح ابتكارات المنتج 

كار المنتج وىو فقط جمع بيانات ىامش الربح والحصة السوقية عن ابت ،ومتوسط ىامش ربح بقية المنتجات، كما يوجد خيار آخر
 (.10األكثر أىمية في الشركة )انظر الفصل 

    بتكارات عممية األعمالال الكمية لنتائجابيانات -8-3-2

جيبون صعوبًة أكبر في إعطاء تقديراٍت عن النتائج الكمية البتكارات ستبالمقارنة مع ابتكارات المنتج يمكن أن يواجو الم -8-36
الوفورات المتحققة من ابتكارات عممية األعمال، أكثر من ذلك يمكن أن  عن الشركات بياناتعممية األعمال. غالبًا ال تجمع 

يرتبط ابتكار عممية األعمال مع مجاالٍت مختمفٍة جدًا من العمميات مما يتطمب مؤشرات مختمفة لكل نوع من عمميات األعمال 
(Davenport, 1993يتمثل الخيار البديل في جمع البيانات الكمي .) ة عن ابتكار عممية األعمال األكثر أىمية بالنسبة لمشركة

 (. 10)انظر الفصل 

واع نتمثل نسبة موظفي الشركة المتأثرين مباشرًة بابتكارات عممية األعمال خالل فترة المشاىدة مؤشرًا مناسبًا لبعض أ -8-37
، لكنو ال يقدم أية ةعممية األعمال عبر المنظمابتكارات عممية األعمال. تظير قيمة ىذا المؤشر في قياس تأثير ابتكارات 

 ليا أية آثار إيجابية أو سمبية عمى العمميات. تعمال ناجحة أم ال أو إذا كانا إذا كانت ابتكارات عممية األمعمومات عمّ 

ىذا المقياس  كونيوىو التغّير في المبيعات التي يمكن أن ُتعزى إلى ابتكار عممية األعمال. يمكن أن  يوجد مؤشر ثانٍ   -8-38
جيبين عّما إذا أدت ستبابتكارات األعمال الُمحّسنة لمكفاءة التي ُتخّفض التكاليف أو ُتحّسن جودة المنتج. يمكن سؤال الممدفوعًا 

ذا  –مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر  –ابتكارات عممية األعمال  ذلك عن حجم تمك ك كان األمرإلى تحقيق زيادٍة في المبيعات، وا 
%" 2% إلى أقل من 1%" "1% إلى أقل من 0%" "أكثر من 0زيادة باستخدام تثقيل محدد مسبقًا. من الفئات المفيدة ىنا "ال
من الناحية المفاىيمية مشابيًا لمؤشر ىذا المؤشر  يعدّ % أو أكثر". 10%" و "10% إلى أقل من 5%" "5% إلى أقل من 2"

 حصة مبيعات االبتكار البتكارات المنتج.

جيبون الذين يعممون في شركاٍت كبيرة صعوبًة بالغة في تقدير ىذين المؤشرين لمنتائج الكمية ستمن المحتمل أن يجد الم -8-39
 يىكما عمال أو بالنسبة ألنواع محددة من ابتكارات عممية األعمال التي ال ُتستخدم مباشرًة في أنشطة اإلنتاج البتكار عممية األ

ىذه المؤشرات مناسبًة أكثر لمشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو األسئمة التي ُتركز عمى ابتكارات  . تعدّ نظيموالت في اإلدارة الحال
ثر بابتكارات عممية األعمال في اإلنتاج والتسميم يعات التي تتأعمال المرتبطة مباشرًة بالمنتجات، مثال ذلك حصة المبعممية األ

  والموجستيات. 
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كثير من ابتكارات عممية األعمال إلى تحسين كفاءة عمميات الشركة بالرغم أّنو يصعب في العادة ربط  يدفي -8-40
االبتكارات الفردية بنتائج محددة. ينبغي أن تؤدي االبتكارات المُحّسنة لمكفاءة سواء مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر إلى تخفيض 

إلى تحسين الكفاءة سابقًا. من  ا أو مقارنًة بابتكارات عممية األعمال التي لم تؤد  التكاليف مقارنًة مع الحالة التي سبقت استخدامي
ن عّما إذا أدت تمك االبتكارات و جيبستالم أن ُيسالأجل التحديد الكمي لتخفيض التكمفة الناتج عن ابتكارات عممية األعمال يمكن 

ذا كان األمر كذلك سؤاليم عن حجم ذلك التخفيض إلى تخفيض تكاليف التشغيل  –مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر  – أم ال، وا 
(Piening and Salge, 

ينبغي أن تشير األسئمة المتعمقة بتخفيض التكمفة إلى التكاليف لكل وحدة من اإلنتاج أو لكل عممية من أجل استبعاد  (.2015
أو العمميات. من أجل تخفيض عبء االستجابة،  في اإلنتاج التناقصالتغيرات في التكمفة الناتجة عن الحجم من الزيادة أو 

ينبغي االعتماد عمى فئات استجابة محددة مسبقًا. تشير الخبرة المستمدة من تطبيق ىذه الطريقة إلى ضرورة تثقيل فئات 
% إلى أقل من 5%" "5% إلى أقل من 2%" "2% إلى أقل من 0%" "أكثر من 0االستجابة إلى اختالفات صغيرة مثاًل  "

 % أو أكثر".20%" و "20% إلى أقل من 10" "10%

تيدف بقية ابتكارات عممية األعمال إلى تحسين الخصائص النوعية لمعمميات مثل المرونة أو القدرة عمى التكّيف أو  -8-41
جال تقديم السرعة أو الدقة أو اإلحكام أو المحافظة عمى مودة الزبائن )ىذه الخاصية ذات صمة بكثير من عمميات األعمال في م

النوعية زيادة في تكمفة الوحدة، لكن \الخدمات(. في بعض الحاالت، يمكن أن ينجم عن ابتكارات عممية األعمال المُحّسنة لمجودة
 يمكن مقابمة ىذه الزيادة بزيادة مماثمة أو أكبر منيا في قيمة المخرجات الناتجة.

تغطي  (.Powell, 1995تطوير المؤشرات الكمية البتكارات عممية األعمال الُمحّسنة لمجودة كجزء من إدارة الجودة ) تمّ  -8-42
( المحدد ، وقت المعالجة، التسميم في الوقتالميمةعمميات األعمال نتيجة االبتكارات )وقت  توقيتىذه المؤشرات التحسينات في 

، معدل الدقة، معدل خمل التصنيع\عيبعممية األعمال )معدل رضا الزبائن، معدل  والتحسينات في جودة مخرجات ابتكارات
(. تتطّمب المؤشرات الكمية لكثيٍر من ىذه النتائج تثقياًل مخصصًا ُمتضّمنًا في كل سؤال، عمى سبيل الخردةإعادة العمل، معدل 

من حجم اإلنتاج الكمي أو  الخردةضين بالعممية أو حصة أو حصة الزبائن الرا المحدد في الوقت الُمسّممةالمثال حصة المنتجات 
( ورضا تعقيد العممية )عدد الخطوات عمىتحسينات  إدخال المؤشرات األخرى حصة المنتجات التي احتاجت إعادة عمل. تضمّ 

من مؤشرات الجودة ىذه ألجل عمميات الصناعة التحويمية التي تُنتج وحدات متميزة من المخرجات  الموظفين. تّم تصميم بعضٍ 
التحويمية المستمرة مثل الصناعات الكيميائية أو في صناعة الخدمات.  اتفي الصناعالبتكارات عممية األعمال  أقل أىميةً ىي و 

ىم في العادة راضون عن  نالذيل رضا الزبون )حصة الزبائن توجد مؤشرات أخرى يمكن تطبيقيا عمى كل الصناعات مثل معد
 اً النتائج المقصودة من العممية( أو معدل رضا الموظفين. إّن كثير  السمعة أو الخدمة( أو معدل الدقة )حصة العمميات التي تُنتج

 اعات الخدمات.( بالنسبة لمشركات في صنالخردةمن ىذه المؤشرات ىو صعب التطبيق أو أقل أىمية )مثل معدل 

 مقياسلقضايا  -8-4

أثٌر كبير عمى المعمومات المتحّصمة  اليدفأو  الموضوعسوف يترتب عمى اختيار طريقة جمع البيانات القائمة عمى  -8-43
سؤال الشركات عن أىداف ونتائج كل االبتكارات )أو أنشطة االبتكار(  الموضوععن أىداف االبتكار ونتائجو. تتطّمب مقاربة 

خالل فترة المشاىدة. في حال اختمفت األىداف أو النتائج بين تمك االبتكارات )أو بين أنشطة االبتكار( سيكون من الصعب عمى 

أن يحقق ارتفاع حصة مبيعات االبتكار الخاصة بابتكار  يمكنقيض من ذلك، المقدمة من الشركات األخرى في السوق. عمى الن
كة كميات ر المنتج مزايا اقتصادية أقل بالنسبة لمشركة، مثاًل عندما تتوقف الشركة عن بيع المنتجات القديمة أو عندما تبيع الش

   كبيرة من ابتكار المنتج عند مستويات ربح منخفضة.

ابتكارات المنتج أو حصتيا السوقية بالمقارنة مع  ربحتوفير بياناٍت عن ىامش  ن صعوبًة أكبر فيجيبو ستقد يجد الم -8-35
كبير من ابتكارات المنتج ذات ىوامش ربح وحصص سوقية متنوعة  ار خاصًة إذا كان لدى الشركة عددٌ حصة مبيعات االبتك

مش الربح والحصة السوقية حساسة جدًا. يمكن أن يخفف بيانات ىا أنّ  جيبونستالم يرىيجب حساب متوسطاتيا. باإلضافة، قد 
جمع البيانات من عبء االستجابة من خالل السؤال عن مقاييس نسبية مثل الفرق بين متوسط ىامش ربح ابتكارات المنتج 

كار المنتج وىو فقط جمع بيانات ىامش الربح والحصة السوقية عن ابت ،ومتوسط ىامش ربح بقية المنتجات، كما يوجد خيار آخر
 (.10األكثر أىمية في الشركة )انظر الفصل 

    بتكارات عممية األعمالال الكمية لنتائجابيانات -8-3-2

جيبون صعوبًة أكبر في إعطاء تقديراٍت عن النتائج الكمية البتكارات ستبالمقارنة مع ابتكارات المنتج يمكن أن يواجو الم -8-36
الوفورات المتحققة من ابتكارات عممية األعمال، أكثر من ذلك يمكن أن  عن الشركات بياناتعممية األعمال. غالبًا ال تجمع 

يرتبط ابتكار عممية األعمال مع مجاالٍت مختمفٍة جدًا من العمميات مما يتطمب مؤشرات مختمفة لكل نوع من عمميات األعمال 
(Davenport, 1993يتمثل الخيار البديل في جمع البيانات الكمي .) ة عن ابتكار عممية األعمال األكثر أىمية بالنسبة لمشركة

 (. 10)انظر الفصل 

واع نتمثل نسبة موظفي الشركة المتأثرين مباشرًة بابتكارات عممية األعمال خالل فترة المشاىدة مؤشرًا مناسبًا لبعض أ -8-37
، لكنو ال يقدم أية ةعممية األعمال عبر المنظمابتكارات عممية األعمال. تظير قيمة ىذا المؤشر في قياس تأثير ابتكارات 

 ليا أية آثار إيجابية أو سمبية عمى العمميات. تعمال ناجحة أم ال أو إذا كانا إذا كانت ابتكارات عممية األمعمومات عمّ 

ىذا المقياس  كونيوىو التغّير في المبيعات التي يمكن أن ُتعزى إلى ابتكار عممية األعمال. يمكن أن  يوجد مؤشر ثانٍ   -8-38
جيبين عّما إذا أدت ستبابتكارات األعمال الُمحّسنة لمكفاءة التي ُتخّفض التكاليف أو ُتحّسن جودة المنتج. يمكن سؤال الممدفوعًا 

ذا  –مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر  –ابتكارات عممية األعمال  ذلك عن حجم تمك ك كان األمرإلى تحقيق زيادٍة في المبيعات، وا 
%" 2% إلى أقل من 1%" "1% إلى أقل من 0%" "أكثر من 0زيادة باستخدام تثقيل محدد مسبقًا. من الفئات المفيدة ىنا "ال
من الناحية المفاىيمية مشابيًا لمؤشر ىذا المؤشر  يعدّ % أو أكثر". 10%" و "10% إلى أقل من 5%" "5% إلى أقل من 2"

 حصة مبيعات االبتكار البتكارات المنتج.

جيبون الذين يعممون في شركاٍت كبيرة صعوبًة بالغة في تقدير ىذين المؤشرين لمنتائج الكمية ستمن المحتمل أن يجد الم -8-39
 يىكما عمال أو بالنسبة ألنواع محددة من ابتكارات عممية األعمال التي ال ُتستخدم مباشرًة في أنشطة اإلنتاج البتكار عممية األ

ىذه المؤشرات مناسبًة أكثر لمشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو األسئمة التي ُتركز عمى ابتكارات  . تعدّ نظيموالت في اإلدارة الحال
ثر بابتكارات عممية األعمال في اإلنتاج والتسميم يعات التي تتأعمال المرتبطة مباشرًة بالمنتجات، مثال ذلك حصة المبعممية األ

  والموجستيات. 
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( التي ُتركز عمى 10)انظر الفصل  اليدفبالمقابل، فإّن مقاربة  جيبين اشتقاق مستوًى متوسط ألىمية كل ىدف أو نتيجة.ستالم
ابتكار واحد تقمل عبء المجيب وتزيد من دقة بيانات أىداف ونتائج محددة، إال أّن ذلك يكون عمى حساب البيانات المتعمقة 

 بطيف أوسع من األىداف.

واقب المترتبة عمى ابتكارات جيبين تقدير العستو بمقدور الممع البيانات أسئمة عن النتائج أنجعممية يفترض تضمين  -8-44
جيبون ستشركاتيم. في حالة بعض النتائج، مثل التغّير في المبيعات، يمكن أن يكون ىذا االفتراض صحيحًا، بينما قد يجد الم

 اآلثار البيئية خارج الشركة. تقميلصعوبًة في تقدير نتائج أخرى مثل 

تأثيرات األداء البتكارات شركاتيم ُعرضًة لمتحّيز نحو اآلثار اإليجابية التي  عنجيبين ستل المقد تكون األسئمة التي تسأ -8-45
عمى سبيل المثال، قد ينتج عن ابتكار المنتج استقطاب موظفين ُجدد اآلثار الثانوية لالبتكار. بمقارنًة  ليمتكون أكثر وضوحًا 

نتاجو وتسويقو، لكنو سيؤدي أيضًا إلى ت راجع الطمب عمى المنتجات األخرى لمشركة نفسيا وذلك مع ليقوموا بتطوير االبتكار وا 
تحّول الزبائن إلى المنتج الجديد أو الُمحّسن، األمر الذي يقود إلى تسريح الموظفين المضطمعين بميام إنتاج تمك المنتجات 

البتكار أكثر من آثار االبتكار جيبون الزيادة اإليجابية في التوظيف الناتجة عن استمن المرّجح أن يتذكر الماألخرى وتسويقيا. 
جيبون صعوبًة في ستأضف لذلك، قد يجد الم .بفعل االبتكار الجديد في التوظيف الناتجة عن استبدال خطوط اإلنتاج ةالسالب

 قديمة ذاتالمنتجات اللى تخفيض المبيعات من إ البتكارة، مثاًل عندما يؤدي اتقدير اآلثار غير المباشر اإليجابية أو السمبي
   سجل سالمة أفضل مقارنًة بالمنتج الجديد.

التي تقدر نتائج االبتكار مع التحّكم في  ييمكن معالجة بعض القضايا المذكورة أعاله باستخدام أساليب االقتصاد القياس -8-46
نتاجية ونتائج (. تّم تطوير أساليب االقتصاد القياسي لتحميل أداء اإل2-5-11آثار التحّيز المحتمل )انظر القسم الفرعي 

الموظفين والربحية ومقاييس التنافسية. تستفيد ىذه التحميالت من بيانات نتائج االبتكار كما يصف ىذا الفصل، عمى سبيل المثال 
 المبيعات من ابتكارات المنتج أو أثر ابتكارات عممية األعمال في المبيعات أو التكاليف.

 ممخص التوصيات -8-5 

جمع البيانات  عممياتالبيانات التكميمية مناسبًة من أجل  توصيات عن جمع البيانات بشكٍل عام. تعدّ فيما يمي  -8-47
 المتخصصة.

 تشمل التوصيات الرئيسة لجمع البيانات ما يمي: -8-48

 (1-8أىداف االبتكار ونتائجو حسب مجال التأثير )الجدول  -8-49

  (2-8)الجدول أىداف االبتكار ونتائجو إلستراتيجيات األعمال 
 .حصة مبيعات االبتكار من مبيعات مشروع األعمال الكمية 

 خطير في بيانات النتائج الكمية البتكار عممية األعمال يعيق كثيرًا فيم دور نقٌص  كان ىناك، النشرفي وقت  -8-50

كثير من ابتكارات عممية األعمال إلى تحسين كفاءة عمميات الشركة بالرغم أّنو يصعب في العادة ربط  يدفي -8-40
االبتكارات الفردية بنتائج محددة. ينبغي أن تؤدي االبتكارات المُحّسنة لمكفاءة سواء مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر إلى تخفيض 

إلى تحسين الكفاءة سابقًا. من  ا أو مقارنًة بابتكارات عممية األعمال التي لم تؤد  التكاليف مقارنًة مع الحالة التي سبقت استخدامي
ن عّما إذا أدت تمك االبتكارات و جيبستالم أن ُيسالأجل التحديد الكمي لتخفيض التكمفة الناتج عن ابتكارات عممية األعمال يمكن 

ذا كان األمر كذلك سؤاليم عن حجم ذلك التخفيض إلى تخفيض تكاليف التشغيل  –مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر  – أم ال، وا 
(Piening and Salge, 

ينبغي أن تشير األسئمة المتعمقة بتخفيض التكمفة إلى التكاليف لكل وحدة من اإلنتاج أو لكل عممية من أجل استبعاد  (.2015
أو العمميات. من أجل تخفيض عبء االستجابة،  في اإلنتاج التناقصالتغيرات في التكمفة الناتجة عن الحجم من الزيادة أو 

ينبغي االعتماد عمى فئات استجابة محددة مسبقًا. تشير الخبرة المستمدة من تطبيق ىذه الطريقة إلى ضرورة تثقيل فئات 
% إلى أقل من 5%" "5% إلى أقل من 2%" "2% إلى أقل من 0%" "أكثر من 0االستجابة إلى اختالفات صغيرة مثاًل  "

 % أو أكثر".20%" و "20% إلى أقل من 10" "10%

تيدف بقية ابتكارات عممية األعمال إلى تحسين الخصائص النوعية لمعمميات مثل المرونة أو القدرة عمى التكّيف أو  -8-41
جال تقديم السرعة أو الدقة أو اإلحكام أو المحافظة عمى مودة الزبائن )ىذه الخاصية ذات صمة بكثير من عمميات األعمال في م

النوعية زيادة في تكمفة الوحدة، لكن \الخدمات(. في بعض الحاالت، يمكن أن ينجم عن ابتكارات عممية األعمال المُحّسنة لمجودة
 يمكن مقابمة ىذه الزيادة بزيادة مماثمة أو أكبر منيا في قيمة المخرجات الناتجة.

تغطي  (.Powell, 1995تطوير المؤشرات الكمية البتكارات عممية األعمال الُمحّسنة لمجودة كجزء من إدارة الجودة ) تمّ  -8-42
( المحدد ، وقت المعالجة، التسميم في الوقتالميمةعمميات األعمال نتيجة االبتكارات )وقت  توقيتىذه المؤشرات التحسينات في 

، معدل الدقة، معدل خمل التصنيع\عيبعممية األعمال )معدل رضا الزبائن، معدل  والتحسينات في جودة مخرجات ابتكارات
(. تتطّمب المؤشرات الكمية لكثيٍر من ىذه النتائج تثقياًل مخصصًا ُمتضّمنًا في كل سؤال، عمى سبيل الخردةإعادة العمل، معدل 

من حجم اإلنتاج الكمي أو  الخردةضين بالعممية أو حصة أو حصة الزبائن الرا المحدد في الوقت الُمسّممةالمثال حصة المنتجات 
( ورضا تعقيد العممية )عدد الخطوات عمىتحسينات  إدخال المؤشرات األخرى حصة المنتجات التي احتاجت إعادة عمل. تضمّ 

من مؤشرات الجودة ىذه ألجل عمميات الصناعة التحويمية التي تُنتج وحدات متميزة من المخرجات  الموظفين. تّم تصميم بعضٍ 
التحويمية المستمرة مثل الصناعات الكيميائية أو في صناعة الخدمات.  اتفي الصناعالبتكارات عممية األعمال  أقل أىميةً ىي و 

ىم في العادة راضون عن  نالذيل رضا الزبون )حصة الزبائن توجد مؤشرات أخرى يمكن تطبيقيا عمى كل الصناعات مثل معد
 اً النتائج المقصودة من العممية( أو معدل رضا الموظفين. إّن كثير  السمعة أو الخدمة( أو معدل الدقة )حصة العمميات التي تُنتج

 اعات الخدمات.( بالنسبة لمشركات في صنالخردةمن ىذه المؤشرات ىو صعب التطبيق أو أقل أىمية )مثل معدل 

 مقياسلقضايا  -8-4

أثٌر كبير عمى المعمومات المتحّصمة  اليدفأو  الموضوعسوف يترتب عمى اختيار طريقة جمع البيانات القائمة عمى  -8-43
سؤال الشركات عن أىداف ونتائج كل االبتكارات )أو أنشطة االبتكار(  الموضوععن أىداف االبتكار ونتائجو. تتطّمب مقاربة 

خالل فترة المشاىدة. في حال اختمفت األىداف أو النتائج بين تمك االبتكارات )أو بين أنشطة االبتكار( سيكون من الصعب عمى 
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التي أو أكثر من المؤشرات المقترحة  واحدٍ بتجريب ، تتمثل التوصية الرئيسة بالتاليابتكار عممية األعمال في النمو االقتصادي. 
 أعاله. 2-3-8في القسم الفرعي  ت مناقشتياتمّ 

 الفراغ والموارد( ما يمي:بفرض توفر تشمل التوصيات التكميمية ) -8-51

 تعداد ابتكارات المنتج 
  (.3-8التأثيرات األساسية لالبتكارات عمى األسواق )الجدول 

 

 المراجع

( التي ُتركز عمى 10)انظر الفصل  اليدفبالمقابل، فإّن مقاربة  جيبين اشتقاق مستوًى متوسط ألىمية كل ىدف أو نتيجة.ستالم
ابتكار واحد تقمل عبء المجيب وتزيد من دقة بيانات أىداف ونتائج محددة، إال أّن ذلك يكون عمى حساب البيانات المتعمقة 

 بطيف أوسع من األىداف.

واقب المترتبة عمى ابتكارات جيبين تقدير العستو بمقدور الممع البيانات أسئمة عن النتائج أنجعممية يفترض تضمين  -8-44
جيبون ستشركاتيم. في حالة بعض النتائج، مثل التغّير في المبيعات، يمكن أن يكون ىذا االفتراض صحيحًا، بينما قد يجد الم

 اآلثار البيئية خارج الشركة. تقميلصعوبًة في تقدير نتائج أخرى مثل 

تأثيرات األداء البتكارات شركاتيم ُعرضًة لمتحّيز نحو اآلثار اإليجابية التي  عنجيبين ستل المقد تكون األسئمة التي تسأ -8-45
عمى سبيل المثال، قد ينتج عن ابتكار المنتج استقطاب موظفين ُجدد اآلثار الثانوية لالبتكار. بمقارنًة  ليمتكون أكثر وضوحًا 

نتاجو وتسويقو، لكنو سيؤدي أيضًا إلى ت راجع الطمب عمى المنتجات األخرى لمشركة نفسيا وذلك مع ليقوموا بتطوير االبتكار وا 
تحّول الزبائن إلى المنتج الجديد أو الُمحّسن، األمر الذي يقود إلى تسريح الموظفين المضطمعين بميام إنتاج تمك المنتجات 

البتكار أكثر من آثار االبتكار جيبون الزيادة اإليجابية في التوظيف الناتجة عن استمن المرّجح أن يتذكر الماألخرى وتسويقيا. 
جيبون صعوبًة في ستأضف لذلك، قد يجد الم .بفعل االبتكار الجديد في التوظيف الناتجة عن استبدال خطوط اإلنتاج ةالسالب

 قديمة ذاتالمنتجات اللى تخفيض المبيعات من إ البتكارة، مثاًل عندما يؤدي اتقدير اآلثار غير المباشر اإليجابية أو السمبي
   سجل سالمة أفضل مقارنًة بالمنتج الجديد.

التي تقدر نتائج االبتكار مع التحّكم في  ييمكن معالجة بعض القضايا المذكورة أعاله باستخدام أساليب االقتصاد القياس -8-46
نتاجية ونتائج (. تّم تطوير أساليب االقتصاد القياسي لتحميل أداء اإل2-5-11آثار التحّيز المحتمل )انظر القسم الفرعي 

الموظفين والربحية ومقاييس التنافسية. تستفيد ىذه التحميالت من بيانات نتائج االبتكار كما يصف ىذا الفصل، عمى سبيل المثال 
 المبيعات من ابتكارات المنتج أو أثر ابتكارات عممية األعمال في المبيعات أو التكاليف.

 ممخص التوصيات -8-5 

جمع البيانات  عممياتالبيانات التكميمية مناسبًة من أجل  توصيات عن جمع البيانات بشكٍل عام. تعدّ فيما يمي  -8-47
 المتخصصة.

 تشمل التوصيات الرئيسة لجمع البيانات ما يمي: -8-48

 (1-8أىداف االبتكار ونتائجو حسب مجال التأثير )الجدول  -8-49

  (2-8)الجدول أىداف االبتكار ونتائجو إلستراتيجيات األعمال 
 .حصة مبيعات االبتكار من مبيعات مشروع األعمال الكمية 

 خطير في بيانات النتائج الكمية البتكار عممية األعمال يعيق كثيرًا فيم دور نقٌص  كان ىناك، النشرفي وقت  -8-50
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 طرائؽ جمع إحصاءات ابتكار األعمال وتحميمها واإلبالغ عنها -الجزء الثالث

 

 طرائؽ جمع بيانات ابتكار األعمال. التاسع الفصل
 

تعمؽ بمنيجيات جمع بيانات ابتكار المنتج باالستناد إلى المفاىيـ والتعريفات المعروضة في الفصوؿ ت إرشاداٍت ـ ىذا الفصؿ يقدّ 
وكذلؾ المستخدميف المتقدميف الذيف يحتاجوف لفيـ كيفية  ،منتجي بيانات االبتكار اإلحصائيةىذه اإلرشادات ستيدؼ ت السابقة.

، يركز ىذا الفصؿ عمى استخداـ مسوحات ابتكار األعماؿ لجمع األخرى المصادر المحتممةب . مع االعتراؼإنتاج بيانات االبتكار
. األخرى ضمف الشركة  بالتوازي مع المعمومات السياقيةئج ذات الصمة باالبتكار البيانات عف أبعاد مختمفة مف األنشطة والنتا

ابتكارات األعماؿ ونطاقيا؛  مسوحات  جمع البيانات بما فييا تحديد أىداؼحياة  في ىذا الفصؿ كامؿ دورة اإلرشاداتغطي ت
جراءات سحب العينّ و  وتحديد المجتمع المستيدؼ؛ وتصميـ االستبياف؛ المسح؛ ومعالجة  تجمع البيانات وبروتوكوال ة؛ وطرائؽا 

  بيانات بعد المسح ونشر المخرجات اإلحصائية. ال
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 المقدمة -9-1

 اإلرشادات عدّ ، ت2في الفصؿ  ُذِكركما  .حوؿ منيجيات جمع بيانات ابتكار األعماؿ إرشاداتٍ ـ ىذا الفصؿ يقدّ  -9-1
تباع طرائؽ تقـو إكف الحصوؿ عمى بيانات االبتكار بلجمع بيانات االبتكار جزءًا أساسيًا مف إطار قياس االبتكار. يم ةالمنيجي
 Kleinknecht, Reijnen andعبر اإلنترنت أو في المجبلت التجارية ) عف منتٍج جديد كما في حاؿ اإلعبلنات اليدؼعمى 

Smits, 1993ومف تقدير الخبراء لبلبتكارا )( تHarris, 1988 .) تشمؿ المصادر األخرى لبيانات االبتكار تقارير الشركات
تقارير المنظمات اإلقميمية والوطنية وفوؽ و والمسوحات االجتماعية عف إنجاز الموظفيف التعميمي  والمواقع اإللكترونيةالسنوية 

( أو االبتكار وتقارير المنظمات التي تمنح جوائز االبتكار ومكاتب نقؿ R&Dالوطنية التي تمّوؿ البحث والتطوير التجريبي )
سجبلت بالجامعة و  الفكرية الجامعية التي تجمع بيانات عف عقود األبحاث الممولة مف الشركات وترخيص الممكية المعرفة

 متمؾيمات واالتصاالت. قد تقانة المعمو األعماؿ والمصادر اإلدارية ومسوحات ريادة العماؿ والبحث والتطوير التجريبي واستخداـ 
بحيث ال أنيا كبيرة جدًا أو شديدة التعقيد  التي تعنيضخمة" ال البيانات" سمةمف ىذه المصادر الموجودة حاليًا أو المستقبمية  كثيرٌ 
 معالجتيا باألدوات واألساليب التقميدية. يمكف

 وفري الكثير منيا يا مف جوانب قصور، فتعاني كمّ ات إال أنيا عمى الرغـ مف أىمية مصادر البيانات ىذه لعدة غاي -9-2
 فقط إدراج يتـّ  مة لبلبتكار عمى مستوى الصناعة أو المستوى الوطني بسبب اعتماد البيانات عمى االختيار الذاتي: أيتغطية ممثّ 

 .أو تقـو بترخيص المعرفة مف الجامعات يعبلف لممنتج أو تطمب تمويؿ أنشطة البحث والتطوير التجريباإلالشركات التي تختار 
ال تكوف المعمومات المستقاة مف سجبلت األعماؿ والمسوحات االجتماعية ومسوحات ريادة األعماؿ ومسوحات  ،في الغالب

فيي البحث والتطوير التجريبي كاممًة بؿ تغطي فقط أحد جوانب االبتكار. أما التقارير السنوية لمشركات ومواقعيا اإللكترونية 
أنشطة عف بحث أتمتة عمميات التقنيات البحث في اإلنترنت  تستطيعمف حيث تغطية أنشطة االبتكار، ومع ذلؾ  متعارضة
يوجد عيباف  وقد تصبح مصادر متزايدة األىمية لبيانات االبتكار في المستقبؿ. ،ُنِشرت عمى اإلنترنتوثائؽ وممفات في االبتكار 

ستراتيجيات االبتكار وأنشطتو التي ابمة لممقارنة عف الطيؼ الكامؿ إلالمصادر بياناٍت منسجمة وقآخراف حيث ال يقدـ أي مف تمؾ 
دقيؽ بيف كثيٍر مف تمؾ المصادر ومصادر  ، كما ال يمكف إجراء ربطٍ 8إلى  3تنفذىا جميع الشركات، كما ناقشت الفصوؿ مف 

عة كاممة مف البيانات المنسجمة والقابمة لمربط في مسوح أخرى. حاليًا، يتمثؿ المصدر الوحيد المتاح لمحصوؿ عمى مجمو 
 عمى سجبلت األعماؿ. قـو ت ة التيمتخصصالبتكار اال

عالية الجودة حوؿ االبتكار ضمف الشركات مستقاة مف  ييدؼ مسح ابتكار األعماؿ إلى الحصوؿ عمى بياناتٍ  -9-3
ومنيا  ،مثؿ المدير التنفيذي أو كبار المديريف. تؤثر مجموعة متنوعة مف العوامؿ في تحقيؽ ىذا اليدؼ ،جيبيف رسمييفستم

وتصميـ األسئمة واالستبياف واختبارىا وبناء إطار عينة المسح  مستوى تغطية المجتمع المستيدؼ وتواتر عممية جمع البيانات
جيب المناسب ضمف الوحدة الممسوحة( ومعالجة  البيانات في فترة ما بعد ستمواألساليب المتبعة في تنفيذ المسح )ومنيا تحديد ال

( ولممنظمات الدولية والباحثيف الميتميف بجمع بيانات NSOsكميا لمنظمات اإلحصاء الوطنية ) ىذه العناويف ميمةً  المسح. تعدّ 
 المسوحات وتحميميا. مف خبلؿأنشطة االبتكار 
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األعماؿ التي ُتجرييا منظمات اإلحصاء الوطنية ضمف إطار إحصاءات األعماؿ يجب عمى مسوحات ابتكارات  -9-4
الوطنية أف تتبع الممارسات الوطنية المتعمقة بتصميـ االستبياف والمسح. تغطي توصيات ىذا الفصؿ أفضؿ الممارسات التي 

كتمؾ التي تنفذىا  ،األطر اإلحصائية الوطنيةمعظـ منظمات اإلحصاء الوطنية. أما المسوحات التي تُنّفذ خارج حققيا ي أف ينبغي
قد يكوف  (. لكف،OECD, 2015aتباع التوصيات الواردة في ىذا الفصؿ )او الجيات األكاديمية فتستفيد مف المنظمات الدولية أ

 تباع جميع أفضؿ الممارسات بسبب قيود الموارد والقيود القانونية.امف الصعب عمى المنظمات 

ومنيـ  ،جمعيا في المسح بالتشاور مع مستخدمي تمؾ البيانات القرار المتعمؽ بأنواع البيانات التي سيتـّ  ينبغي اتخاذ -9-5
صانعو ومحممو السياسات المستخدميف األساسييف  محممو السياسات ومديرو ومستشارو األعماؿ واألكاديميوف وغيرىـ. يعدّ 

الي ينبغي اختيار األسئمة بعد التشاور مع اإلدارات والوكاالت الحكومية وبالت ،لممسوحات التي تنفذىا منظمات اإلحصاء الوطنية
المسؤولة عف االبتكار وتطوير األعماؿ. كما يجب أف تستفيد المسوحات التي ينفذىا األكاديميوف مف التشاور مع الحكومة 

 وقطاع األعماؿ.

أىداؼ جمع البيانات، مثؿ بناء المؤشرات الوطنية أو اإلقميمية الستخداميا في \تتأثر كثيرًا خيارات منيجية المسح بيدؼ -9-6
مؤشرات عمى المستوى الوطني فقط، في حيف مف الضروري الاألبحاث. يمكف تصغير حجـ العينة في حاؿ كاف المطموب بناء 

، أو بيانات عف ظواىر الطولية البانؿ عف مجتمعات فرعية أو بيانات المستخدموف بحاجة بياناتٍ نة أكبر إذا كاف اختيار حجـ عيّ 
 بقوة في أنواع األسئمة التي سُتدرج في استبياف المسح.ابتكارية نادرة. باإلضافة لذلؾ، يؤثر اليدؼ مف المسح 

 8إلى  3واحد. تقدـ الفصوؿ مف  مسحٍ  اجو فيإدر عف أسئمة االبتكار تفوؽ ما يمكف  يتضمف ىذا الدليؿ اقتراحاتٍ  -9-7
في  عرضيًا في بعض األحيافتكميمية إلدراجيا السئمة األساسية لبلستخداـ الدوري المنتظـ و األسئمة األاقتراحات ب 10والفصؿ 

في  منو القائمة عمى التوصيات التكميمية في ىذا الدليؿ أو األقساـ األخرى العرضيةاستبيانات المسح. يمكف إدراج األسئمة 
التوصيات الواردة في ىذا الدليؿ  ترتبطواحدة عمى مواضيع محددة أو في المسوحات المنفصمة المتخصصة.  مرةٍ تركز ل وحداتٍ 

 .األخرى لمسوحاتاالبتكار الُمدرجة في ا ووحداتمسوحات االبتكار الشاممة والمسوحات المتخصصة ب

المسح مقارنًة مع اإلصدارات السابقة مف ىذا الدليؿ.  طرائؽـ ىذا الفصؿ تفصيبًل أكبر عف أفضؿ ممارسات يقدّ  -9-8
 ؿحو  ةمفّصم إرشاداتٍ  إلى وال يحتاجوف ،يذه الممارساتب عمى درايةٍ مف القراء مف منظمات اإلحصاء الوطنية  كثيرٌ  سيكوف

يانات االبتكار لخدمة منظمات اإلحصاء الوطنية وغيرىا مف منتجي ب ، ىذا اإلصدار مصمـٌ ذلؾمع مجموعة مف القضايا. 
. لذا قد يجد القّراء مف بعض ىذه المنظمات التفاصيؿ الواردة في ىذا الفصؿ ميمة ألعماليـ. ومستخدمييا عمى مستوى العالـ

 Willeboordse مف )عامة حوؿ مسوحات األعماؿ كبّلً  إرشاداتمحصوؿ عمى باإلضافة ليذا الفصؿ، تشمؿ المصادر األخرى ل
(ed.) 1997) ( وSnijkers et al. (eds.) 2013.)  ذات صمةمف ىذا الدليؿ روابط  ةاإللكتروني لمنسخةتؤّمف المواد التكميمية 

 (.http://oe.cd/oslomanualممارسات وأمثمة حالية وحديثة عف تجريب طرائؽ جديدة في جمع البيانات )ب

المجتمع المستيدؼ والخصائص األساسية األخرى ذات الصمة  2-9القسـ  ييغطّ  ىذا الفصؿ منظـ عمى النحو التالي: -9-9
عدد مف المسائؿ المتعمقة بمنيجية المسح  ت مناقشةتمّ . 3-9بمسوحات االبتكار. ُيناقش تصميـ االستبياف واألسئمة في القسـ 

( 6-9( وبرتوكوالت المسح )القسـ 5-9( وطرائؽ جمع البيانات )القسـ 4-9اختيار العينة )القسـ  وىي تشمؿفي األقساـ التالية 
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حصمة مف سريعة لمقضايا المتعمقة بطباعة ونشر النتائج المت (. يختتـ الفصؿ بمراجعةٍ 7-9ومعالجة ما بعد المسح )القسـ 
 (.8-9مسوحات االبتكار )القسـ 

 المجتمع والخصائص األساسية األخرى لممسح -9-2

 المستهدؼ معتجالم -9-2-1 

( ىدؼ مسوحات ابتكارات األعماؿ، OECD (2015b)وفي ) 2األعماؿ، الُمعّرؼ في الفصؿ  مشاريعيمثؿ قطاع  -9-10
 يتألؼ ىذا القطاع مف:و 

 إقامة مساىمييا المالييف النظر عف محؿّ  ذلؾ المشروعات المساىمة المدرجة قانونيًا، بغّض  جميع الشركات المقيمة، بما في. 

بيا بموجب القانوف  أو مكسب مالي آخر لمالكييا، معترؼٌ  ويشمؿ ذلؾ أشباه الشركات، أي الوحدات القادرة عمى توليد ربحٍ 

مسوؽ عند أسعار ذات أىمية اقتصادية. وىي لنتاج اإل ككيانات قانونية منفصمة عف مالكييا، وُأنشئت بغرض االنخراط في

 تشمؿ الشركات المالية وغير المالية معًا.

 مف ىذا القطاع ألنيا منخرطة في  اً اعتبارىا مقيمة وجزء والتي يتـّ  ،الفروع الفردية )غير المساىمة( لممشاريع غير المقيمة

 .اإلنتاج في المنطقة االقتصادية عمى المدى الطويؿ

  وىي تشمؿ  .جميع المؤسسات المقيمة غير اليادفة لمربح المنتجة لمسمع أو الخدمات في السوؽ أو تخدـ مشروعات األعماؿ

مراكز األبحاث المستقمة والعيادات وغيرىا مف المؤسسات التي تتركز أنشطتيا حوؿ إنتاج السمع والخدمات لبيعيا عند 

االقتصادية. كما تشمؿ أيضًا الكيانات التي تخضع لسيطرة جمعيات األعماؿ  كؿ تكاليفيا ةمستويات أسعار مصممة الستعاد

 وتحصؿ عمى التمويؿ عبر المساىمات واالشتراكات.

أـ سوؽ األسيـ والمتداولة في المدرجة شركات المساىمة العامة يشمؿ قطاع مشاريع األعماؿ المشاريع الخاصة )سواء  -9-11
بالنسبة لممشاريع العامة،  الحكومة )التي ُيشار إلييا بػ "المشاريع العامة" أو "الشركات العامة"(.ال( والمشاريع التي تسيطر عمييا 

إذا كاف نشاط الوحدة فة عمى أساس السوؽ، الفاصؿ بيف مشاريع األعماؿ وقطاعات الحكومة بمستوى عمؿ الوحد يحدد الحدّ 
 اعتبارىا مشروع أعماؿ. تصاديًا يتـّ عند مستويات أسعار ميمة اقالرئيس ىو إنتاج سمع أو خدمات 

(، ُيحدد موطف كؿ وحدة باإلقميـ االقتصادي EC et al., 2009) SNAمتعريؼ الوارد في نظاـ الحسابات القومية ل وفقاً  -9-12
اقتصادية لمدة سنة أو أكثر. يمكف أف يكوف اإلقميـ االقتصادي أي منطقة  وفيو تضطمع بأنشطةٍ  صمةالذي ترتبط معو بأقوى 

تطّمب جمع إحصاءات، مثبًل دولة، أو والية أو مقاطعة أو إقميـ. مف المتوقع أف يكوف لمشاريع والية قضائية تنطاؽ جغرافية أو 
مكف ليذه المشاريع أف تكوف مقيمًة في دوؿ مختمفة فيو قانونيًا. ي تشّكمت وُسجمتاألعماؿ مركز اىتماـ اقتصادي في البمد الذي 

كما يمكف لمشركات التابعة ليا أف تقيـ في دوؿ مختمفة عف الدوؿ التي تقيـ فييا منظماتيا  ،ىاعف الدوؿ التي يقيـ فييا مساىمو 
 .األـّ 
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في نمط الوحدة  تعدادالنة أو عيال إنشاءتتمثؿ الخصائص الرئيسة لممجتمع المستيدؼ التي يجب أخذىا باالعتبار عند  -9-13
 اإلحصائية والصناعة التي ينتمي إلييا النشاط الرئيس لموحدة وحجـ الوحدة والموقع الجغرافي لموحدة.

 الوحدات اإلحصائية ووحدات اإلبالغ -9-2-2

القرارات اإلستراتيجية في الغالب  تُتخذمستوياٍت مختمفة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.  تُنّظـ الشركات أنشطتيا االبتكارية عند -9-14
المتعمقة بتمويؿ جيود االبتكار وتوجيييا عمى مستوى مشروع األعماؿ. لكف، يمكف أيضًا اتخاذ ىذه القرارات عند مستوى 

النظر عف الحدود الوطنية. كما أّنو يمكف لممديريف في المستويات األدنى مف مستوى  وذلؾ بغّض  ،األعماؿ مشروعمجموعة 
 [( تحّمؿ مسؤولية القرارات اليومية ذات الصمة باالبتكار. KAUاألعماؿ )أي تأسيس وحدة حسب نوع النشاط ]مشروع 

(، سيجعؿ ذلؾ مف MNEsيمكف ليذه القرارات أف تتعدى الحدود الوطنية خاصًة في حالة الشركات متعددة الجنسيات ) -9-15
ال سيما عندما تكوف منظمات اإلحصاء الوطنية أو غيرىا مف  ،الصعب تحديد ومسح الجيات المسؤولة عف اتخاذ القرار

 منظمات جمع البيانات ىي فقط المخّولة بجمع المعمومات مف الوحدات المحمية.

 الوحدة اإلحصائية

عنو؛ بمعنًى آخر ىي  إحصاءاتٌ  في نياية المطاؼوُتجمع  عنوالبحث عف معمومات  يتـّ  كيافٌ ىي  الوحدة اإلحصائية -9-16
 يتـّ  وحدة مشاهدةاليدؼ المقصود مف جمع إحصاءات االبتكار. يمكف لموحدة اإلحصائية أف تكوف  التي تيـّ الوحدة المؤسسية 

أو التقدير  إجراءات وحدات مشاىدة بمساعدة دمجتتشكؿ مف تقسيـ أو وحدة تحميمية  أو، تمقي معمومات وجمع إحصاءات عنيا
 (.UN, 2007; OECD, 2015b)بخبلؼ ذلؾ ا ىو ممكف ممّ  ،مف أجؿ توفير بيانات أكثر تفصيبًل أو تجانساً  فالتضمي\التنسيب

َنِشطة في فئاٍت صناعية المعقدة و الكبيرة و القتصادية الكيانات االالحاجة إلى تحديد الوحدات اإلحصائية في حالة  تظير -9-17
لموحدات اإلحصائية تبعًا لممكيتيا وروابط  ةعديدوجد أنواع يتوطنة في مناطؽ جغرافية مختمفة. تمتمؾ وحدات مالتي أو  ،مختمفة

ع األعماؿ والمؤسسات )وىي وحدة األعماؿ ومشاري مشروعالسـ مجموعات وىي با ،التحّكـ وتجانس األنشطة االقتصادية وموقعيا
واحد فقط مف النشاط  النشاط )وىي جزء مف وحدة تضطمع بنوعٍ  في موقع واحد تؤدي نشاطًا إنتاجيًا وحيدًا( ووحدات حسب نوع

ثر اختيار الوحدة اإلحصائية ومنيجية يتأ (. OECD 2015bفي  3-1 االقتصادي( )لمزيد مف التفاصيؿ انظر صندوؽ الحوار
 تقديـبيف عمى جيستألنشطة االبتكار ضمف الوحدة وقدرة الم بيدؼ إحصاءات االبتكار ووجود سجبلتٍ بقوة جمع البيانات 

 لمعمومات موضع االىتماـ. ا

بأّنو  القوميةفي نظاـ الحسابات  وىو ُمعّرؼٌ  ،عمومًا ىو الوحدة اإلحصائية في مسوحات األعماؿ مشروع األعمال -9-18
باإلضافة إلى امتبلؾ  ،أصغر مزيج مف الوحدات القانونية يتمتع "باالستقبلؿ الذاتي فيما يتعمؽ بصنع قرارات التمويؿ واالستثمار

 EC etو OECD 2015b تخصيص الموارد مف أجؿ إنتاج السمع والخدمات" )مربع الحوار في السمطة والمسؤولية فيما يخّص 

al., 2009;.) 

مسح  تنفيذ ينبغي استخبلص متغيرات التعريؼ الوصفي لكؿ الوحدات اإلحصائية في المجتمع المستيدؼ مف أجؿ -9-19
كود \، لكؿ وحدة إحصائية، ترميزوتتضّمفؿ. عادًة، تكوف ىذه المتغيرات متاحًة مف سجبلت األعماؿ اإلحصائية ابتكارات األعما
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يمكف لممعمومات اإلضافية حوؿ التنظيـ القانوني أو التعريؼ والموقع الجغرافي ونوع النشاط االقتصادي المنّفذ وحجـ الوحدة. 
 ءة وفعالية.اجعؿ عممية المسح أكثر كفت أفا وحالتيا عامة أـ خاصة وكذلؾ ممكيتي ،االقتصادي لموحدة اإلحصائية

 وحدات اإلببلغ

الحصوؿ عمى البيانات المطموبة( مف دولة  منو يتـّ  الذيعماؿ )أي "المستوى" ضمف مشروع األ وحدة اإلبالغتختمؼ  -9-20
وذلؾ تبعًا لميياكؿ المؤسسية واإلطار القانوني لعممية جمع البيانات والتقاليد واألولويات  ،ألخرى )ويحتمؿ أيضًا ضمف الدولة(

عف الوطنية وموارد المسح واالتفاقات المخصصة مع مشروعات األعماؿ المشمولة بالمسح. تبعًا لذلؾ، قد تختمؼ وحدة اإلببلغ 
 interpolation 1االستكماؿ الداخميسيـ أو استكماؿ )بوساطة قد يكوف مف الضروري دمج أو تقو الوحدة اإلحصائية المطموبة. 

 أو التقدير( المعمومات التي توفرىا الوحدات اإلحصائية لتتماشى مع الوحدة اإلحصائية المرغوبة.

الشركات مف مؤسسات ومشاريع أعماؿ متعددة، لكف بالنسبة لكثيٍر مف مشاريع األعماؿ صغيرة  تتكّوفيمكف أف  -9-21
. في حالة مشاريع األعماؿ ذات األنشطة االقتصادية عادةً  متماثمةومتوسطة الحجـ تكوف ىذه المؤسسات ومشاريع األعماؿ 

البيانات عف الوحدات حسب نوع النشاط أو عف قد يكوف مف الضروري ألجؿ مصالح السياسة اإلقميمية جمع  ،المتباينة
امًا دقيقًا لمنع حدوث تكرار التعداد خبلؿ تجميع موالوحدات حسب نوع النشاط تتطّمب اىت مؤسسات المعاينةالمؤسسات. غير أّف 

 البيانات.

، قد تحتاج منظمات اإلحصاء وعمشر ة المثؿ مجموع أعمىفقط عمى مستويات تجميع  عندما تكوف المعمومات متاحةً  -9-22
، عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ طمب المعمومات المفّصمةمع ىذه الوحدات مف أجؿ الحصوؿ عمى البيانات  أف تتعامؿالوطنية 
 مع بقية اإلحصاءات االقتصادية. التبادؿ  قابميةبتحسيف أو النشاط االقتصادي. سيسمح ىذا األمر  القضائي االختصاصحسب 

ـّ استكماؿ االستبيانات أو وافؽ المكتب اإلداري  بارزاً ع دورًا و مشر الأف تؤدي مجموعة يمكف  -9-23 كوحدة إببلغ في حاؿ ت
تباع عدد مف المقاربات المختمفة مثؿ الطمب مف الشركة القابضة افي حالة الشركات القابضة، يمكف  المركزي عمى االستجابات.

االستبياف أو األجزاء الميمة منو إلى  إحالةاإلببلغ عف أنشطة االبتكار التي تقـو بيا مشاريع أعماؿ في صناعاٍت محددة أو 
 األجزاء األخرى مف الشركة.

بيانات عف االبتكار عمى مستوى المؤسسة والوحدة حسب لتاج أو االعتبارات العممية قد تح أّف مصالح السياسات بما -9-24
متى كاف ممكنًا، القياـ بجمع البيانات عمى مستوى مشروع  يكوف مف المستحسف، ،ألعماؿنوع النشاط ومجموعات مشاريع ا

ج انتباىًا دقيقًا عند جمع عندما ال يكوف ىذا األمر ممكنًا، فإّف األمر يحتااألعماؿ مف أجؿ السماح بإجراء المقارنات الدولية. 
جميع تمعمومات المتعمقة بالروابط التي قد ال تكوف قابمة لمالبيانات أنشطة االبتكار واإلنفاؽ عميو واإلببلغ عنيا جنبًا إلى جنب 

ار أكثر مف ذلؾ، يمكف أف تكوف أنشطة االبتكعند مستويات مختمفة مف التجميع خاصًة في حالة المشاريع متعددة الجنسيات. 
 فيكونو والذيف غالبًا ما مشتتيف،  جزءًا مف سبلسؿ القيمة العالمية المعقدة التي تتضّمف مزوديف وعمميات إنتاج سمع وخدمات

                                                           
 ُتستخدم أيضاً مصطلحات االستقراء الداخلي واالستيفاء الداخلي 1
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 بدقة لوحدات اإلحصائية النَِّشطة في سبلسؿ القيمة العالميةاتحديد  ،متى كاف ممكناً  ،. لذلؾ، مف الميـموجوديف في دوٍؿ مختمفة
 مع بقية مصادر البيانات )مثؿ مسوحات االستثمار األجنبي والتجارة(. التوافؽ( مف أجؿ تحسيف 7)انظر الفصؿ 

 النشاط االقتصادي الرئيس
وفقػػػًا لنشػػػاطيا االقتصػػػادي الػػػرئيس باسػػػتخداـ أحػػػدث إصػػػدار مػػػف التصػػػنيؼ مشػػػروعات األعمػػػاؿ  يجػػػب تصػػػنيؼ 9-25

( أو مػػا يعادلػػو مػػف التصػػنيفات اإلقميميػػة/ UN, 2008، اإلصػػدار الرابػػع( )انظػػر ISICالصػػناعي الػػدولي الموّحػػد لؤلمػػـ المتحػػدة )
قابمية المقارنة الدولية بتصنيؼ الصناعات إلى أنشػطة اقتصػادية حسػب القسػـ،  الموّحدالوطنية. يدعـ التصنيؼ الصناعي الدولي 

ريػؼ المجتمػع المسػتيدؼ باسػتخداـ مسػتويات القسػـ والفصؿ، عمػى الػرغـ مػف أنػو فػي معظػـ الحػاالت يمكػف تع والفرع، والمجموعة
 دالموّحػالتصػنيؼ الصػناعي الػدولي  مػف 4اإلصػدار كمػا ىػو محػدد فػي  ،والفػروعوالفرع. تسػتخدـ التوصػيات الػواردة أدنػاه األقسػاـ 

 .دالموحّ مع الطبعات المنقحة المستقبمية لمتصنيؼ الصناعي الدولي االقتصادية، ويجب تحديثيا لجميع األنشطة 

عندما يكوف ىناؾ قدر كبير مف عدـ اليقيف بشأف النشاط االقتصػادي الحقيقػي لمشػركات )عمػى سػبيؿ المثػاؿ فػي  -9-26
األعمػػاؿ، أو تشػير إلػػى التصػػنيفات غيػر الرسػػمية أو مػف المحتمػػؿ أف تكػػوف  سػجبلتحػاؿ كانػػت ىػذه المعمومػػات غيػر متػػوفرة فػػي 

ذا كػاف ذلػؾ ممكنػاً ؤااًل حوؿ خطوط اإلنتاج الرئيسة التي تنتجيا كؿ شػركة، غير محدثة( يمكف أف تتضمف مسوحات االبتكار س  وا 
أسػػئمًة حػػوؿ األىميػػة النسػػبية ألنػػواع مختمفػػة مػػف خطػػوط اإلنتػػاج )عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مسػػاىمة فئػػات المنتجػػات المختمفػػة فػػي دورة 

 .والمعاينة والتحميؿالطبقي  لتصنيؼاالمبيعات(. ىذه المعمومات مطموبة لتخصيص النشاط االقتصادي لممشروع ألغراض 

األعماؿ في معظـ الصػناعات  لمشروعات، يوصي ىذا الدليؿ بجمع بيانات االبتكار 2و  1 كما ورد في الفصميف 9-27
االعتبػػارات  تشػػمؿت مناقشػػتيا أدنػػاه. ، مػػع بعػػض االسػػتثناءات المؤىمػػة التػػي تّمػػالموّحػػدالمحػػددة فػػي التصػػنيؼ الصػػناعي الػػدولي 

الرئيسة عند تحديد المجاؿ الموصى بو لمسوحات ابتكار األعماؿ حسػب النشػاط االقتصػادي، وخاصػة ألغػراض المقارنػة الدوليػة: 
وجود تحديات قياس محػددة مثػؿ سػجبلت األعمػاؿ غيػر المسػتقرة، والتجػارب الصناعة، و انتشار الجيات الفاعمة غير التجارية في 

 االبتكار داخؿ الصناعة.الدولية السابقة لقياس 

لجميػػػػع األنشػػػػطة  الموّحػػػدالييكػػػؿ العػػػػريض لمصػػػناعات حسػػػػب التصػػػػنيؼ الصػػػناعي الػػػػدولي  1-9يػػػوّفر الجػػػػدوؿ  9-28
 واألنشػػػطة( عمػػػى مسػػػتوى القسػػػـ والفػػػرع ويحػػػدد األنشػػػطة االقتصػػػادية الموصػػػى بيػػػا لممقارنػػػات الدوليػػػة، 4االقتصػػػادية )اإلصػػػدار 

بما في ذلؾ لؤلغراض الوطنية، واألنشطة االقتصادية غير الموصى بيا حاليًا لمسوحات  ،وف مفيدةً التي قد تك المتممةاالقتصادية 
 االبتكار في قطاع األعماؿ.

مػف التصػنيؼ  4 المراجعةلجمع البيانات الوطنية والمقارنات الدولية في  الموصى بهاتشمؿ األنشطة االقتصادية   9-29
)أنشطة اإلقامة والخػدمات الغذائيػة(. فػي ىػذه المجػاالت  Iباستثناء القسـ  Mوحتى  Bـ مف جميع األقسا الموّحدالصناعي الدولي 

 جمع البيانات.في توجد تجربة مقارنة وطنية ودولية جوىرية 

التػػي تسػتحؽ التجميػػع، ولكػف ال تػػزاؿ غيػر مختبػرة إلػػى حػدو كبيػػر مػف منظػػور  المتممػةتشػمؿ األنشػطة االقتصػػادية  9-30
)أنشػػطة  Iلمتصػػنيؼ الصػػناعي الػػدولي الموّحػػد،  4 المراجعػػة)الزراعػػة والغابػػات وصػػيد األسػػماؾ( مػػف  Aالمقارنػػة الدوليػػة، األقسػػاـ 

)أنشػػطة الصػػيانة وأنشػػطة  Sمػػف القسػػـ  96-95)األنشػػطة اإلداريػػة وأنشػػطة الػػدعـ(، والفصػػميف  Nاإلقامػػة والخػػدمات الغذائيػػة(، 
الػدولي لسػجبلت األعمػاؿ غيػر مكتمػٍؿ )خاصػػًة  الخػدمات الشخصػية األخػرى(. بالنسػبة ليػذه الصػناعات، ال يػزاؿ التوحيػد القياسػي

اليػػًا ينبغػػي أف تػػوفر الجيػػود الجاريػػة حبالنسػػبة لمزراعػػة( وتقتصػػر الخبػػرة الحاليػػة عمػػى مسػػوحات فػػي عػػدٍد قميػػؿ مػػف الػػدوؿ فقػػط. 
 إرشاداٍت أفضؿ لقياس االبتكار في المستقبؿ. 
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 األنشطة االقتصادية المدرجة في المقارنات الدولية ألنشطة االبتكار 1-9الجدوؿ 
 الموّحدمف التصنيؼ الصناعي الدولي  4 المراجعة وفروعاستنادًا إلى أقساـ   

 التوصيؼ الفرع  القسم
 المقارنات الدوليةاألنشطة االقتصادية الموصى بإدراجها في 

B 5-9 المحاجر واستغبلؿ التعديف 
C 10-33  الصناعة التحويمية 
D 35 إمدادات الكيرباء والغاز والبخار وتكييؼ اليواء 
E 36-39 دارة النفايات ومعالجتيا  إمدادات المياه؛ أنشطة الصرؼ الصحي وا 
F 41-43 البناء 
G 45-47  السيارات والدراجات الناريةتجارة الجممة والتجزئة؛ صيانة 
H 49-53 النقؿ والتخزيف 
J 58-63 المعمومات واالتصاالت 
K 64-66 األنشطة المالية والتأميف 
L 68 األنشطة العقارية 
M 69-75 األنشطة المينية والعممية والتقانية 

 األنشطة االقتصادية المتممة لجمع البيانات الوطنية
A 1-3  وصيد األسماؾالزراعة والغابات 
I 55-56 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 
N 77-82 أنشطة الخدمات اإلدارية والدعـ 
S 95-96 أنشطة الصيانة وأنشطة الخدمات الشخصية األخرى 

 األنشطة االقتصادية غير الموصى بها لجمع البيانات
O 84 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضماف االجتماعي اإللزامي 
P 85 التعميـ 
Q 86-88 صحة اإلنساف وأنشطة العمؿ االجتماعي 
R 90-93 الفنوف والترفيو والتسمية 
S 94  منظمات العضوية 

 األنشطة االقتصادية خارج نطاؽ هذا الدليل
T 97-98 أنشطة األسر كأرباب عمؿ؛ أنشطة األسر لبلستخداـ الخاص 
U 99  الحدود اإلقميميةأنشطة المنظمات والييئات التي تتجاوز 

 

بجمع بيانات عنيا مف خبلؿ مسوحات ابتكار األعماؿ،  ال يوصى بشكٍؿ عاـعدٌد مف األنشطة االقتصادية  يوجد  9-31
)اإلدارة  Oويجػػػب اسػػػتبعادىا مػػػف المقارنػػػات الدوليػػػة البتكػػػار األعمػػػاؿ. مػػػف منظػػػور المقارنػػػة الدوليػػػة، ال ينصػػػح بػػػإدراج األقسػػػاـ 

 Sمػػػف القسػػػـ  94)الفنػػػوف والترفيػػػو والتسػػػمية( والفػػػرع  Rوأنشػػػطة العمػػػؿ االجتمػػػاعي(،  )صػػػحة اإلنسػػػاف Q)التعمػػػيـ(،  Pالعامػػػة(، 
الخاصػة غيػر اليادفػة لمػربح التػي تخػدـ  )منظمات العضوية( بسػبب الػدور الميػيمف أو الكبيػر لممؤسسػات الحكوميػة أو المؤسسػات
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وؿ. ومػع ذلػؾ، قػد تكػوف ىنػاؾ مطالػب متعمقػة بالسياسػة الداخميػة لتوسػيع نطػاؽ األسػر فػي تقػديـ ىػذه الخػدمات فػي العديػد مػف الػد
تغطيػػة المسػػوحات الوطنيػػة لتشػػمؿ الشػػركات العاممػػة فػػي ىػػذه المجػػاالت، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ إذا كانػػت نسػػبة كبيػػرة مػػف الوحػػدات 

ات أف تسػػتقبؿ دعمػػًا عامػػًا ألنشػػػطة العاممػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػػي البمػػد عبػػارة عػػف شػػػركات أعمػػاؿ، أو إذا كػػاف يحػػؽ ليػػذه الشػػػرك
 االبتكار الخاصة بيا.

فيػػي وصػػى باسػػتبعادىا، وبالتػػالي تيػػيمف جيػػاٌت فاعمػػة منخرطػػة فػػي أنشػػطة غيػػر سػػوقية عمػػى األقسػػاـ األخػػرى المُ  9-32
 الحدود اإلقميمية(. التي تتجاوز)الييئات  U)األسر( والقسـ  Tىذا الدليؿ، أي القسـ  خارج نطاؽ

 حجـ الوحدة
نشػػػاط االبتكػػػار عمومػػػًا ىػػػو أوسػػػع نطاقػػػًا وُيبمػػػ  عنػػػو أكثػػػر فػػػي الشػػػركات األكبػػػر حجمػػػًا، فػػػإّف  عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أفّ  9-33

لموحػػدات مػػف جميػػع األحجػػاـ القػػدرة عمػػى أف تكػػوف نشػػطة فػػي مجػػاؿ االبتكػػار ويجػػب أف تكػػوف جػػزءًا مػػف نطػػاؽ مسػػوحات ابتكػػار 
وحػدات األعمػاؿ األصػغر حجمػًا، خاصػة تمػؾ التػي تتمتػع بدرجػة أعمػى مػف الطػابع غيػر الرسػمي )عمػى  األعماؿ. ومع ذلػؾ، فػإفّ 

إدراجيا كشركات، معفاة مف أو غير معمنة عف بعػض الضػرائب، ومػا إلػى ذلػؾ( مػف المػرجح أف تكػوف مفقػودة  سبيؿ المثاؿ ال يتـّ 
دات أعمػػى فػػي الػػدوؿ التػػي ال تػػزاؿ فػػي المراحػػؿ األولػػى مػػف مػػف سػػجبلت األعمػػاؿ اإلحصػػائية. تكػػوف األىميػػة النسػػبية ليػػذه الوحػػ

وكػذلؾ ذات درجػات متفاوتػة  ،التنمية. ليذا تشكؿ مقارنة البيانات الخاصة بدوٍؿ ذات أنواٍع مختمفة مف سجبلت الشركات الصػغيرة
ينبػػع مػػف تفسػػير  -3صػػؿ كمػػا ىػػو مػػذكور فػػي الف -مػػف اإلنتػػاج المتحقػػؽ فػػي االقتصػػاد غيػػر الرسػػمي تحػػدياٍت. يوجػػد تحػػدو إضػػافي

 بيانات االبتكار بالشكؿ المناسب لمشركات الناشئة حديثًا التي يمكف اعتبار عدد كبير مف األنشطة فييا جديدة عمى الشركة.

بتحديد نطاؽ المجتمع المستيدؼ بحيث يشػمؿ جميػع وحػدات األعمػاؿ  -مف أجؿ المقارنات الدولية-وصى لذلؾ يُ  9-34
 -لقياس الفئات. يمكف أف تشمؿ المسػوحات أيضػًا  متوسط عدد العامميفواستخداـ  عشرة عامميف أو أكثراإلحصائية التي توّظؼ 

وحدات توّظػؼ أقػؿ مػف عشػرة عػامميف، السػيما فػي صػناعات التقانػة العاليػة وصػناعة  -اعتمادًا عمى اىتمامات المستخدـ وموارده
عػػة شػػركات ناشػػئة وشػػركات فرعيػػة منفصػػمة عػػف الشػػركة األـ ذات الخػػدمات كثيفػػة المعرفػػة. مػػف المحتمػػؿ أف تشػػمؿ ىػػذه المجمو 

 (.3أىمية كبيرة بالنسبة لمسياسات )انظر الفصؿ 

 ربط البيانات 9-2-3

غالبًا ما تستخدـ المنظمات اإلحصائية الوطنية سجؿ األعماؿ الرسمي لتحديد العينة في مسح االبتكار ومسػوحات  9-35
حصاءات األعماؿ العامػة. يتػيحالبحث والتطوير التجريبي وتقانة ا فرصػًا لػربط مسػح االبتكػار  ىػذا األمػر لمعمومات واالتصاالت وا 

بالمسوحات األخرى بغية الحصوؿ عمى بيانات مجالية عف العديد مف المتغيرات قيػد االىتمػاـ مثػؿ البحػث والتطػوير التجريبػي، أو 
أو الصػػادرات أو االسػػتثمارات. اسػػتخدـ عػػدٌد متزايػػد مػػف المنظمػػات  تقانػػة المعمومػػات واالتصػػاالت، أو العمالػػة، أو دورة المبيعػػات،

ربػػط البيانػػات لمػػتخمص جزئيػػًا مػػف الحاجػػة إلػػى جمػػع بعػػض أنػػواع البيانػػات فػػي مسػػح  -السػػنيف عمػػى مػػرّ  -اإلحصػػائية الوطنيػػة 
طيػا نفػس الوحػدات اإلحصػائية، االبتكار، عمى الرغـ مف أف ربط البيانات ال يمكف تحقيقو إال عنػدما تسػتخدـ المسػوحات المػراد رب

 والتي تتمثؿ عادة بالنسبة لممنظمات اإلحصائية الوطنية بالمشروع.

ا يؤدي إلى ارتفاع معػدالت االسػتجابة وتحسػيف جػودة ، ممّ يبستجمالعمى عبء اليمكف لربط البيانات أف يقمؿ مف  9-36
الحصػوؿ عمييػا مػف المسػوحات اإللزاميػة لمبحػث والتطػوير التجريبػي ولؤلعمػاؿ. ومػع ذلػؾ، يجػب تكػرار  البيانات المجالية التي يتـّ 

األسئمة في مسح االبتكار عندما يحتاج المستجيبوف إلى نقطة مرجعية لؤلسػئمة ذات الصػمة، إمػا لتنشػيط ذاكػرتيـ أو لتػوفير مرجػع 
أف تتضػػمف األسػػئمة المتعمقػػة باإلنفػػاؽ عمػػى االبتكػػار سػػؤااًل عػػف  لحسػػاب الفئػػات الفرعيػػة أو الحصػػص. عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، يجػػب
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اإلنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػػث والتطػػػوير التجريبػػػي لمرجػػػػوع إليػػػو، كمػػػا يجػػػػب أف يتبػػػع األسػػػئمة المتعمقػػػػة بعػػػدد ) أو حصػػػة( العػػػػامميف ذوي 
ولػػبعض التحمػػيبلت يمكػػف المسػػتويات المختمفػػة مػػف التحصػػيؿ العممػػي سػػؤاؿ حػػوؿ إجمػػالي عػػدد العػػامميف. بمجػػرد اكتمػػاؿ المسػػح، 

اسػػتبداؿ قػػػيـ مسػػػح االبتكػػػار الخاصػػػة بالبحػػػث والتطػػػوير التجريبػػي أو التوظيػػػؼ أو المتغيػػػرات األخػػػرى بقػػػيـ مػػػف مسػػػوحات البحػػػث 
ذا أشار التحميؿ إلى ذلؾ فيذا يزيد الدقة.  والتطوير التجريبي ومسوحات األعماؿ، وا 

البيانػات اإلداريػة وبيانػات المسػح وىػو مػؿء اسػتبيانات االبتكػار يوجد خيار آخر يػنجـ عػف القػدرة عمػى الجمػع بػيف  9-37
الحصػوؿ عمييػا مػػف مصػادر أخػرى حػوؿ دورة المبيعػات، والعمالػة، واإلنفػاؽ عمػى البحػػث  عبػر اإلنترنػت مسػبقًا بالبيانػات التػي يػتـّ 

ويقمػؿ مػف  ،مرجعيػة فوريػة لممسػتجيبيفومػا إلػى ذلػؾ. يمكػف أف يػوفر ذلػؾ نقاطػًا  ،والتطوير التجريبػي، وتطبيقػات بػراءات االختػراع
فيػػو إمكانيػػة أف تكػػوف البيانػػات المممػػوءة مسػػبقًا قديمػػة، عمػػى الػػرغـ مػػف إمكانيػػة أف تكػػوف الخيػػار ا ذىػػ عػػبء االسػػتجابة. أمػػا عيػػب

ف خيػار تصػحيح البيانات القديمة ال تزاؿ مفيدًة لمؿء البيانات مسبقًا لمسنة األولى مف فترة مشػاىدة. يجػب أيضػًا إعطػاء المسػتجيبي
ـّ ممؤىا مسبقاً   .األخطاء الواردة في البيانات التي ت

الػػربط مػػع بيانػػات إحصػػاءات األعمػػاؿ الييكميػػة المتعمقػػة بػػالمتغيرات االقتصػػادية بعػػد فتػػرة تػػأخير )فتػػرة إبطػػاء(  يعػػدّ  9-38
ت السػببية بػيف أنشػطة االبتكػار والنتػائج، مناسبة )سنة أو أكثر بعد مسح االبتكار( مفيدًا لؤلبحاث التي تيدؼ إلػى اسػتنتاج العبلقػا
 حيث تتضمف النتائج ذات الصمة التغيرات في اإلنتاجية، والعمالة، والصادرات واإليرادات.

يمكػػف إضػػافة أسػػئمة مختػػارة عػػف االبتكػػار مػػف حػػيف خخػػر إلػػى مسػػوحات أخػػرى لممسػػاعدة فػػي تحسػػيف إطػػار مسػػح  9-39
 االبتكار وتحديثو والمحافظة عميو.

 تكرار جمع البيانات 9-2-4
يعتمػػد تكػػرار مسػػوحات االبتكػػار عمػػى االعتبػػارات العمميػػة واحتياجػػات المسػػتخدميف عمػػى المسػػتوى الػػدولي والػػوطني  9-40
معػػدؿ التغيػػر فػػي العديػػد مػػف المتغيػػرات، وتػػأثير المسػػوحات المتكػػررة عمػػى عػػبء  ءوبػػطتػػؤثر اعتبػػارات مثػػؿ التكمفػػة،  واإلقميمػػي.

االستجابة، والمشاكؿ الناجمة عف تداخؿ فترات المشاىدة بيف المسوحات المتتالية في التكرار الموصى بػو فػي مسػوحات االبتكػار. 
جمعيػا عمػى أسػاٍس سػنوي، ال  نػاٍت أكثػر تكػرارًا وحداثػة يػتـّ توّلد أىمية االبتكار لمنمو االقتصػادي والرفاىيػة طمبػًا سياسػاتيًا عمػى بيا

السػػنوية أيضػػًا تحميػػؿ سػػبب  البانػػؿسػػيما بالنسػػبة ألنشػػطة االبتكػػار التػػي يمكػػف أف تتغيػػر بسػػرعة. مػػف الممكػػف أف تسػػيؿ مسػػوحات 
 (.11التأخر بيف مدخبلت االبتكار ومخرجاتو، أو آثار االبتكار في األداء االقتصادي )انظر الفصؿ 

يمكػف  سػنواتال ثػبلث. مف أجػؿ مسػوحات السػنتيف أو سنة إلى ثالث سنواتيوصى بإجراء مسوحات االبتكار كؿ  9-41
إجػراء مسػػح أقصػر يجمػػع فقػط متغيػػرات االبتكػار الرئيسػػة فػي سػػنوات متناوبػة،  إذا سػػمحت المػوارد بػػذلؾ. ومػع ذلػػؾ، يجػب تػػوخي 

 3-9ألف الػػردود يمكػػف أف تتػػأثر بطػػوؿ مػػدة المسػػح )انظػػر القسػػـ  ،الحػػذر عنػػد مقارنػػة نتػػائج المسػػوحات القصػػيرة والطويمػػة زمنيػػاً 
إجػػراء  ى معمومػػات حػػوؿ االبتكػػار مػػف اإلنترنػػت أو مػػف مصػػادر أخػػرى فػػي السػػنوات التػػي ال يػػتـّ أدنػػاه(. يمكػػف أيضػػًا الحصػػوؿ عمػػ

إجػراء  التدقيؽ بالتفصيؿ فػي خيػارات اسػتخداـ مصػادر بديمػة لبيانػات االبتكػار فػي السػنوات التػي ال يػتـّ  مسح لبلبتكار فييا. لـ يتـّ 
 مسح فييا.

 المشاهدات والفترات المرجعية فترات 9-2-5
لضماف قابمية المقارنة بيف المسػتجيبيف، يجػب أف تحػدد المسػوحات فتػرة المشػاىدة لؤلسػئمة المتعمقػة باالبتكػار. فتػرة  9-42

فتػػػرة  أال تتجػػػاوزز التػػػذّكر، يوصػػػى المشػػػاىدة ىػػػي المػػػدة الزمنيػػػة التػػػي تغطييػػػا غالبيػػػة األسػػػئمة فػػػي المسػػػح. مػػػف أجػػػؿ تقميػػػؿ  تحّيػػػ
المرجعية ىي السنة األخيرة مف فترة المشاىدة اإلجمالية لممسح وىي تستخدـ كفتػرة المشػاىدة الفعالػة . الفترة ثالث سنواتالمشاىدة 
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لجمع بنود البيانات المجالية، مثؿ اإلنفاؽ أو عدد العامميف. تكوف الفترات المرجعية وفترات المشاىدة متطابقة في المسوحات التػي 
 تستخدـ فترة مشاىدة مدتيا سنة واحدة.

ُمبتِكػرة )انظػر الفصػؿ  اإلبػبلغ أنيػا وبالتالي مساىمة الوحػدات التػي يػتـّ  ،حدد طوؿ فترة المشاىدة تعريؼ االبتكاري 9-43
(. عمى سبيؿ المثاؿ يمكػف أف يػؤثر اختيػار فتػرة المشػاىدة فػي المقارنػات بػيف مجموعػات الوحػدات )مثػؿ الصػناعات( التػي تنػتج 3

المػػرجح أف تقػػدـ الصػػناعات ذات دورة حيػػاة منػػتج قصػػيرة ابتكػػارات منػػتج بشػػكؿ أكثػػر سػػمعًا أو خػػدمات بػػدورات حيػػاة مختمفػػة )مػػف 
تكرارًا(. وليذا انعكاساتو في  إمكانية التفسير، كما يثير الحاجة إلى اعتماد توحيد مناسب عبر المسػوحات الوطنيػة )انظػر الفصػؿ 

11.) 

ة مشػػاىدة أطػػػوؿ. عمػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ إذا اسػػػتمر فػػي بعػػض الحػػػاالت، ُيفضػػؿ فػػػي القضػػايا التفسػػػيرية اسػػتخداـ فتػػػر  9-44
مشروع االبتكار عمى مدار عدة سنوات، فقد تؤدي فترة المشاىدة القصيرة إلى إسناد أنشطة ومخرجات ابتكارية مختمفة إلى سنوات 

ىػػذا األمػػر بعػػض مختمفػػة مثػػؿ االسػػتفادة مػػف التعػػاوف، وفػػواتير التمويػػؿ العػػاـ والمبيعػػات مػػف المنتجػػات الجديػػدة. يمكػػف أف يعيػػؽ 
 التحميبلت ذات الصمة بأنماط االبتكار وآثارىا.

جػودة البيانػات ُيفضػؿ اسػتخداـ فتػرة مشػاىدة أقصػػر مػف أجػؿ تقميػؿ أخطػاء التػذّكر. ينطبػؽ ىػذا األمػػر  فيمػا يخػّص  9-45
تحػدث عنػدما يتػذكر  عمى سبيؿ المثاؿ عنػدما ينسػى المسػتجيبوف التصػريح عػف حػدث مػا، أو عمػى األخطػاء المتداخمػة زمنيػًا التػي

 المستجيبوف بالخطأ أحداثًا حدثت قبؿ فترة المشاىدة عمى أنيا حدثت خبلؿ تمؾ الفترة.

يمكف الجمع بيف مزايا الجودة المترتبة عمى فتػرات المشػاىدة القصػيرة ومزايػا التفسػير المحتممػة الناتجػة عػف  فتػرات  9-46
-9ف الشركات في مسوحات االبتكار المقطعية المتعاقبة )انظر القسـ الفرعي تربط بي بانؿنة المشاىدة األطوؿ مف خبلؿ بناء عيّ 

أدنػػػاه(. عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ إذا كانػػػت مػػػدة فتػػػرة مشػػػاىدة البيانػػػات األساسػػػية ىػػػي عػػػاـ واحػػػد، فػػػيمكف حسػػػاب حالػػػة االبتكػػػار  4-3
مشػػاىداتيا عمػػى فتػػرتيف أو ثػػبلث  تمتػػدّ لمشػػركات لفتػػرة أكثػػر مػػف سػػنتيف )أو ثػػبلث( بشػػكؿ أكثػػر فعاليػػة مػػف بيانػػات الشػػركات التػػي 

فترات مشاىدة سنوية متتالية. سيتطّمب ىػذا األمػر وضػع افتراضػاٍت وبػذؿ جيػوٍد إضػافية لمتعامػؿ مػع الحػاالت التػي ال تتػوفر فييػا 
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يكػػوف مػػف الصػػعب فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت تحديػػد إذا مػػا كانػػت التغيػػرات فػػي النتػػائج ترجػػع، مػػع مػػرور الوقػػت، أساسػػًا إلػػى أنشػػطة 
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في الوقت الذي  ُنشر فيو ىذا الدليؿ، تراوحت فترة المشاىدة التي استخدمتيا الدوؿ بيف سنة وثبلث سنوات، حيث  9-48
االبتكػػار ومعػدؿ العمػؿ المشػػترؾ مػع الجيػات الفاعمػػة يقمػؿ ىػذا األمػػر مػف إمكانيػة المقارنػػة الدوليػة لممؤشػرات الرئيسػػة مثػؿ حػدوث 

 األخرى. عمى الرغـ مف عدـ وجود إجماع حاليًا عمى ما ينبغي أف يكوف عميو الطوؿ األمثؿ لفترة المشػاىدة العامػة )بخػبلؼ الحػدّ 
ر إمكانيػة المقارنػة الدوليػة. األقصى لمدة ثبلث سنوات(، فإّف التقػارب نحػو فتػرة مشػاىدٍة مشػتركة مػف شػأنو أف ُيحّسػف إلػى حػدو كبيػ

مػػف خػبلؿ الجيػػود المتضػافرة، خثػار األطػػواؿ المختمفػة لفتػرات المشػػاىدة واسػتخداـ بيانػػات  إضػافية، وصػى بػػإجراء اختبػاراتٍ لػذلؾ يُ 
سػب لفتػرة الجيود المبذولة لمتوصؿ إلى اتفػاٍؽ دولػي بشػأف الطػوؿ األن ستدعـ نتائج ىذه االختبارات لمعالجة قضايا التفسير. البانؿ

 المشاىدة.
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 تصميم األسئمة واالستبيان 9-3
مػػف ىػػذا الػػدليؿ المفػػاىيـ والخصػػائص المختمفػػة البتكػػار األعمػػاؿ مػػف أجػػؿ قياسػػيا،  8وحتػػى  3تحػػدد الفصػػوؿ مػػف  9-49
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ألنػػو مػػف المػػرّجح أف تختمػػؼ صػػياغة األسػػئمة النيائيػػة  ،واالسػػتبيانات بعنايػػة. ال يقػػدـ ىػػذا الػػدليؿ أمثمػػًة كاممػػة عػػف أسػػئمة المسػػح

خػػػؿ الدولػػػة. عوضػػػًا عػػػف ذلػػػؾ، تقػػػدـ األقسػػػاـ التاليػػػة إرشػػػاداٍت ألفضػػػؿ بػػػاختبلؼ الظػػػروؼ السػػػياقية التػػػي تختمػػػؼ بػػػيف الػػػدوؿ ودا
الممارسات في تصميـ األسئمة وتنسيؽ االستبياف. يمكف أف يساعد التصميـ الجيػد لؤلسػئمة وتنسػيؽ االسػتبيانات فػي تحسػيف جػودة 
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ا يتػػأثر تصػػميـ األسػػئمة الفرديػػة وتنسػػيؽ االسػػتبيانات بالقػػدرة عمػػى الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات مػػف مصػػادر أخػػرى )مّمػػ 9-51
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ولة عنػػد الحػػاؿ فػػي المسػػوحات الياتفيػػة، ولكػػف يمكػػف فيميػػا بسػػي يىػػوقتػػًا طػػويبًل عنػػد سػػماعيا، كمػػا  المصػػفوفة صػػعبة وتسػػتغرؽ
الحاؿ في مسوحات االستبيانات عبر اإلنترنػت والبريػد. يجػب أف تؤخػذ ىػذه االختبلفػات فػي طرائػؽ  يىعرضيا بشكٍؿ مرئي، كما 

 ؽ متعددة.المسح بعيف االعتبار عند استخداـ طرائ

 مف نظرية االبتكار إلى بيانات االبتكار 1-9الشكؿ 
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روف األسئمة عمى النحو المقصود في يجب تكييؼ جميع األسئمة وترجمتيا بعناية لمتأكد مف أف المستجيبيف يفسّ  9-52
المفاىيـ والتعريفات الواردة في ىذا الدليؿ. أواًل: ال يمكف تطبيؽ كثير مف المفاىيـ والتعريفات مثؿ األسئمة. عمى سبيؿ المثاؿ: قد 

(. ثانيًا: يجب 3ىناؾ حاجة إلى أكثر مف سؤاؿ واحد لمحصوؿ عمى البيانات التي تتضمف مفيومًا واحدًا )انظر الفصؿ تكوف 
المستجيبيف في مختمؼ السياقات الثقافية واإلقميمية والوطنية  ث تتوافؽ مع المغة المستخدمة مفتكييؼ المصطمحات األساسية بحي

(Harkness et al., 2010عمى سبيؿ .) " المثاؿ: تستخدـ أستراليا وكندا مصطمحbusiness" بداًل مف "enterprise ألف ىذا "
وبالتالي فيو عرضٌة لسوء الفيـ. بالتالي، يمكف أف  ،األخير ليس جزءًا مف االستخداـ الشائع لمغة اإلنكميزية في أي مف الدولتيف

 مف المؤسسات أو وحدات اإلنتاج حسب نوع النشاط." مربكًة لممستجيبيف business" أو "enterpriseتكوف الكممات "

في مسوحات االبتكار التي تغطي العديد مف الدوؿ أو في الدوؿ الناطقة  خاصةَ قضايا الترجمة ذات أىميٍة  تعدّ  9-53
رنة النتائج. بأكثر مف لغة واحدة، نظرًا ألنو حتى االختبلفات البسيطة بيف االستبيانات الوطنية يمكف أف تقمؿ مف إمكانية مقا

يمكف أف تنتج ىذه االختبلفات مف الترجمة، أو التغيير في ترتيب األسئمة أو مف إضافة أو حذؼ فئات أو أسئمة. يجب أف تأخذ 
الترجمة بعيف االعتبار الظروؼ الخاصة بكؿ دولة )مثؿ النظاـ القانوني والموائح القانونية لمدولة( لتجنب سوء الفيـ لممفاىيـ 

 والتعريفات.

 فيـ السؤاؿ وجودتو
سؤاليف عف وجو عدـ التكرار كأف يُ  يجب أف تكوف األسئمة قصيرة ومكتوبة بمغة بسيطة ال لبس فييا. مف الميـّ  9-54

التعّرؼ عمييا مف  معمومات متماثمة، وكذلؾ التخمص مف األسئمة التي تطرح اثنيف أو أكثر مف بنود المعمومات )غالبًا يتـّ 
ألف المستجيبيف في كثير مف األحياف  ما أمكف األسئمة حيثبارتيف(. يجب تضميف المفاىيـ والتعريفات في استخداـ "و" بيف الع

ال يقرؤوف المعمومات اإلضافية. كما يجب استخداـ المعمومات التوضيحية في الحواشي السفمية أو ارتباطات النص التشعبي عبر 
 اإلنترنت بأقؿ قدر ممكف.

مف إجياد المستجيبيف والحفاظ عمى الدافع لدييـ لتقديـ إجابات  البيانات عف طريؽ الحدّ يمكف تحسيف جودة  9-55
جيدة. يتأثر كؿ مف اإلجياد والدافع بطوؿ السؤاؿ، ولكف يمكف تعزيز الدافع عف طريؽ طرح أسئمٍة ذات صمة بالمستجيبيف ومثيرة  

مف الوحدات غير المبتِكرة الذيف يحتاجوف أف يكوف االستبياف ذا صمٍة  خاصًة لممستجيبيف اً ميمّ مر األخير ىذا األ الىتماميـ. يعدّ 
اّل  ،ًا ليـوميمّ  مناسبًة لجميع الوحدات في  كافة األسئمة مف الناحية الُمثمى أف تكوف . لذا يجب  فإنو سيكوف عرضًة لعدـ الردّ وا 

  (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000)كؿ الصناعات 

يشير مصطمح "اإلرضاء" إلى سموكيات المستجيب الرامية إلى تقميؿ الوقت والجيد البلزميف الستكماؿ االستبياف  9-56
ي أسئمة، وعدـ التمييز عبر اإلنترنت أو االستبياف المطبوع، وتتضمف ترؾ االستبياف قبؿ استكمالو )اإلنياء المبكر(، وتخطّ 

لجميع األسئمة الفرعية في سؤاؿ ما كأف ترد مثبًل  اإلجابة "ميمة قميبًل" عف جميع  )عندما يعطي المستجيب فئة استجابة متماثمة
 ,.Barge and Gelbach, 2012; Downes-Le Guin et al)األسئمة الفرعية في سؤاؿ الشبكة(، واإلسراع في االستبياف 

تأكد مف أّف األسئمة ميمة لجميع المستجيبيف األدنى في ال ستراتيجيات الرئيسة لتقميؿ اإلرضاء إلى الحدّ تتمثؿ اإل.  (2012
األدنى. يمكف تقميؿ عدـ التمييز عف طريؽ قصر عدد األسئمة الفرعية في الشبكة إلى ما ال  والتقميؿ مف طوؿ االستبياف إلى الحدّ 

أسئمة فرعية إلى (. ويمكف تقسيـ أسئمة الشبكة التي تحتوي عمى أكثر مف سبعة Couper et al., 2013يزيد عف سبعة أسئمة )
حتوي ستة عدة مجموعات فرعية. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف تقسيـ سؤاؿ الشبكة الذي يحتوي عشرة أسئمة فرعية إلى موضوع أوؿ ي

 .أسئمة يحتوي أربعة ثافٍ أسئمة فرعية وموضوع 

 فئات اإلجابة االسمية والرتبية
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 اإلنترنت بأقؿ قدر ممكف.

مف إجياد المستجيبيف والحفاظ عمى الدافع لدييـ لتقديـ إجابات  البيانات عف طريؽ الحدّ يمكف تحسيف جودة  9-55
جيدة. يتأثر كؿ مف اإلجياد والدافع بطوؿ السؤاؿ، ولكف يمكف تعزيز الدافع عف طريؽ طرح أسئمٍة ذات صمة بالمستجيبيف ومثيرة  

مف الوحدات غير المبتِكرة الذيف يحتاجوف أف يكوف االستبياف ذا صمٍة  خاصًة لممستجيبيف اً ميمّ مر األخير ىذا األ الىتماميـ. يعدّ 
اّل  ،ًا ليـوميمّ  مناسبًة لجميع الوحدات في  كافة األسئمة مف الناحية الُمثمى أف تكوف . لذا يجب  فإنو سيكوف عرضًة لعدـ الردّ وا 

  (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000)كؿ الصناعات 

يشير مصطمح "اإلرضاء" إلى سموكيات المستجيب الرامية إلى تقميؿ الوقت والجيد البلزميف الستكماؿ االستبياف  9-56
ي أسئمة، وعدـ التمييز عبر اإلنترنت أو االستبياف المطبوع، وتتضمف ترؾ االستبياف قبؿ استكمالو )اإلنياء المبكر(، وتخطّ 

لجميع األسئمة الفرعية في سؤاؿ ما كأف ترد مثبًل  اإلجابة "ميمة قميبًل" عف جميع  )عندما يعطي المستجيب فئة استجابة متماثمة
 ,.Barge and Gelbach, 2012; Downes-Le Guin et al)األسئمة الفرعية في سؤاؿ الشبكة(، واإلسراع في االستبياف 

تأكد مف أّف األسئمة ميمة لجميع المستجيبيف األدنى في ال ستراتيجيات الرئيسة لتقميؿ اإلرضاء إلى الحدّ تتمثؿ اإل.  (2012
األدنى. يمكف تقميؿ عدـ التمييز عف طريؽ قصر عدد األسئمة الفرعية في الشبكة إلى ما ال  والتقميؿ مف طوؿ االستبياف إلى الحدّ 

أسئمة فرعية إلى (. ويمكف تقسيـ أسئمة الشبكة التي تحتوي عمى أكثر مف سبعة Couper et al., 2013يزيد عف سبعة أسئمة )
حتوي ستة عدة مجموعات فرعية. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف تقسيـ سؤاؿ الشبكة الذي يحتوي عشرة أسئمة فرعية إلى موضوع أوؿ ي

 .أسئمة يحتوي أربعة ثافٍ أسئمة فرعية وموضوع 
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)"نعـ أو ال"( أو الرتبية مثؿ مقياس األىمية أو التكرار.  يمكف أف تستخدـ األسئمة النوعية فئات اإلجابة االسمية 9-57
لكنيا تزود بمعمومات محدودة فقط؛ في حيف أّف فئات اإلجابة الرتبية قد تظير شيئًا  ،فئات اإلجابة االسمية بسيطة وموثوقة تعدّ 

 بمة لمتطبيؽ".مف الطابع الذاتي. قد يتطمب ىذاف النوعاف مف األسئمة فئة إجابة "ال أعرؼ" أو "غير قا

 تصميم االستبيان 9-3-2
يجب أف يكوف االستبياف أقصر ما يمكف مف حيث الطوؿ ومنظمًا منطقيًا، وأف يتضّمف تعميماٍت واضحة.  9-58

تنخفض معدالت استجابة الوحدة )النسبة المئوية لمعينة التي تكمؿ االستبياف( في المسوحات االختيارية مع طوؿ االستبياف. كما 
 Galesic andطرحيا في نياية االستبياف الطويؿ ) ف تنخفض جودة اإلجابات أيضًا بالنسبة لؤلسئمة التي يتـّ يمكف أ

Bosnjak, 2009 أدناه. 6-9(. تمت مناقشة عوامؿ تطبيؽ المسح التي تؤثر في معدالت استجابة الوحدة في القسـ 

نسيؽ االستبياف، حيث تتشابو أفضؿ الممارسات بيف يمكف أف يتأثر فيـ المستجيبيف ورغبتيـ في االستجابة بت 9-59
ى االستبياف المطبوع الرتابة أو ُيظير التعميمات المتفرعة عنو بوضوح. االستبيانات المطبوعة وااللكترونية، حيث يجب أف يتخطّ 

يجب تكرار التعميمات يحتاج التنسيؽ إلى دمج التفضيبلت الوطنية ألحجاـ الخطوط ومقدار المساحة الفارغة في الصفحة. كما 
 عند الحاجة لذلؾ لتحسيف احتماؿ تقّيد المستجيبيف بيا.

 عوامؿ التصفية
ي المستجيبيف إلى أجزاء مختمفة مف االستبياف، اعتمادًا عمى إجاباتيـ عف توّجو عوامؿ التصفية وتعميمات التخطّ  9-60

ف عبء االستجابة خاصًة في االستبيانات المعقدة. عمى م أسئمة عامؿ التصفية. يمكف أف تكوف عوامؿ التصفية مفيدًة لمحدّ 
ب العكس مف ذلؾ، يمكف لعوامؿ التصفية أف تشجع سموؾ اإلرضاء حيث يجيب المستجيبوف بػ"ال" عف سؤاؿ عامؿ التصفية لتجنّ 

 استكماؿ األسئمة اإلضافية.

أسئمٍة  ذلؾ مف خبلؿ تصميـ مثاؿ قد يتـّ ي، عمى سبيؿ اليمكف تقميؿ الحاجة إلى عوامؿ التصفية وتعميمات التخطّ  9-61
النظر عف حالة االبتكار الخاصة بيا. يمكف أف يوفر ىذا األمر معموماٍت إضافية  جميع الوحدات، بغّض  يمكف اإلجابة عنيا مف

مفيدة لمسياسات وتحميؿ البيانات. ومع ذلؾ، تكوف عوامؿ التصفية ضروريًة في بعض الحاالت، عمى سبيؿ المثاؿ عندما تكوف 
 ر مف ابتكارات المنتج.سمسمة مف األسئمة ذات صمة فقط بالمستجيبيف الذيف ُيصرحوف عف واحٍد أو أكث

ا يثير مخاوؼ أف تكوف ردود ي التمقائي كنتيجٍة لعامؿ التصفية، ممّ يسمح التنسيؽ عبر اإلنترنت بالتخطّ  9-62
 المستجيبيف عمى االستبياف االلكتروني ذات نتائج مختمفة عف ردود المستجيبيف عمى نسخة مطبوعة تتيح ليـ رؤية أسئمٍة تـّ 

تخطييا ذات صمة. عند استخداـ االستبيانات عبر اإلنترنت والمطبوعة كمييما،  األسئمة التي تـّ  إذا قرروا أفّ تخطييا وتغيير رأييـ 
ـّ تخطّ  ييا بحيث تكوف األسئمة مرئية لممستجيبيف، يمكف أف يمكف لمنسخة عبر اإلنترنت استخداـ "التظميؿ الرمادي" لؤلسئمة التي ت

ـّ جمع بيانات وصفية لعممية جمع البيانات في أثناء المسحف ذلؾ إمكانية المقارنة مع النحسّ يُ  ذا ت أي بيانات  –سخة المطبوعة. وا 
أدناه(؛ فإنو يمكف تقويـ مسار  5-9في مسح عبر اإلنترنت )انظر القسـ  -مف خبلليا مؿء االستبيانات حوؿ العممية التي يتـّ 

ي أي تأثير في السموؾ، عمى سبيؿ المثاؿ إذا تراجع المستجيبوف كؿ مستجيب عبر االستبياف لتحديد إذا ما كاف لمتظميؿ الرماد
 لتغيير إجابة سابقة.

 ترتيب السؤاؿ
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روف األسئمة عمى النحو المقصود في يجب تكييؼ جميع األسئمة وترجمتيا بعناية لمتأكد مف أف المستجيبيف يفسّ  9-52
المفاىيـ والتعريفات الواردة في ىذا الدليؿ. أواًل: ال يمكف تطبيؽ كثير مف المفاىيـ والتعريفات مثؿ األسئمة. عمى سبيؿ المثاؿ: قد 

(. ثانيًا: يجب 3ىناؾ حاجة إلى أكثر مف سؤاؿ واحد لمحصوؿ عمى البيانات التي تتضمف مفيومًا واحدًا )انظر الفصؿ تكوف 
المستجيبيف في مختمؼ السياقات الثقافية واإلقميمية والوطنية  ث تتوافؽ مع المغة المستخدمة مفتكييؼ المصطمحات األساسية بحي

(Harkness et al., 2010عمى سبيؿ .) " المثاؿ: تستخدـ أستراليا وكندا مصطمحbusiness" بداًل مف "enterprise ألف ىذا "
وبالتالي فيو عرضٌة لسوء الفيـ. بالتالي، يمكف أف  ،األخير ليس جزءًا مف االستخداـ الشائع لمغة اإلنكميزية في أي مف الدولتيف

 مف المؤسسات أو وحدات اإلنتاج حسب نوع النشاط." مربكًة لممستجيبيف business" أو "enterpriseتكوف الكممات "

في مسوحات االبتكار التي تغطي العديد مف الدوؿ أو في الدوؿ الناطقة  خاصةَ قضايا الترجمة ذات أىميٍة  تعدّ  9-53
رنة النتائج. بأكثر مف لغة واحدة، نظرًا ألنو حتى االختبلفات البسيطة بيف االستبيانات الوطنية يمكف أف تقمؿ مف إمكانية مقا

يمكف أف تنتج ىذه االختبلفات مف الترجمة، أو التغيير في ترتيب األسئمة أو مف إضافة أو حذؼ فئات أو أسئمة. يجب أف تأخذ 
الترجمة بعيف االعتبار الظروؼ الخاصة بكؿ دولة )مثؿ النظاـ القانوني والموائح القانونية لمدولة( لتجنب سوء الفيـ لممفاىيـ 

 والتعريفات.

 فيـ السؤاؿ وجودتو
سؤاليف عف وجو عدـ التكرار كأف يُ  يجب أف تكوف األسئمة قصيرة ومكتوبة بمغة بسيطة ال لبس فييا. مف الميـّ  9-54

التعّرؼ عمييا مف  معمومات متماثمة، وكذلؾ التخمص مف األسئمة التي تطرح اثنيف أو أكثر مف بنود المعمومات )غالبًا يتـّ 
ألف المستجيبيف في كثير مف األحياف  ما أمكف األسئمة حيثبارتيف(. يجب تضميف المفاىيـ والتعريفات في استخداـ "و" بيف الع

ال يقرؤوف المعمومات اإلضافية. كما يجب استخداـ المعمومات التوضيحية في الحواشي السفمية أو ارتباطات النص التشعبي عبر 
 اإلنترنت بأقؿ قدر ممكف.

مف إجياد المستجيبيف والحفاظ عمى الدافع لدييـ لتقديـ إجابات  البيانات عف طريؽ الحدّ يمكف تحسيف جودة  9-55
جيدة. يتأثر كؿ مف اإلجياد والدافع بطوؿ السؤاؿ، ولكف يمكف تعزيز الدافع عف طريؽ طرح أسئمٍة ذات صمة بالمستجيبيف ومثيرة  

مف الوحدات غير المبتِكرة الذيف يحتاجوف أف يكوف االستبياف ذا صمٍة  خاصًة لممستجيبيف اً ميمّ مر األخير ىذا األ الىتماميـ. يعدّ 
اّل  ،ًا ليـوميمّ  مناسبًة لجميع الوحدات في  كافة األسئمة مف الناحية الُمثمى أف تكوف . لذا يجب  فإنو سيكوف عرضًة لعدـ الردّ وا 

  (Tourangeau, Rips & Rasinski, 2000)كؿ الصناعات 

يشير مصطمح "اإلرضاء" إلى سموكيات المستجيب الرامية إلى تقميؿ الوقت والجيد البلزميف الستكماؿ االستبياف  9-56
ي أسئمة، وعدـ التمييز عبر اإلنترنت أو االستبياف المطبوع، وتتضمف ترؾ االستبياف قبؿ استكمالو )اإلنياء المبكر(، وتخطّ 

لجميع األسئمة الفرعية في سؤاؿ ما كأف ترد مثبًل  اإلجابة "ميمة قميبًل" عف جميع  )عندما يعطي المستجيب فئة استجابة متماثمة
 ,.Barge and Gelbach, 2012; Downes-Le Guin et al)األسئمة الفرعية في سؤاؿ الشبكة(، واإلسراع في االستبياف 

تأكد مف أّف األسئمة ميمة لجميع المستجيبيف األدنى في ال ستراتيجيات الرئيسة لتقميؿ اإلرضاء إلى الحدّ تتمثؿ اإل.  (2012
األدنى. يمكف تقميؿ عدـ التمييز عف طريؽ قصر عدد األسئمة الفرعية في الشبكة إلى ما ال  والتقميؿ مف طوؿ االستبياف إلى الحدّ 

أسئمة فرعية إلى (. ويمكف تقسيـ أسئمة الشبكة التي تحتوي عمى أكثر مف سبعة Couper et al., 2013يزيد عف سبعة أسئمة )
حتوي ستة عدة مجموعات فرعية. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف تقسيـ سؤاؿ الشبكة الذي يحتوي عشرة أسئمة فرعية إلى موضوع أوؿ ي
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)"نعـ أو ال"( أو الرتبية مثؿ مقياس األىمية أو التكرار.  يمكف أف تستخدـ األسئمة النوعية فئات اإلجابة االسمية 9-57
لكنيا تزود بمعمومات محدودة فقط؛ في حيف أّف فئات اإلجابة الرتبية قد تظير شيئًا  ،فئات اإلجابة االسمية بسيطة وموثوقة تعدّ 

 بمة لمتطبيؽ".مف الطابع الذاتي. قد يتطمب ىذاف النوعاف مف األسئمة فئة إجابة "ال أعرؼ" أو "غير قا

 تصميم االستبيان 9-3-2
يجب أف يكوف االستبياف أقصر ما يمكف مف حيث الطوؿ ومنظمًا منطقيًا، وأف يتضّمف تعميماٍت واضحة.  9-58

تنخفض معدالت استجابة الوحدة )النسبة المئوية لمعينة التي تكمؿ االستبياف( في المسوحات االختيارية مع طوؿ االستبياف. كما 
 Galesic andطرحيا في نياية االستبياف الطويؿ ) ف تنخفض جودة اإلجابات أيضًا بالنسبة لؤلسئمة التي يتـّ يمكف أ

Bosnjak, 2009 أدناه. 6-9(. تمت مناقشة عوامؿ تطبيؽ المسح التي تؤثر في معدالت استجابة الوحدة في القسـ 

نسيؽ االستبياف، حيث تتشابو أفضؿ الممارسات بيف يمكف أف يتأثر فيـ المستجيبيف ورغبتيـ في االستجابة بت 9-59
ى االستبياف المطبوع الرتابة أو ُيظير التعميمات المتفرعة عنو بوضوح. االستبيانات المطبوعة وااللكترونية، حيث يجب أف يتخطّ 

يجب تكرار التعميمات يحتاج التنسيؽ إلى دمج التفضيبلت الوطنية ألحجاـ الخطوط ومقدار المساحة الفارغة في الصفحة. كما 
 عند الحاجة لذلؾ لتحسيف احتماؿ تقّيد المستجيبيف بيا.

 عوامؿ التصفية
ي المستجيبيف إلى أجزاء مختمفة مف االستبياف، اعتمادًا عمى إجاباتيـ عف توّجو عوامؿ التصفية وتعميمات التخطّ  9-60

ف عبء االستجابة خاصًة في االستبيانات المعقدة. عمى م أسئمة عامؿ التصفية. يمكف أف تكوف عوامؿ التصفية مفيدًة لمحدّ 
ب العكس مف ذلؾ، يمكف لعوامؿ التصفية أف تشجع سموؾ اإلرضاء حيث يجيب المستجيبوف بػ"ال" عف سؤاؿ عامؿ التصفية لتجنّ 

 استكماؿ األسئمة اإلضافية.

أسئمٍة  ذلؾ مف خبلؿ تصميـ مثاؿ قد يتـّ ي، عمى سبيؿ اليمكف تقميؿ الحاجة إلى عوامؿ التصفية وتعميمات التخطّ  9-61
النظر عف حالة االبتكار الخاصة بيا. يمكف أف يوفر ىذا األمر معموماٍت إضافية  جميع الوحدات، بغّض  يمكف اإلجابة عنيا مف

مفيدة لمسياسات وتحميؿ البيانات. ومع ذلؾ، تكوف عوامؿ التصفية ضروريًة في بعض الحاالت، عمى سبيؿ المثاؿ عندما تكوف 
 ر مف ابتكارات المنتج.سمسمة مف األسئمة ذات صمة فقط بالمستجيبيف الذيف ُيصرحوف عف واحٍد أو أكث

ا يثير مخاوؼ أف تكوف ردود ي التمقائي كنتيجٍة لعامؿ التصفية، ممّ يسمح التنسيؽ عبر اإلنترنت بالتخطّ  9-62
 المستجيبيف عمى االستبياف االلكتروني ذات نتائج مختمفة عف ردود المستجيبيف عمى نسخة مطبوعة تتيح ليـ رؤية أسئمٍة تـّ 

تخطييا ذات صمة. عند استخداـ االستبيانات عبر اإلنترنت والمطبوعة كمييما،  األسئمة التي تـّ  إذا قرروا أفّ تخطييا وتغيير رأييـ 
ـّ تخطّ  ييا بحيث تكوف األسئمة مرئية لممستجيبيف، يمكف أف يمكف لمنسخة عبر اإلنترنت استخداـ "التظميؿ الرمادي" لؤلسئمة التي ت

ـّ جمع بيانات وصفية لعممية جمع البيانات في أثناء المسحف ذلؾ إمكانية المقارنة مع النحسّ يُ  ذا ت أي بيانات  –سخة المطبوعة. وا 
أدناه(؛ فإنو يمكف تقويـ مسار  5-9في مسح عبر اإلنترنت )انظر القسـ  -مف خبلليا مؿء االستبيانات حوؿ العممية التي يتـّ 

ي أي تأثير في السموؾ، عمى سبيؿ المثاؿ إذا تراجع المستجيبوف كؿ مستجيب عبر االستبياف لتحديد إذا ما كاف لمتظميؿ الرماد
 لتغيير إجابة سابقة.

 ترتيب السؤاؿ

15 
 

ـّ طرحيا مسبقًا في  9-63 يمكف أف يتأثر فيـ المستجيب لمسؤاؿ بالمعمومات التي حصؿ عمييا مف األسئمة التي ت
حقة وتقمؿ مف إمكانية المقارنة مع المسوحات السابقة أو االستبياف. كما يمكف أف تؤثر إضافة سؤاؿ أو حذفو في اإلجابات البل

 جريت في واليات قضائية أخرى.المسوحات التي أُ 

يجب طرح األسئمة المتعمقة باألنشطة ذات الصمة بجميع الوحدات بغض النظر عف حالتيا االبتكارية قبؿ طرح  9-64
ؽ ىذا األمر عمى األسئمة المحتممة حوؿ قدرات األعماؿ )انظر األسئمة عف االبتكار واستبعاد اإلشارات إلى االبتكار. وينطب

 (.5الفصؿ 

تجميع األسئمة المتعمقة بموضوع مشابو معًا.  ذلؾ، بحيث يتـّ  ما أمكف الموضوع حيثيجب ترتيب األسئمة حسب  9-65
عمى سبيؿ المثاؿ، يجب أف تكوف األسئمة المتعمقة بأنشطة مصادر المعرفة والعمؿ المشترؾ مف أجؿ االبتكار موضوعة معًا. 

ابتكار عممية  كما يجب وضع األسئمة المتعمقة بمساىمة الجيات الفاعمة الخارجية في نوع معيف مف االبتكار )ابتكار المنتج أو
 األعماؿ( في القسـ المتعمؽ بيذا النوع مف االبتكار.

 االستبيانات القصيرة  9-3-3
بالنسبة  لمعديد مف الوحدات الصغيرة والوحدات في القطاعات ذات أنشطة االبتكار المحدودة، يمكف أف يكوف  9-66

ا يقمؿ مف معدالت االستجابة. في مثؿ ىذه بتكار فييا، ممّ عبء االستجابة لكامؿ استبياف االبتكار مرتفعًا بالنسبة ألنشطة اال
الحاالت، يكوف مفيدًا تقصير استبيانات المسح لترّكز عمى مجموعة مف األسئمة األساسية. يمكف أيضًا استخداـ االستبيانات 

فإّف البحث التجريبي لبمجيكا القصيرة لمسح الوحدات التي لـ تبّم  عف نشاط ابتكاري في مسوحات االبتكار السابقة. ومع ذلؾ، 
(Hoskens et al., 2016( ومختمؼ الدوؿ النامية )Cirera  وMuzi ،2016 أظير وجود اختبلفاٍت كبيرة في حصة )

الشركات المبتكرة بيف المستجيبيف في االستبيانات القصيرة والطويمة، مع وجود معدالت أعمى لمشركات المبتكرة في االستبيانات 
ر ىذه النتائج إلى أف مقارنات البيانات المتعمقة باالبتكار مف االستبيانات القصيرة والطويمة قد تعكس عوامؿ القصيرة. تشي

 التصميـ التي تجدر مراعاتيا بعناية.

 الجمع بيف مسوحات االبتكار ومسوحات األعماؿ األخرى 9-3-4
االبتكار الخاصة بيا مع مسوحات األعماؿ األخرى، مسوحات  العديد مف المنظمات اإلحصائية الوطنية بجمع قاـ 9-67

ال سيما مع مسوحات البحث والتطوير التجريبي، نظرًا لمقرب المفاىيمي والتجريبي بيف البحث والتطوير التجريبي واالبتكار. مف 
ذلؾ مف خبلؿ  تـّ حيث المبدأ، يمكف دمج أنواع مختمفة مف مسوحات األعماؿ مع مسوحات االبتكار، عمى سبيؿ المثاؿ، قد ي

الجمع بيف األسئمة المتعمقة باالبتكار واألسئمة المتعمقة بخصائص األعماؿ أو تقانة المعمومات واالتصاالت أو ممارسات إدارة 
 المعرفة.

 العديد مف مزايا الجمع بيف المسوحات، منيا: وجدي 9-68

 إلببلغ طالما أّف المسح المجّمع أقصر في يمكف أف يؤدي المسح المجّمع إلى تقميؿ عبء االستجابة عمى وحدات ا
 الطوؿ وأقؿ صعوبًة مف المسوحات المنفصمة بسبب تجّنب تكرار األسئمة.

  يسمح المسح المجّمع بتحميؿ العبلقة بيف االبتكار واألنشطة األخرى داخؿ وحدة االستجابة كاستخداـ تقانة المعمومات
ىذا األمر مفيدًا في حاؿ عدـ إمكانية ربط المسوحات المنفصمة أو في حاؿ استخداـ مسوحات  واالتصاالت مثبًل. يعدّ 

 االبتكار والمسوحات األخرى لعينات مختمفة.
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  يمكف أف يؤدي المسح المجّمع إلى تقميؿ تكاليؼ الطباعة والرسـو البريدية لبلستبيانات المنفذة عف طريؽ البريد
 ع المسوحات.وتكاليؼ المتابعة لجميع أنوا

 وجد أيضًا مساوئ لمجمع بيف المسوحات مثؿ:يمف ناحيٍة أخرى،  9-69

  يمكف أف تنخفض معدالت االستجابة لكؿ مف الوحدة والعنصر إذا كاف االستبياف المجّمع أطوؿ بكثير مف استبيانات
 المسح المنفصؿ. يرَجح وجود ىذه المشكمة في المسوحات االختيارية.

  الموضوعات متمايزة بدرجٍة كافية وترتبط بمجاالٍت وظيفية مختمفة ضمف المشروع، فقد يتطمب األمر التواصؿ إذا كانت
 .كافة األسئمة عفصة الكبيرة منيا، لئلجابة مع العديد مف األشخاص داخؿ المنظمة، خا

 في تفسير األسئمة  يمكف أف يؤدي الجمع بيف مسح االبتكار ومسح البحث والتطوير التجريبي إلى حدوث أخطاء
المتعمقة باالبتكار والبحث والتطوير التجريبي. إذ يمكف أف يفترض بعض المستجيبيف مف الوحدات التي ال تقـو بالبحث 

االبتكار يتطمب البحث والتطوير التجريبي، أو أنيـ مدعووف فقط لئلببلغ عف االبتكارات  والتطوير التجريبي خطًأ أفّ 
ـّ اإلببلغ عنو في الناتجة عف البحث والتط وير التجريبي. يمكف أف يقمؿ ذلؾ مف حاالت االبتكار المشاىدة، كما ت

بت جمع مسوحات البحث والتطوير التجريبي واالبتكار )ال تتأثر الحاالت المشاىدة لمبحث بعض الدوؿ التي جرّ 
 أخطعض المستجيبيف بشكؿ ف يبّم  ب(. إضافًة إلى ذلؾ، يمكف أ Wilhelmsen, 2012والتطوير التجريبي( )مثاؿ

 عف اإلنفاؽ عمى االبتكار عمى أنو إنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي.
  قد تختمؼ إطارات المعاينة لمسح االبتكار ومسوحات األعماؿ األخرى. ففي حالة الجمع بيف مسوحات االبتكار والبحث

تضمينيا عادًة في  حدات الصغيرة( التي ال يتـّ نة االبتكار الصناعات )والو والتطوير التجريبي، يمكف أف تشمؿ عيّ 
 مسوحات البحث والتطوير التجريبي.

مسح االبتكار مع مسح أعماؿ واحد أو  استنادًا إلى االعتبارات المذكورة أعبله، تتمثؿ اإلرشادات الخاصة بجمع 9-70
 أكثر فيما يمي:

 مفاىيمي مفالتباس لإلى تقميؿ مخاطر حدوث اال يحتاج  مسح البحث والتطوير التجريبي المجّمع مع مسح االبتكار 
 الوحدات غير العاممة في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي نتيجة استخداـ قسميف متمايزيف ووضع قسـ االبتكار أواًل.

 الت يمـز استخداـ أقساـ منفصمة عند الجمع بيف أسئمة االبتكار وأنواع أخرى مف األسئمة، مثؿ تقانة المعمومات واالتصا
 أو خصائص العمؿ. يجب طرح األسئمة ذات الصمة بجميع الوحدات قبؿ طرح أسئمة االبتكار.

  يمكف أف يؤدي المسح المجّمع لمبحث والتطوير التجريبي واالبتكار إلى متابعة تقميؿ المشكبلت المفاىيمية مف خبلؿ
تي مف المحتمؿ أف تقـو بالبحث والتطوير ضماف إرساؿ القسـ الخاص بالبحث والتطوير التجريبي فقط إلى الوحدات ال

 التجريبي.
  ّب تراجع معدالت االستجابة، يجب أف يكوف طوؿ المسح المجّمع مشابيًا لمجموع أطواؿ المسوحات المنفصمة، لتجن

 خاصًة بالنسبة لممسوحات االختيارية.
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  ّمسوحات االبتكار المنفصمة. كما يجب ي الحذر عند مقارنة نتائج االبتكار مف المسوحات المجّمعة مع نتائج يجب توخ
 مف االلتباس المفاىيمي. اإلببلغ عف كامؿ التفاصيؿ الخاصة بطريقة المسح، بما في ذلؾ خطوات الحدّ 

بسبب  بعدم الجمع بين مسوحات البحث والتطوير التجريبي واالبتكارلذا يوصي ىذا الدليؿ، كقاعدٍة عامة،  9-71
بيؿ المثاؿ مف خبلؿ االقتراح عمى بعض المستجيبيف أّف االبتكار يتطمب البحث والتطوير العيوب المذكورة سابقًا، عمى س

ف في ىذه المرحمة، رغـ عدـ اختبارىا، أنو قد تكوف ىناؾ مشكبلت أقؿ في الجمع بيف مسوحات االبتكار وأنواع التجريبي. يتبيّ 
 ؿ.ستراتيجية األعماؿ أو خصائص األعماإأخرى مف المسوحات، كمسوحات 

 اختبار االستبيان 9-5-3
تخضع مسوحات االبتكار إلى تحديثات منتظمة لمتكّيؼ مع التحديات المعروفة وتمبية االحتياجات الناشئة  9-72

وصى بشدة بإخضاع جميع األسئمة الجديدة وخصائص تنسيؽ االستبيانات لبلختبار المعرفي في المقاببلت لممستخدميف. يُ 
 المختاريف مف المجتمع المستيدؼ في المسح. الشخصية مع المستجيبيف

يقـو االختبار المعرفي، الذي طوره عمماء النفس والباحثوف في المسح، بجمع معموماٍت شفيية عف استجابات  9-73
ذا ما  المسح. ويستخدـ في تقويـ قدرة أي سؤاؿ )أو مجموعة مف األسئمة( عمى قياس الُبنى عمى النحو المطموب مف الباحث، وا 

ـّ جمعو مف خبلؿ المقاببلت المعرفية لتحسيف ك اف بمقدور المستجيبيف تقديـ استجاباٍت دقيقة بشكؿ معقوؿ. ُيستخدـ الدليؿ الذي ت
االختبار  . ليس(Galindo-Rueda and Van Cruysen, 2016)األسئمة قبؿ إرساؿ استبياف المسح إلى كامؿ العينة 

ـّ اختبارىا بمغة أو بمد مختمفيف. قُ  المعرفي مطموبًا لؤلسئمة وخصائص التنسيؽ ّدـ التي خضعت لبلختبار مسبقًا، إال إذا ت
 .Willis (2005, 2015)قة االختبار المعرفي مف التوصيؼ لطري

ال يمـز اختيار المستجيبيف بشكٍؿ عشوائي لبلختبار المعرفي، ولكف يجب اختيار اثنيف عمى األقؿ منيـ مف  9-74
التالية في المجتمع المستيدؼ: الوحدات غير المبتكرة والوحدات المبتكرة، و  الثبلثوعات الفرعية مكف مف المجمالخميط الم

موظفًا فما  250موظفًا( والكبير ) 249إلى  10)وحدات الخدمة والتصنيع، والوحدات مف فئتي الحجـ الصغير / المتوسط 
حاجة إلى جولتيف )أو أكثر( مف االختبارات المعرفية، مع مستجيبًا باإلجماؿ. قد تكوف ىناؾ  16فوؽ(، وسينتج عف ذلؾ 

 إدخاليا بعد الجولة األولى مف االختبار. تضميف الجولة الثانية اختبار تنقيحات األسئمة التي تـّ 

وصى بإجراء مسح تجريبي لعينة مسحوبة عشوائيًا مف المجتمع المستيدؼ عند إضافًة إلى االختبار المعرفي، يُ  9-75
غييرات جوىرية في االستبياف، مثؿ إضافة عدد كبير مف األسئمة الجديدة، أو أسئمة جديدة مقترنة بتنقيحات أساسية في إجراء ت

ػتنسيؽ االستبياف. يمكف أف تساعد المسوحات التجريبية في تحسيف ترتيب األسئمة في االستبياف وتوفير معمومات مفيدة عف 
المنطقية وتبايف متغيرات محددة، وىو أمر مفيد في تحديد أحجاـ العينات )انظر  معدالت عدـ استجابة العناصر والتناقضات

 أدناه(. 2-4-9أيضًا القسـ الفرعي 

 المعاينة )سحب العينات( 9-4
 إطار المسح 9-4-1
اختيار الوحدات الموجودة في عينة المسح أو التعداد مف اإلطار المشموؿ بالمسح. يجب عند اإلعداد لممسح  يتـّ  9-76

عشرة أشخاص أو أكثر مف العامميف(  أف يكوف المجتمع المستيدؼ المطموب )عمى سبيؿ المثاؿ جميع المؤسسات التي تضـّ 
عف المجتمع ارسة العممية، يمكف أف يختمؼ إطار المسح واإلطار المشموؿ بالمسح أقرب ما يمكف لبعضيما. في المم
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مؿ إطار المسح )كسجؿ األعماؿ مثبًل( وحدات لـ تعد موجودة أو وحدات لـ تعد تنتمي إلى المجتمع المستيدؼ. يمكف أف يش
لبند األخير في المستيدؼ، كما قد يفقد وحدات تنتمي إلى المجتمع المستيدؼ بسبب التأخر في تحديث السجؿ. يمكف أف يفشؿ ا

 تحديد الشركات الصغيرة ذات معدؿ نمو العمالة السريع.

ينبغي أف يستند إطار المسح إلى السنة المرجعية لمسح االبتكار. إذ يمكف أف تؤثر التغيرات التي تطرأ عمى  9-77
)رموز التصنيؼ الصناعي الوحدات خبلؿ الفترة المرجعية في إطار المسح، بما في ذلؾ التغيرات في التصنيفات الصناعية 

إنشاؤىا خبلؿ ىذه الفترة، وعمميات الدمج، وفصؿ الوحدات والوحدات التي أوقفت  الدولي الموحد(، والوحدات الجديدة التي تـّ 
 أنشطتيا خبلؿ السنة المرجعية.

إنشاؤه ألغراض  تعتمد المنظمات اإلحصائية الوطنية عمومًا عمى سجؿ األعماؿ الرسمي المحدث، الذي يتـّ  9-78
نة. قد ال تتمكف المنظمات األخرى الميتمة بإجراء مسوحات االبتكار مف الوصوؿ إلى سجؿ إحصائية، الختيار إطار العيّ 

القطاع الخاص، ولكف غالبًا ما تكوف ىذه السجبلت أقؿ  ـ سجبلت األعماؿ المحفوظة مفاألعماؿ ىذا، فيكوف البديؿ ىو استخدا
 اؿ الرسمي، وبالتالي يمكف أف تحتوي عمى أخطاء في تحديد الصناعة وفقًا لمتصنيؼ الصناعي الدوليتحديثًا مف سجؿ األعم

الموحد وعدد األشخاص العامميف. يمكف أيضًا أف تتراجع درجة تمثيؿ السجبلت الخاصة إذا كانت البيانات تعتمد عمى الشركات 
استخداـ سجؿ األعماؿ  ات عف بعض الصناعات. عندما ال يتـّ التي تجيب عف االستبياف، أو إذا كاف السجؿ ال يجمع بيان

الرسمي الختيار إطار المعاينة، يتعيف أف تتضمف استبيانات المسح دائمًا أسئمة لمتحقؽ مف حجـ الوحدة المستجيبة وقطاعيا. كما 
 تحرير البيانات. أثناء في نةمتطمبات العيّ يتوجب استبعاد الوحدات التي ال تستوفي 

 التعداد مقابل العينة 9-4-2
عمى الرغـ مف أّف التعداد سيوفر بياناٍت أكثر دقة مف العينة، إال أنو مف غير الممكف أو المرغوب فيو عمومًا  9-79

معاينة كامؿ المجتمع المستيدؼ، وغالبًا ما تكوف العينة المصممة جيدًا أكثر كفاءًة مف التعداد في جمع البيانات. يجب عند 
 مسحيا. دائمًا أخذ العينات االحتمالية )ذات االحتماالت المعروفة( لتحديد الوحدات التي سيتـّ سحب العينات 

قد تكوف ىناؾ حاجة إلى التعداد بسبب المتطمبات القانونية أو عندما يكوف اإلطار المشموؿ بالمسح في طبقة  9-80
نات لبعض الطبقات قريبة مف ينة المناسبة بأحجاـ عيّ العينات صغيرًا. في الدوؿ الصغيرة أو في قطاعات محددة، تزود المعا

حجـ إطار المسح، في ىذه الحالة سيوفر استخداـ التعداد لمطبقات نتائج أفضؿ بتكمفة إضافية قميمة. يمكف أيضًا استخداـ التعداد 
فاؽ عمى البحث والتطوير لطبقات ذات أىمية كبيرة لمسياسات، مثؿ الوحدات الكبيرة المسؤولة عف الغالبية العظمى مف اإلن

لشركات صغيرة ومتوسطة الحجـ ا مف عيناتالأو الصناعات ذات األولوية. تتمثؿ المقاربة الشائعة في أخذ  دولةالالتجريبي في 
 واستخداـ التعداد لمشركات الكبيرة.

 المعاينة الطبقية
عاينة مف المجتمع المستيدؼ( طريقًة غير العينة العشوائية البسيطة )أخذ جزء واحد مف جميع الوحدات الم تعدّ  9-81

نة الكبيرة ستكوف ضرورية لتوفير القدرة فعالة لتقدير قيمة المتغير ضمف مستوى الثقة المطموب لجميع الطبقات، وذلؾ ألّف العيّ 
يوعًا. لذلؾ يكوف عمى المعاينة الكافية لمطبقات ذات العدد القميؿ مف الوحدات أو عندما تكوف المتغيرات محور االىتماـ أقؿ ش

 استخداـ نسب معاينة مختمفة لمطبقات أكثر كفاءًة حسب حجـ الوحدة والنشاط االقتصادي.
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يعتمد الحجـ األمثؿ لمعينة في مسوحات العينة الطبقية عمى المستوى المطموب مف الدقة في التقديرات ومدى دمج  9-82
يؿ حجـ العينة ليعكس معدؿ عدـ االستجابة المتوقع في المسح، ومعدؿ المتغيرات الفردية في النتائج المجدولة. يجب أيضًا تعد

 الخطأ في التصنيؼ المتوقع لموحدات، وأوجو القصور األخرى في إطار المسح المستخدـ في المعاينة.

حدات، يمكف حساب حجـ العينة المستيدؼ باستخداـ الدقة المستيدفة، أو مستوى الثقة والبيانات المتعمقة بعدد الو  9-83
وحجـ الوحدات والتغير في المتغيرات الرئيسة ذات األىمية لمطبقة. يمكف تقدير تبايف كؿ متغير مف المسوحات السابقة، أو 

، ستنخفض  نسبة العينة البلزمة مع انخفاض عدد الوحدات في المجتمع، لممتغيرات الجديدة مف نتائج المسح التجريبي. في العمـو
 ر قيمة المجتمع، كما تزداد مع تزايد معدؿ عدـ االستجابة المتوقع.الوحدات وتغيّ وتزداد مع زيادة حجـ 

وصى باستخداـ نسب معاينة عالية لمطبقات غير المتجانسة )المتغيرات محور االىتماـ ذات التبايف المرتفع( يُ  9-84
مف الوحدات، كأف يوجد عدٌد قميؿ فقط مف ٪ في الطبقات ذات العدد القميؿ 100ولؤلصغر منيا. ينبغي أف تكوف نسبة المعاينة 

الوحدات الكبيرة في الصناعة أو المنطقة. يمكف أيضًا أخذ حجـ الوحدات بعيف االعتبار باستخداـ مقاربة المعاينة ذات االحتماؿ 
ف فرز ا يقمؿ مف نسبة المعاينة في الطبقات ذات الوحدات األصغر. عوضًا عف ذلؾ، يمك(، ممّ PPSالمتناسب مع الحجـ )

معاينة مختمفة  ؽائطر الوحدات في كؿ طبقة حسب الحجـ أو دورة المبيعات وأخذ عينات منيا بشكؿ منتظـ. كما يمكف استخداـ 
 لطبقات مختمفة.

ينبغي أف ينتج عف التقسيـ الطبقي لممجتمع طبقاٍت متجانسة قدر اإلمكاف مف حيث أنشطة االبتكار. نظرًا  85—9
في الوحدات اختبلفًا كبيرًا حسب الصناعة وحجـ الوحدة، فمف المفضؿ استخداـ النشاط االقتصادي الختبلؼ أنشطة االبتكار 

الرئيس والحجـ في تحديد الطبقات. إضافًة إلى ذلؾ، يمكف أف يكوف التقسيـ الطبقي حسب المنطقة مطموبًا لتمبية احتياجات 
 مة عمى أساس العمر.السياسات. كما يجب استكشاؼ الحاجات المحتممة لمطبقات القائ

 وصى بيا وفقًا لعدد األشخاص العامميف ىي كاختي:طبقات الحجـ المُ  9-86

  :49إلى  10وحدات صغيرة 
   :249إلى  50الوحدات المتوسطة 
  :فما فوؽ. 250وحدات كبيرة 

 500رة، أو عف عش عدد عاممييا طبقات لموحدات التي يقؿّ  إضافةبناًء عمى الخصائص الوطنية، يمكف أيضًا  9-87
 المذكورة أعبله بدقة. الثبلثالقدرة عمى تكرار الطبقات موظؼ فما فوؽ، ولكف المقارنة الدولية تتطمب 

ينبغي أف يستند التقسيـ الطبقي لموحدات حسب النشاط االقتصادي الرئيس إلى أحدث التصنيفات الصناعية  9-88
)التصنيؼ الصناعي الدولي الموحد( أو ما يعادليا عمى المستوى الوطني. يعتمد مستوى التصنيؼ األمثؿ )القسـ أو الفرع أو 

الوطنية التي تؤثر في درجة الدقة المطموبة في اإلببلغ. عمى سبيؿ المثاؿ، ( إلى حدو كبير عمى الظروؼ الشعبةالمجموعة أو 
، التصنيؼ الصناعي  Cمف القسـ  16سيستفيد االقتصاد المتخصص في إنتاج األخشاب مف طبقة منفصمة ليذا النشاط )الفرع 

لسياحة كقاطرة لمنمو قد تحدث طبقات منفصمة (، في حيف أّف الدولة التي تستيدؼ السياسة فييا اةالرابع المراجعةالدولي الموحد، 
)الفنوف والترفيو والتسمية(. يجب عدـ التجميع  R، ولمفرع I)خدمات الطعاـ( مف القسـ  56، لمفرع I)السكف( مف القسـ  55لمفرع 

 المفرط لطبقات المعاينة ألف ذلؾ يقمؿ مف التجانس داخؿ كؿ طبقة.

 مية العالية(المجاالت )المجموعات الفرعية ذات األى
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يمكف أف تكوف المجموعات الفرعية مف المجتمع المستيدؼ ذات أىميٍة خاصة لمستخدمي البيانات، أو قد يحتاج  9-89
ى ىذه المجموعات الفرعية المجاالت )أو سمّ مة عمى مستوى الصناعة أو المستوى اإلقميمي. تُ المستخدموف إلى معموماٍت مفصّ 
مى نتائج عمى درجة مف التمثيؿ، يجب أف يكوف كؿ مجاؿ مجموعة فرعية مف طبقات المعاينة. المجتمعات الفرعية(. لمحصوؿ ع

تتمثؿ المقاربة األكثر شيوعًا في استخداـ نسبة معاينة عالية لتقديـ نتائج موثوقة لممجاالت. باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف يتيح 
الزمف بيف الوحدات ذات الخصائص  إجراء المقارنات عمى مرّ إنشاء المجاالت تنسيؽ مسوحات األعماؿ المختمفة، وكذلؾ في 

المتشابية. تشمؿ المجتمعات الفرعية المحتمؿ أخذىا بعيف االعتبار التجمعات الصناعية، وطبقات الحجـ، والمنطقة التي تقع 
ات أداء البحث والتطوير التجريبي فييا الوحدة )الوالية، المقاطعة، منطقة الحكـ المحمي، البمدية، منطقة العاصمة وغيرىا(، و وحد

 وعمر المشروع. يمكف أف يكوف التقسيـ الطبقي حسب العمر مفيدًا لمبحث في المشروعات الناشئة والمبتكرة.

يمكف الحصوؿ عمى البيانات األولية المتعمقة بالمجاالت خارج المسوحات ذات التمثيؿ التي تديرىا المنظمات  9-90
عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ األكاديمييف أو االستشارييف أو المنظمات األخرى التي تستخدـ المسوحات  اإلحصائية الوطنية، وذلؾ

أو غيرىا مف الطرائؽ الموضحة في المقدمة. يمكف أف تؤدي المسوحات األكاديمية لمشركات الناشئة أو المجاالت األخرى إلى 
 ا تتبع أساليب البحث ذات الممارسة الجيدة.نتائج جيدة أو تجارب مفيدة في جمع البيانات، طالما أني

 بيانات البانل الطولية والمسوحات المقطعية العرضية 9-4-3
اختيار  حيث يتـّ  -ت اإلشارة إلى ذلؾ سابقاً كما تمّ  -تستند مسوحات االبتكار بالمجمؿ إلى مقاطع عرضية مكررة 9-91

يمكف تصميـ مسوحات االبتكار المقطعية العرضية في شكؿ بانؿ  نة عشوائية جديدة مف مجتمع معيف في كؿ مسح لبلبتكار.عيّ 
طولية تقـو بمعاينة مجموعة فرعية مف الوحدات تكررت مرتيف أو أكثر في المسح باستخداـ مجموعة أساسية مف األسئمة 

 المتطابقة. أما األسئمة غير األساسية فيمكف أف تختمؼ في المسوحات المتتالية.

بانؿ الطولية بإجراء البحوث حوؿ التغيرات في أنشطة االبتكار عمى مستوى االقتصاد الجزئي مع تسمح بيانات ال 9-92
مرور الوقت وتسييؿ البحث الذي ييدؼ إلى استنتاج العبلقات السببية بيف أنشطة االبتكار والنتائج االقتصادية، مثؿ حصة 

ج الفجوة الزمنية الفاصمة ) فترة اإلبطاء( بيف االبتكارات (، مف خبلؿ إدرا8المبيعات المترتبة عف االبتكار )انظر الفصؿ 
 ونتائجيا.

 تباع عدٍد مف اإلجراءات بعناية عند إنشاء مسح البانؿ:اينبغي  9-93

  يجب دمج وحدات البانؿ ضمف المسح الشامؿ المقطعي العرضي مف أجؿ تقميؿ عبء االستجابة، والحفاظ عمى
سحيف، وجمع بيانات مقطعية عرضية جيدة النوعية لبناء المؤشرات. مع المَ مستوى مقبوؿ مف االتساؽ بيف نتائج 

 اإلشارة إلى أّف البانؿ ال تمغي الحاجة إلى إجراء مسٍح مقطعي عرضي.
 .ينبغي أف يؤكد التحميؿ أّف تضميف نتائج البانؿ ال يؤدي إلى تحّيز أو يشّوه نتائج المسح المقطعي العرضي األساسي 
  البانؿ عمى أساٍس منتظـ إلجراء التعديبلت التي تفرضيا اإلدخاالت الجديدة وخروج بعض وحدات يجب تحديث عينات

رىاؽ المستجيبيف. ينبغي أف يتبع تحديث العينة  البانؿ )إغبلؽ الوحدات، الوحدات الخارجة مف المجتمع المستيدؼ( وا 
 إجراء التقسيـ الطبقي ذاتو المتبع في عينة البانؿ األصمية.

 ئؽ جمع البياناتطرا 9-5
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يعتمد الحجـ األمثؿ لمعينة في مسوحات العينة الطبقية عمى المستوى المطموب مف الدقة في التقديرات ومدى دمج  9-82
يؿ حجـ العينة ليعكس معدؿ عدـ االستجابة المتوقع في المسح، ومعدؿ المتغيرات الفردية في النتائج المجدولة. يجب أيضًا تعد

 الخطأ في التصنيؼ المتوقع لموحدات، وأوجو القصور األخرى في إطار المسح المستخدـ في المعاينة.

حدات، يمكف حساب حجـ العينة المستيدؼ باستخداـ الدقة المستيدفة، أو مستوى الثقة والبيانات المتعمقة بعدد الو  9-83
وحجـ الوحدات والتغير في المتغيرات الرئيسة ذات األىمية لمطبقة. يمكف تقدير تبايف كؿ متغير مف المسوحات السابقة، أو 

، ستنخفض  نسبة العينة البلزمة مع انخفاض عدد الوحدات في المجتمع، لممتغيرات الجديدة مف نتائج المسح التجريبي. في العمـو
 ر قيمة المجتمع، كما تزداد مع تزايد معدؿ عدـ االستجابة المتوقع.الوحدات وتغيّ وتزداد مع زيادة حجـ 

وصى باستخداـ نسب معاينة عالية لمطبقات غير المتجانسة )المتغيرات محور االىتماـ ذات التبايف المرتفع( يُ  9-84
مف الوحدات، كأف يوجد عدٌد قميؿ فقط مف ٪ في الطبقات ذات العدد القميؿ 100ولؤلصغر منيا. ينبغي أف تكوف نسبة المعاينة 

الوحدات الكبيرة في الصناعة أو المنطقة. يمكف أيضًا أخذ حجـ الوحدات بعيف االعتبار باستخداـ مقاربة المعاينة ذات االحتماؿ 
ف فرز ا يقمؿ مف نسبة المعاينة في الطبقات ذات الوحدات األصغر. عوضًا عف ذلؾ، يمك(، ممّ PPSالمتناسب مع الحجـ )

معاينة مختمفة  ؽائطر الوحدات في كؿ طبقة حسب الحجـ أو دورة المبيعات وأخذ عينات منيا بشكؿ منتظـ. كما يمكف استخداـ 
 لطبقات مختمفة.

ينبغي أف ينتج عف التقسيـ الطبقي لممجتمع طبقاٍت متجانسة قدر اإلمكاف مف حيث أنشطة االبتكار. نظرًا  85—9
في الوحدات اختبلفًا كبيرًا حسب الصناعة وحجـ الوحدة، فمف المفضؿ استخداـ النشاط االقتصادي الختبلؼ أنشطة االبتكار 

الرئيس والحجـ في تحديد الطبقات. إضافًة إلى ذلؾ، يمكف أف يكوف التقسيـ الطبقي حسب المنطقة مطموبًا لتمبية احتياجات 
 مة عمى أساس العمر.السياسات. كما يجب استكشاؼ الحاجات المحتممة لمطبقات القائ

 وصى بيا وفقًا لعدد األشخاص العامميف ىي كاختي:طبقات الحجـ المُ  9-86

  :49إلى  10وحدات صغيرة 
   :249إلى  50الوحدات المتوسطة 
  :فما فوؽ. 250وحدات كبيرة 

 500رة، أو عف عش عدد عاممييا طبقات لموحدات التي يقؿّ  إضافةبناًء عمى الخصائص الوطنية، يمكف أيضًا  9-87
 المذكورة أعبله بدقة. الثبلثالقدرة عمى تكرار الطبقات موظؼ فما فوؽ، ولكف المقارنة الدولية تتطمب 

ينبغي أف يستند التقسيـ الطبقي لموحدات حسب النشاط االقتصادي الرئيس إلى أحدث التصنيفات الصناعية  9-88
)التصنيؼ الصناعي الدولي الموحد( أو ما يعادليا عمى المستوى الوطني. يعتمد مستوى التصنيؼ األمثؿ )القسـ أو الفرع أو 

الوطنية التي تؤثر في درجة الدقة المطموبة في اإلببلغ. عمى سبيؿ المثاؿ، ( إلى حدو كبير عمى الظروؼ الشعبةالمجموعة أو 
، التصنيؼ الصناعي  Cمف القسـ  16سيستفيد االقتصاد المتخصص في إنتاج األخشاب مف طبقة منفصمة ليذا النشاط )الفرع 

لسياحة كقاطرة لمنمو قد تحدث طبقات منفصمة (، في حيف أّف الدولة التي تستيدؼ السياسة فييا اةالرابع المراجعةالدولي الموحد، 
)الفنوف والترفيو والتسمية(. يجب عدـ التجميع  R، ولمفرع I)خدمات الطعاـ( مف القسـ  56، لمفرع I)السكف( مف القسـ  55لمفرع 

 المفرط لطبقات المعاينة ألف ذلؾ يقمؿ مف التجانس داخؿ كؿ طبقة.

 مية العالية(المجاالت )المجموعات الفرعية ذات األى
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يمكف أف تكوف المجموعات الفرعية مف المجتمع المستيدؼ ذات أىميٍة خاصة لمستخدمي البيانات، أو قد يحتاج  9-89
ى ىذه المجموعات الفرعية المجاالت )أو سمّ مة عمى مستوى الصناعة أو المستوى اإلقميمي. تُ المستخدموف إلى معموماٍت مفصّ 
مى نتائج عمى درجة مف التمثيؿ، يجب أف يكوف كؿ مجاؿ مجموعة فرعية مف طبقات المعاينة. المجتمعات الفرعية(. لمحصوؿ ع

تتمثؿ المقاربة األكثر شيوعًا في استخداـ نسبة معاينة عالية لتقديـ نتائج موثوقة لممجاالت. باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف يتيح 
الزمف بيف الوحدات ذات الخصائص  إجراء المقارنات عمى مرّ إنشاء المجاالت تنسيؽ مسوحات األعماؿ المختمفة، وكذلؾ في 

المتشابية. تشمؿ المجتمعات الفرعية المحتمؿ أخذىا بعيف االعتبار التجمعات الصناعية، وطبقات الحجـ، والمنطقة التي تقع 
ات أداء البحث والتطوير التجريبي فييا الوحدة )الوالية، المقاطعة، منطقة الحكـ المحمي، البمدية، منطقة العاصمة وغيرىا(، و وحد

 وعمر المشروع. يمكف أف يكوف التقسيـ الطبقي حسب العمر مفيدًا لمبحث في المشروعات الناشئة والمبتكرة.

يمكف الحصوؿ عمى البيانات األولية المتعمقة بالمجاالت خارج المسوحات ذات التمثيؿ التي تديرىا المنظمات  9-90
عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ األكاديمييف أو االستشارييف أو المنظمات األخرى التي تستخدـ المسوحات  اإلحصائية الوطنية، وذلؾ

أو غيرىا مف الطرائؽ الموضحة في المقدمة. يمكف أف تؤدي المسوحات األكاديمية لمشركات الناشئة أو المجاالت األخرى إلى 
 ا تتبع أساليب البحث ذات الممارسة الجيدة.نتائج جيدة أو تجارب مفيدة في جمع البيانات، طالما أني

 بيانات البانل الطولية والمسوحات المقطعية العرضية 9-4-3
اختيار  حيث يتـّ  -ت اإلشارة إلى ذلؾ سابقاً كما تمّ  -تستند مسوحات االبتكار بالمجمؿ إلى مقاطع عرضية مكررة 9-91

يمكف تصميـ مسوحات االبتكار المقطعية العرضية في شكؿ بانؿ  نة عشوائية جديدة مف مجتمع معيف في كؿ مسح لبلبتكار.عيّ 
طولية تقـو بمعاينة مجموعة فرعية مف الوحدات تكررت مرتيف أو أكثر في المسح باستخداـ مجموعة أساسية مف األسئمة 

 المتطابقة. أما األسئمة غير األساسية فيمكف أف تختمؼ في المسوحات المتتالية.

بانؿ الطولية بإجراء البحوث حوؿ التغيرات في أنشطة االبتكار عمى مستوى االقتصاد الجزئي مع تسمح بيانات ال 9-92
مرور الوقت وتسييؿ البحث الذي ييدؼ إلى استنتاج العبلقات السببية بيف أنشطة االبتكار والنتائج االقتصادية، مثؿ حصة 

ج الفجوة الزمنية الفاصمة ) فترة اإلبطاء( بيف االبتكارات (، مف خبلؿ إدرا8المبيعات المترتبة عف االبتكار )انظر الفصؿ 
 ونتائجيا.

 تباع عدٍد مف اإلجراءات بعناية عند إنشاء مسح البانؿ:اينبغي  9-93

  يجب دمج وحدات البانؿ ضمف المسح الشامؿ المقطعي العرضي مف أجؿ تقميؿ عبء االستجابة، والحفاظ عمى
سحيف، وجمع بيانات مقطعية عرضية جيدة النوعية لبناء المؤشرات. مع المَ مستوى مقبوؿ مف االتساؽ بيف نتائج 

 اإلشارة إلى أّف البانؿ ال تمغي الحاجة إلى إجراء مسٍح مقطعي عرضي.
 .ينبغي أف يؤكد التحميؿ أّف تضميف نتائج البانؿ ال يؤدي إلى تحّيز أو يشّوه نتائج المسح المقطعي العرضي األساسي 
  البانؿ عمى أساٍس منتظـ إلجراء التعديبلت التي تفرضيا اإلدخاالت الجديدة وخروج بعض وحدات يجب تحديث عينات

رىاؽ المستجيبيف. ينبغي أف يتبع تحديث العينة  البانؿ )إغبلؽ الوحدات، الوحدات الخارجة مف المجتمع المستيدؼ( وا 
 إجراء التقسيـ الطبقي ذاتو المتبع في عينة البانؿ األصمية.

 ئؽ جمع البياناتطرا 9-5
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يمكف استخداـ أربع طرائؽ رئيسة إلجراء المسوحات: عبر اإلنترنت، والبريد، والمقاببلت الياتفية بمساعدة  9-94
أو المقاببلت الشخصية وجيًا لوجو/  CAPI( والمقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب )بمساعدة الحاسوب CATIالحاسوب )

المباشرة(. تعتمد المسوحات عبر اإلنترنت والبريد عمى المستجيب الذي يقرأ االستبياف وعمى الواجية المرئية التي تتأثر بتنسيؽ 
وحاٍت المسوحات القائمة عمى المقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب أو المقاببلت الشخصية المباشرة مس االستبياف. تعدّ 

قراءة األسئمة عمى المستجيب، بالرغـ أنو يمكف تقديـ أسئمة مطبوعة في المقابمة المباشرة إلى المستجيب إذا  حيث يتـّ  ،سماعيةً 
 لـز األمر.

شيد العقد الماضي تحواًل مف المسوحات البريدية إلى المسوحات عبر اإلنترنت في العديد مف الدوؿ. توّفر معظـ  9-95
تقديمو إما كممؼ قابؿ  تخدـ طريقة المسح عبر اإلنترنت كطريقة مسح أساسية ليا استبيانًا مطبوعًا أيضًا كبديؿ يتـّ الدوؿ التي تس

 لمتنزيؿ )عبر رابط في بريد إلكتروني أو في موقع المسح( أو عف طريؽ البريد.

معدالت االستجابة وجودة  يعتمد اختيار طريقة المسح المستخدمة عمى التكاليؼ واالختبلفات المحتممة في 9-96
البيانات. لقد وجدت األبحاث التجريبية الحديثة بعض االختبلفات الميمة في جودة االستجابات أو في معدالت االستجابة بيف 

(. مع اإلشارة إلى أف ىذا البحث قد ركز في الغالب عمى األسر Saunders, 2012المسوحات المطبوعة أو عبر اإلنترنت )
خاصة عند المقارنة مع طرائؽ  -اـ بتقويـ مسوحات لمديري األعماؿ. تعتمد األبحاث حوؿ طرائؽ المسح المختمفةونادرًا ما ق

بشكؿ كمي تقريبًا عمى المسوحات الخاصة بطبلب الجامعات أو المشاركيف في لوحات اإلعبلنات  -المسح عبر اإلنترنت
 يد مف األبحاث حوؿ تأثيرات الطرائؽ المختمفة لمسوحات األعماؿ.االلكترونية التجارية. لذا سيكوف مف المفيد تنفيذ المز 

 المسوحات البريدية 9-5-1
إرساؿ استبياف مطبوع بالبريد إلى المستجيبيف مع ظرؼ مدفوع لمرسـو البريدية  بالنسبة لممسوحات البريدية، يتـّ  9-97

أفضؿ الممارسات مف إرساؿ رسالة اإلحالة ونسخة مطبوعة  ف بروتوكوؿوموجو ذاتيًا، يمكنيـ استخدامو إلعادة االستبياف. يتكوّ 
مف االستبياف إلى المستجيب، متبوعًا بإرساؿ اثنتيف أو ثبلث مف رسائؿ التذكير بالمتابعة لغير المستجيبيف ورسائؿ التذكير 

 الياتفية إذا لـز األمر.

ممو بسرعة لتقدير طولو وموضوعات األسئمة ُتسيؿ المسوحات البريدية عمى المستجيبيف استعراض االستبياف بأك 9-98
وأىميتو. كما يمكف مشاركة االستبياف المطبوع بسيولة بيف أكثر مف مستجيب إذا لـز األمر، عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت ىناؾ 

أدناه حوؿ تعدد   6-9حاجة لشخص مستقؿ عف المحاسبة إلكماؿ القسـ الخاص باإلنفاؽ عمى االبتكار )انظر القسـ 
مستجيبيف(. يتطمب االستبياف المطبوع المتضمف ألسئمة تصفية أف يتبع المستجيبوف بعناية التعميمات الخاصة بالسؤاؿ التالي ال

 لئلجابة عميو.

 المسوحات عبر اإلنترنت 9-5-2
إجراء يتمثؿ بروتوكوؿ الممارسة األفضؿ لممسح عبر اإلنترنت في تقديـ رسالة تمييدية بالبريد توضح الغرض مف  9-99

المسح، متبوعًة برسالة بريد إلكتروني تحتوي عمى رابط لممسح قابؿ لمنقر. يجب أف يتطمب الدخوؿ تعريفًا آمنًا بيوية المستجيب 
وكممة مرور وأف يستخدـ أساليب حماية حديثة. تتكوف المتابعة مف رسالتيف أو ثبلث رسائؿ تذكير بالبريد اإللكتروني أو العادي 

 تجيبيف، باإلضافة إلى رسائؿ تذكير ىاتفية في حاؿ لـز األمر ذلؾ.ُترسؿ لغير المس

بيف العديد مف المستجيبيف إذا قدـ المستجيب األولي  -إذا لـز األمر -يمكف مشاركة االستبيانات عبر اإلنترنت 9-100
 (.6-9اسـ المستخدـ وكممة المرور لآلخريف )انظر القسـ 
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 بمزايا عديدة مقارنة بالمسوحات البريدية مف حيث جودة البيانات والتكاليؼ:تتميز المسوحات عبر اإلنترنت  9-101

 مف خبلؿ مربع منبثؽ في حاؿ عدـ استكماؿ السؤاؿ أو احتوائو عمى خطأ، عمى  يمكف لمبرمجيات إببلغ المستجيبيف
أما في المسح البريدي،  ٪.100األقصى المتوقع أو إذا تجاوزت النسب المئوية  سبيؿ المثاؿ إذا تجاوزت القيمة الحدّ 

يجب االتصاؿ بالمستجيبيف عف طريؽ الياتؼ لتصحيح األخطاء، وقد ال يحدث ذلؾ إال بعد عدة أسابيع مف استكماؿ 
تصحيح القيـ المفقودة في المسح البريدي بعد إجراء المسح مف  المستجيب لبلستبياف. نظرًا لتكمفة المتابعة، غالبًا ما يتـّ 

 ضميف.خبلؿ التنسيب/ الت
  ّالمستجيبيف نادرًا  يمكف استخداـ مربعات النص المنبثقة والمتاخمة لمسؤاؿ ذي الصمة لتقديـ معموماٍت إضافية، رغـ أف

 ما يستخدموف ىذه الميزة.
  ال يمكف لممستجيبيف رؤية جميع األسئمة في المسح عبر اإلنترنت، وبالتالي ىـ أقؿ عرضة مف المستجيبيف عمى

الستخداـ خيار "ال" في االستجابة لتجنب اإلجابة عف األسئمة البلحقة. وبالتالي يمكف لممسح عبر  االستبياف المطبوع
 .أالخطيقمؿ مف النتائج السمبية  اإلنترنت أف

  ّتخفيض تكاليؼ المسح مقارنًة بطرائؽ المسح األخرى ألّف الحاجة إلى االتصاؿ بالمستجيبيف لتصحيح بعض أنواع  يتـ
تمقائيًا في ممؼ البيانات، ومتطمبات تحرير البيانات أقؿ منيا مقارنًة  وألّف إدخاؿ البيانات يتـّ  األخطاء تكوف أقؿ،

 بالطرائؽ األخرى، كما تمتاز بانخفاض تكاليؼ المراسبلت والطباعة.

ترنت يتمثؿ العيب الرئيس لممسح عبر اإلنترنت مقارنًة بطرائؽ المسح األخرى في تعذر مؿء النموذج عبر اإلن 9-102
-9تباع طريقة مسح بديمة )انظر القسـ الفرعي اي ىذه الحالة، يستدعي ىذا األمر عمى بعض المستجيبيف أو رفضيـ لذلؾ. ف

أدناه(. قد يتوجب أيضًا تصميـ النموذج عبر اإلنترنت بحيث يتمكف مختمؼ األفراد داخؿ الوحدة مف اإلجابة عف األقساـ  5-4
 المختمفة مف المسح.

  البيانات الوصفية لعممية جمع البيانات في المسوحات عبر اإلنترنتجمع 
توفر برمجيات المسح عبر اإلنترنت القدرة عمى جمع بيانات وصفية لعممية جمع البيانات بوساطة ضغط  9-103

وكذلؾ بيانات وقت االستجابة  ،الوصوؿ إلى قوائـ المساعدة( المفاتيح ونقرات الفأرة )عمى سبيؿ المثاؿ لتحديد إذا ما كاف قد تـّ 
. يمكف (Olson and Parkhurst, 2013)كمعرفة الوقت البلـز لئلجابة عف أسئمة معينة أو األقساـ أو االستطبلع بأكممو 

تحميؿ البيانات الوصفية لعممية جمع البيانات لتحديد أفضؿ الممارسات التي تقمؿ مف السموؾ غير المرغوب عند المستجيب مثؿ 
ء المبكر أو اإلرضاء، واألسئمة التي يصعب عمى المستجيبيف فيميا )عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت أوقات اإلجابة عف اإلنيا

ذا كاف أواخر المستجيبيف أكثر سرعًة في اإلجابة عف االستبياف  السؤاؿ أطوؿ بكثير مف المتوسط لسؤاؿ مف نوع مشابو(، وا 
 Belfo and Sousa, 2011; Fan and Yan, 2010; Revilla and)البيانات ا يقمؿ مف جودة مقارنًة باألوائؿ منيـ، ممّ 

Ochoa, 2015). 

مف أجؿ تحديد  عند استخدام المسوحات عبر اإلنترنت بجمع البيانات الوصفية لعممية جمع البياناتوصى يُ  9-104
 المشكبلت المتعمقة بتصميـ األسئمة وتنسيؽ االستبيانات.

 والمقابالت المباشرة  المقابالت الهاتفية 9-5-3
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البيانات بمساعدة الحاسوب. تتطمب كمتا الطريقتيف سماع  لتقاطاتستخدـ المسوحات الياتفية والمباشرة أنظمة  9-105
طرائؽ المسح المرئية. يجب تدريب القائميف بإجراء المقاببلت با قد يتطمب إجراء تعديبلت في ِصي  األسئمة مقارنًة األسئمة، ممّ 

حتى ال تكوف إجابات المستجيب منحازة نتيجة التفاعؿ مع  اإلجابة مف المستجيبعمى أساليب المقابمة وكيفية الحصوؿ عمى 
ييا، عمى تخطّ  المستجيب أسئمة تـّ القائـ بإجراء المقابمة. بالنسبة إلى كبل الصيغتيف تكوف عوامؿ التصفية تمقائية، كما ال يسمع 

 الرغـ مف أنو يمكف لمقائميف بإجراء المقاببلت االستفسار عف معموماٍت إضافية لضماف دقة اإلجابة "ال" أو "نعـ".

تمتاز طريقة المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب بالسرعة مقارنًة بالطرائؽ األخرى، مع الحصوؿ عمى النتائج  9-106
عة أسابيع. يمكف لكبل طريقتي المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب والمقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب في غضوف بض

مقارنة بالمسح عبر  -الحاؿ في المسوحات عبر اإلنترنت. يتمثؿ عيبيما الرئيس يىاألخطاء والقيـ المفقودة، كما  تقميؿ
إجراء المقاببلت مدربيف. ثانيًا، مقارنًة بالمسوحات عبر اإلنترنت عمى يف في ارتفاع التكاليؼ بسبب الحاجة إلى قائم -اإلنترنت

طريقتي المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب والمقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب غير مناسبتيف لجمع  والبريد العادي، فإفّ 
 سئمة.البيانات الكمية التي تتطمب مف المستجيب البحث في السجبلت لكي يجيب عف األ

يتمثؿ السبب الرئيس الستخداـ صيغة المقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب في الحصوؿ عمى معدالت  9-107
استجابة عالية. يمكف أف يحدث ىذا األمر في الثقافات التي تكوف فييا المقاببلت المباشرة ضرورية إلظيار االحتراـ لممستجيب 

 مسوحات عبر اإلنترنت أو البريد.يا بالبي المناطؽ التي ال يمكف الوثوؽ وف

 الجمع بين طرائؽ المسح 9-5-4
 Millar and)يمكف أف يؤدي استخداـ أكثر مف طريقة لممسح إلى زيادة معدالت االستجابة بشكٍؿ كبير  9-108

Dillman, 2011) ما أمكف ذلؾ، بيف أساليب المسح التكميمية التي تكوف إما مرئية  . ينبغي أف تجمع المسوحات، حيث
)مطبوعة أو عبر اإلنترنت( أو سمعية )المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب أو المقاببلت المباشرة( بسبب االختبلفات التي 

اتفية أيضًا درجات استجابة أعمى تحدثيا طرائؽ المسح في كيفية إجابة المستجيبيف عف األسئمة. يمكف أف تحقؽ المسوحات الي
. نظرًا العتبار (Zhang et al., 2017)مف المسوحات عبر اإلنترنت أو عبر البريد عف األسئمة المرغوب فييا اجتماعيًا 

ببلت اإلببلغ عنيا في مسوحات المقا فيو اجتماعيًا، فقد يؤدي ذلؾ إلى ارتفاع معدالت االبتكار التي يتـّ  اً مرغوب اً االبتكار أمر 
الياتفية بمساعدة الحاسوب مقارنة بالمسوحات المطبوعة أو عبر اإلنترنت. ينبغي تقدير اخثار المحتممة لطريقة المسح عند 

 تجميع المؤشرات ومقارنة النتائج عبر الدوؿ التي تستخدـ طرائؽ مسح مختمفة.

 بروتوكول المسح 9-6

مة إلجراء االستبياف، بما في ذلؾ االتصاؿ بالمستجيبيف، يتألؼ بروتوكوؿ المسح مف جميع األنشطة البلز  9-109
والحصوؿ عمى االستبيانات المكتممة، والمتابعة مع غير المستجيبيف. ينبغي أف يصمـ البروتوكوؿ بشكٍؿ مسبؽ بيدؼ ضماف 

األقصى،  بة إلى الحدّ توفير فرصة متساوية لجميع المستجيبيف في الرد عمى االستبياف، بما أّف اليدؼ ىو زيادة معدؿ االستجا
 ومع ذلؾ مف المحتمؿ أف يختمؼ البروتوكوؿ األمثؿ لممسح حسب الدولة.

 تحديد هوية المستجيب  9-6-1
كبيرة( أمرًا  ذا أىميٍة خاصة في مسوحات االبتكار الشركة الاختيار المستجيب المناسب )أو القسـ داخؿ  يعدّ  9-110

بضعة أشخاص فقط، وىـ نادرًا ما يكونوف مشابييف لمشخص الذي يكمؿ  اإلجابة عمييا مفخصصة ويمكف نظرًا ألف األسئمة مت
االستبيانات اإلحصائية األخرى. في الوحدات الصغيرة، يكوف المديروف اإلداريوف غالبًا مستجيبيف جيديف. ينبغي اختيار 
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البيانات بمساعدة الحاسوب. تتطمب كمتا الطريقتيف سماع  لتقاطاتستخدـ المسوحات الياتفية والمباشرة أنظمة  9-105
طرائؽ المسح المرئية. يجب تدريب القائميف بإجراء المقاببلت با قد يتطمب إجراء تعديبلت في ِصي  األسئمة مقارنًة األسئمة، ممّ 

حتى ال تكوف إجابات المستجيب منحازة نتيجة التفاعؿ مع  اإلجابة مف المستجيبعمى أساليب المقابمة وكيفية الحصوؿ عمى 
ييا، عمى تخطّ  المستجيب أسئمة تـّ القائـ بإجراء المقابمة. بالنسبة إلى كبل الصيغتيف تكوف عوامؿ التصفية تمقائية، كما ال يسمع 

 الرغـ مف أنو يمكف لمقائميف بإجراء المقاببلت االستفسار عف معموماٍت إضافية لضماف دقة اإلجابة "ال" أو "نعـ".

تمتاز طريقة المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب بالسرعة مقارنًة بالطرائؽ األخرى، مع الحصوؿ عمى النتائج  9-106
عة أسابيع. يمكف لكبل طريقتي المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب والمقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب في غضوف بض

مقارنة بالمسح عبر  -الحاؿ في المسوحات عبر اإلنترنت. يتمثؿ عيبيما الرئيس يىاألخطاء والقيـ المفقودة، كما  تقميؿ
إجراء المقاببلت مدربيف. ثانيًا، مقارنًة بالمسوحات عبر اإلنترنت عمى يف في ارتفاع التكاليؼ بسبب الحاجة إلى قائم -اإلنترنت

طريقتي المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب والمقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب غير مناسبتيف لجمع  والبريد العادي، فإفّ 
 سئمة.البيانات الكمية التي تتطمب مف المستجيب البحث في السجبلت لكي يجيب عف األ

يتمثؿ السبب الرئيس الستخداـ صيغة المقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب في الحصوؿ عمى معدالت  9-107
استجابة عالية. يمكف أف يحدث ىذا األمر في الثقافات التي تكوف فييا المقاببلت المباشرة ضرورية إلظيار االحتراـ لممستجيب 

 مسوحات عبر اإلنترنت أو البريد.يا بالبي المناطؽ التي ال يمكف الوثوؽ وف

 الجمع بين طرائؽ المسح 9-5-4
 Millar and)يمكف أف يؤدي استخداـ أكثر مف طريقة لممسح إلى زيادة معدالت االستجابة بشكٍؿ كبير  9-108

Dillman, 2011) ما أمكف ذلؾ، بيف أساليب المسح التكميمية التي تكوف إما مرئية  . ينبغي أف تجمع المسوحات، حيث
)مطبوعة أو عبر اإلنترنت( أو سمعية )المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب أو المقاببلت المباشرة( بسبب االختبلفات التي 

اتفية أيضًا درجات استجابة أعمى تحدثيا طرائؽ المسح في كيفية إجابة المستجيبيف عف األسئمة. يمكف أف تحقؽ المسوحات الي
. نظرًا العتبار (Zhang et al., 2017)مف المسوحات عبر اإلنترنت أو عبر البريد عف األسئمة المرغوب فييا اجتماعيًا 

ببلت اإلببلغ عنيا في مسوحات المقا فيو اجتماعيًا، فقد يؤدي ذلؾ إلى ارتفاع معدالت االبتكار التي يتـّ  اً مرغوب اً االبتكار أمر 
الياتفية بمساعدة الحاسوب مقارنة بالمسوحات المطبوعة أو عبر اإلنترنت. ينبغي تقدير اخثار المحتممة لطريقة المسح عند 

 تجميع المؤشرات ومقارنة النتائج عبر الدوؿ التي تستخدـ طرائؽ مسح مختمفة.

 بروتوكول المسح 9-6

مة إلجراء االستبياف، بما في ذلؾ االتصاؿ بالمستجيبيف، يتألؼ بروتوكوؿ المسح مف جميع األنشطة البلز  9-109
والحصوؿ عمى االستبيانات المكتممة، والمتابعة مع غير المستجيبيف. ينبغي أف يصمـ البروتوكوؿ بشكٍؿ مسبؽ بيدؼ ضماف 

األقصى،  بة إلى الحدّ توفير فرصة متساوية لجميع المستجيبيف في الرد عمى االستبياف، بما أّف اليدؼ ىو زيادة معدؿ االستجا
 ومع ذلؾ مف المحتمؿ أف يختمؼ البروتوكوؿ األمثؿ لممسح حسب الدولة.

 تحديد هوية المستجيب  9-6-1
كبيرة( أمرًا  ذا أىميٍة خاصة في مسوحات االبتكار الشركة الاختيار المستجيب المناسب )أو القسـ داخؿ  يعدّ  9-110

بضعة أشخاص فقط، وىـ نادرًا ما يكونوف مشابييف لمشخص الذي يكمؿ  اإلجابة عمييا مفخصصة ويمكف نظرًا ألف األسئمة مت
االستبيانات اإلحصائية األخرى. في الوحدات الصغيرة، يكوف المديروف اإلداريوف غالبًا مستجيبيف جيديف. ينبغي اختيار 
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 لبلستبياف بيف عدة أشخاص داخؿ الشركة إلى أدنى حدّ المستجيبيف المطمعيف قدر اإلمكاف لتقميؿ "التنقؿ" المادي أو االفتراضي 
ممكف. يزيد التنقؿ مف احتماؿ فقداف االستبياف أو وضعو في غير مكانو أو عدـ تحّمؿ أي شخص مسؤولية إكمالو. في الوحدات 

بعض التنقبلت أمرًا ال  الكبيرة التي مف غير المحتمؿ أف يكوف فييا الفرد الواحد قادرًا عمى اإلجابة عف جميع األسئمة، ستكوف
 منو. ومع ذلؾ، ينبغي إسناد مسؤولية إكماؿ االستبياف لشخص أو قسـ واحد محدد يمثؿ جية االتصاؿ في الشركة. مفرّ 

 دعم المستجيبين 9-6-2
تتضمف مسوحات االبتكار مصطمحات وأسئمة مف الممكف أاّل يفيميا بعض المستجيبيف بشكٍؿ تاـ. يحتاج  9-111

ح إلى تدريب الموظفيف عمى اإلجابة عف األسئمة المحتمؿ ورودىا وتزويدىـ بقائمة مف التعريفات األساسية مديرو المس
 والتوضيحات عف األسئمة.

 المسوحات اإللزامية واالختيارية 9-6-3
متوقع ارتفاع يمكف أف يكوف إكماؿ مسوحات االبتكار إما اختياريًا أو إلزاميًا بدرجات متفاوتة مف اإللزاـ. مف ال 9-112

معدالت عدـ االستجابة لممسوحات االختيارية، كما ُيرجح أف تزداد ىذه المعدالت مع طوؿ االستبياف. يمكف زيادة نسب المعاينة 
ز المحتمؿ بسبب االختبلفات في الخصائص ىذا األمر مشكمة التحيّ  لمعالجة معدالت عدـ االستجابة المتوقعة، ولكف لف يحؿّ 

ز زيادة مف التحيّ  المستجيبة والوحدات المستجيبة تمؾ االختبلفات التي ترتبط بأسئمة المسح. يتطمب الحدّ بيف الوحدات غير 
 معدالت االستجابة والتمثيؿ )انظر أدناه(.

سواء أكاف المسح طوعيًا أـ إلزاميًا، فإّنو سيؤثر أيضًا في النتائج. عمى سبيؿ المثاؿ، ستكوف الحصة المحسوبة  9-113
المبتكرة في المسح االختياري منحازًة نحو األعمى في حاؿ كاف المديروف في الشركات غير المبتكرة أقؿ استجابًة مف لمشركات 

 (Wilhelmsen, 2012المديريف في الشركات المبتكرة )

 عدم االستجابة 9-6-4
ر عمى ىذا إذا تعذّ  يحدث عدـ استجابة الوحدة عندما ال ترّد وحدة العينة عمى اإلطبلؽ. يمكف أف يحدث 9-114

المؤسسة المنظمة لممسح الوصوؿ إلى وحدة اإلببلغ أو إذا رفضت ىذه الوحدة اإلجابة. يشير عدـ استجابة العنصر إلى معدؿ 
االستجابة لسؤاؿ محدد ويساوي النسبة المئوية لئلجابات المفقودة بيف الوحدات المستجيبة. غالبًا ما تكوف معدالت عدـ استجابة 

 أعمى في األسئمة الكمية مقارنة باألسئمة التي تستخدـ فئات االستجابة االسمية أو الرتبية.العناصر 

عدـ استجابة الوحدة والعنصر قضايا ثانوية فقط في حاؿ توزعت اإلجابات المفقودة بشكٍؿ عشوائي عمى  يعدّ  9-115
عدـ استجابات الوحدة عشوائية، يمكف الحفاظ عمى أخذ عينات منيا وعمى جميع األسئمة. عندما تكوف  جميع الوحدات التي تـّ 

المعنوية اإلحصائية عف طريؽ زيادة نسبة المعاينة. أما عندما تكوف عدـ استجابات العنصر عشوائية، فيمكف استخداـ طرائؽ 
ز. عمى لمتحيّ  ترجيح بسيطة لتقدير قيمة المتغير في المجتمع. ومع ذلؾ، يمكف أف يكوف كبل النوعيف مف عدـ االستجابة عرضة

ا االستبياف ذو فائدٍة ضئيمة، ممّ  سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يكوف رد المديريف مف الوحدات غير المبتكرة أقؿ احتمااًل ألنيـ يجدوف أفّ 
ًا نظر  يؤدي إلى المبالغة في تقدير حصة الوحدات المبتكرة في المجتمع. أو أف يكوف مديرو الوحدات المبتكرة أقؿ احتمااًل في الردّ 

 لضيؽ الوقت.

 تحسيف معدالت االستجابة
يمكف دعـ تحقيؽ معدالت استجابة عالية، خاصًة في المسوحات االختيارية، مف خبلؿ التصميـ الجيد لؤلسئمة  9-116

( باإلضافة إلى بروتوكوالت المسح الجيدة. يوجد جانباف مف بروتوكوؿ المسح يمكف أف يكوف 3-9واالستبيانات )انظر القسـ 



237

25 
 

تأثيٌر إيجابي كبير في معدالت االستجابة، يتمثؿ األوؿ في المتابعة الجيدة المصحوبة برسائؿ تذكير متعددة لغير  ليما
المستجيبيف، والثاني في إضفاء الطابع الشخصي عمى جميع جيات االتصاؿ، مثؿ استخداـ اسـ المستجيب وتغيير صيغة رسائؿ 

ء الطابع الشخصي إرساؿ رسالة االتصاؿ األولى عف طريؽ البريد العادي، والتي التذكير عبر البريد اإللكتروني. يتضمف إضفا
 ,.Dykema et alيمكف أف تزيد بشكٍؿ كبير مف معدالت االستجابة مقارنًة بإجراء االتصاؿ األوؿ مف خبلؿ البريد اإللكتروني )

مؿ حاسمة في توليد الثقة والمشاركة. (. مف الواضح أف إيصاؿ الغرض مف بيانات المسح وسبب استخداميا ىي عوا2013
 يمكف زيادة تعزيز المشاركة إذا توقع المديروف تحقيؽ فوائد مباشرة ألعماليـ مف خبلؿ تقديـ إجابات صادقة ومدروسة بعناية.

 إدارة المعدالت المنخفضة الستجابة الوحدة 
والمنخفضة لموحدة. القاعدة المتبعة ىي أّف ال توجد حدود واضحة لمعدالت االستجابة العالية والمتوسطة  9-117

٪، 80٪ أو 70٪ و 50٪، معدالت االستجابة المعتدلة تكوف ما بيف 80٪ أو 70معدالت االستجابة العالية ىي التي تتجاوز 
 ٪.50ومعدالت االستجابة المنخفضة ىي التي تقؿ عف 

(، ينبغي مقارنة االختبلفات بيف المستجيبيف وغير ٪95في حاؿ لـ يكف معدؿ االستجابة مرتفعًا جدًا )أعمى مف  9-118
المستجيبيف باستخداـ متغيرات التقسيـ الطبقي مثؿ حجـ الوحدة أو الصناعة. أما إذا كاف معدؿ االستجابة مرتفعًا وال توجد فروؽ 

وحدات التي أجابت. ذات داللة إحصائية في متغيرات التقسيـ الطبقي، فيمكف حساب الوزف الترجيحي لممجتمع عمى أساس ال
يفترض ىذا اإلجراء تطابؽ سموؾ االبتكار لموحدات المستجيبة وغير المستجيبة المشروط بيذه الخصائص. يمكف أف تظير 

 التحديات عندما يكوف السموؾ غير متجانس لحدو كبير داخؿ الطبقات )عمى سبيؿ المثاؿ بيف الشركات الكبيرة والكبيرة جدًا(.

-9ؿ االستجابة معتداًل أو منخفضًا، فمف المفضؿ إجراء مسح عدـ االستجابة )انظر القسـ الفرعي إذا كاف معد 9-119
 أدناه(. 6-5

٪( فقد ال يكوف مسح عدـ االستجابة كافيًا لتصحيح 20إذا كاف معدؿ استجابة الوحدة منخفضًا جدًا )أقؿ مف  9-120
حصًة كبيرًة مف الوحدات غير المستجيبة. يمكف تحميؿ البيانات لتحديد  يز المحتمؿ ما لـ يكف ذا جودٍة عالية جدًا ويغطّ التحيّ 

ال، ال ينبغي استخداـ  جراء مسح عدـ االستجابة لتمؾ الطبقات. وا  فيما إذا كانت معدالت االستجابة مقبولة في بعض الطبقات وا 
ائج متحيزة. مف الممكف استخداـ النتائج لتقدير خصائص المجتمع المستيدؼ بسبب االحتماؿ الكبير في الحصوؿ عمى نت

 تعميـ النتائج عمى المجتمع المستيدؼ. البيانات الستكشاؼ أنماط كيفية ارتباط المتغيرات، طالما لـ يتـّ 

 إجراء مسوحات عدم االستجابة 9-6-5
يكوف مف متمؾ العديد مف المنظمات اإلحصائية الوطنية الموائح التنظيمية الخاصة بيا التي تحدد متى ي 9-121

وصى بإجراء مسح عدـ االستجابة عندما يتجاوز معدؿ عدـ استجابة الضروري إجراء مسح عدـ االستجابة. وبخبلؼ ذلؾ، يُ 
٪ مف غير المستجيبيف )وأكثر في المسوحات 10أدنى  بحدّ  أف تكوف عينة مسح عدـ االستجابة ٪. يجب30الوحدة في الطبقة 

 ـ مجتمعيا منخفضًا(.الصغيرة أو في الطبقات التي يكوف حج

وتمؾ غير  ،يتمثؿ اليدؼ مف مسح عدـ االستجابة في تحديد االختبلفات الكبيرة بيف الوحدات المستجيبة 9-122
المستجيبة في أنشطة االبتكار. بيدؼ تحسيف المسوحات المستقبمية، مف الممكف الحصوؿ عمى معمومات حوؿ سبب عدـ 

معدؿ استجابة الوحدة لمسح عدـ االستجابة في الحالة المثالية مرتفعًا بما فيو الكفاية،  استجابة الوحدات غير المستجيبة. يكوف
وتكوف الردود موثوقة بما يكفي لتكوف مفيدة لضبط الوزف الترجيحي لممجتمع. ومع ذلؾ، ينبغي أيضًا مراعاة تأثيرات طريقة 

 ارنة بالمسح الرئيس( عند ضبط الوزف الترجيحي لممجتمع.المسح في مسح عدـ االستجابة )طرائؽ مسح أو استبيانات مختمفة مق
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يجب أف يكوف استبياف مسح عدـ االستجابة قصيرًا )ال يزيد عف صفحٍة واحدة مطبوعة( وال يستغرؽ استكمالو  9-123
ئيس حوؿ نتائج أكثر مف دقيقتيف أو ثبلث دقائؽ. كما يجب أف تكرر األسئمة الرئيسة حرفيًا، أسئمة "نعـ أو ال" في المسح الر 

وكذلؾ بالنسبة لبعض أنشطة االبتكار )مثؿ البحث والتطوير التجريبي  ،االبتكار )ابتكارات المنتج وابتكارات عممية األعماؿ(
واليندسة والتصميـ وأنشطة العمؿ اإلبداعي األخرى وغير ذلؾ(. يجب أف يتضمف مسح عدـ االستجابة أسئمًة حوؿ النشاط 

 ميا إذا لـ يكف متاحًا مف مصادر أخرى.االقتصادي لموحدة وحج

المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب التي توفر ميزة  طةاسبو إجراء مسوحات عدـ االستجابة  عادة ما يتـّ  9-124
جميع الشركات في العينة لدييا رقـ  السرعة ويمكف الحصوؿ مف خبلليا عمى معدالت استجابة عالية الستبياف قصير، طالما أفّ 

ـ لمسح بريدي أو ؼ اتصاؿ خاص بالعمؿ. تتمثؿ مساوئ المسح المعتمد عمى المقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب كمتمّ ىات
عبر اإلنترنت في كوف المسوحات الياتفية القصيرة في بعض الدوؿ أكثر احتمااًل مف المسح األصمي في الحصوؿ عمى 

بتكار والمخرجات. كانت الخبرة المتحصمة في ىذا الصدد مختمطة، حيث استجاباٍت إيجابية عف األسئمة المتعمقة بأنشطة اال
وصى بإجراء المزيد مف البحوث التجريبية حوؿ قابمية المقارنة بيف طرائؽ مسح حصمت دوؿ مختمفة عمى نتائج مختمفة. يُ 

 األعماؿ.

 معالجة البيانات بعد المسح 9-7
 القيـ المفقودة وحساب معامبلت التثقيؿ. وتضميف تتضمف معالجة البيانات التحقؽ مف األخطاء 9-125

 فحوصات الخطأ 9-7-1
استخداـ طرائؽ المسح عبر اإلنترنت  أعبله، فإفّ  3-5-9و  2-5-9كما ىو مذكور في القسميف الفرعييف  9-126

ئي األخطاء المحتممة والمقاببلت الياتفية بمساعدة الحاسوب والمقاببلت الشخصية بمساعدة الحاسوب يمكف أف يحدد بشكؿ تمقا
جميع األنواع التالية مف عمميات التحقؽ مف الخطأ مطموبًة في االستبيانات المطبوعة،  ويطمب تصحيحيا مف المستجيبيف. تعدّ 

ولكف عند إجراء المسح عبر اإلنترنت قد يتطمب األمر فقط التحقؽ مف وحدات خارج النطاؽ. ينبغي عند تحديد األخطاء 
 ب أو بوحدة اإلببلغ في أسرع وقٍت ممكف لطمب التصحيح.االتصاؿ بالمستجي

 وحدات خارج النطاؽ 
مف الوحدات خارج النطاؽ التي ال تنتمي إلى المجتمع المستيدؼ، مثؿ الوحدة  يمكف الحصوؿ عمى اإلجابات 9-127

األدنى أو الوحدة التي ال تممكيا الشركة أو الوحدة المستبعدة مف فئات التصنيؼ  التي عدد األشخاص العامميف فييا أقؿ مف الحدّ 
 الصناعي الدولي الموّحد. يجب استبعاد اإلجابات الواردة مف ىذه الوحدات واستبعادىا مف التحميؿ البلحؽ.

 صبلحية البيانات التحقؽ مف

يا. عمى سبيؿ المثاؿ تتراوح القيمة المسموح بيا في كانت اإلجابات مسموحًا ب تختبر ىذه اإلجراءات إذا ما 9-128
 .100و  0النسب المئوية بيف 

يجب تطبيؽ فحص إضافي لجودة البيانات عمى البيانات النسبية والمجالية، خاصًة بالنسبة لئلنفاؽ عمى  9-129
خرى المتاحة )عمى سبيؿ المثاؿ اإلنفاؽ االبتكار. تتمثؿ أفضؿ الممارسات الحالية في مقارنة البيانات المجالية مع المصادر األ

عمى البحث والتطوير التجريبي واإلنفاؽ عمى المعدات الرأسمالية(. إضافًة إلى ذلؾ، ينبغي التحقؽ مف الحصة المقدرة لمبيعات 
ئؽ ميمًة خاصًة ىذه الطرا االبتكار والبيانات المجالية األخرى بحثًا عف القيـ المتطرفة أو القيـ األخرى غير المتوقعة. تعدّ 
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لموحدات الكبيرة التي تستحوذ عمى حصٍة كبيرة مف إجمالي اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي واإلنفاؽ عمى االبتكار الذي 
ـّ اإلببلغ عنو.  يت

 الفحوصات العبلئقية
والبسيطة. تحدث  تقّوـ ىذه الفحوصات العبلقة بيف اثنيف مف المتغيرات، كما يمكنيا تحديد األخطاء الصعبة 9-130

٪ أو إذا كاف 100، عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت النسب المئوية ال تصؿ إلى أالعبلقة خطعندما يجب أف تكوف  األخطاء الصعبة
عدد األشخاص العامميف في التعميـ العالي المصرح عنيـ يتجاوز العدد اإلجمالي المصرح عنو لؤلشخاص العامميف. تحدد 

عشرة  ؿ المثاؿ: يمكف لوحدة تضـّ سبي . عمىأعندما يمكف أف تكوف اإلجابة خطالفحوصات العبلئقية األخرى األخطاء البسيطة 
 ّف ىذا أمر ممكف لكنو ضعيؼ االحتماؿ. إمى االبتكار حيث مبلييف يورو كإنفاؽ ع 10عامميف التصريح عف 

 فحوصات خطأ التوجيو

ت اإلجابة عف جميع األسئمة التي كاف يجب اإلجابة عمييا، أي أجاب تختبر ىذه الفحوصات فيما إذا تمّ  9-131
ف الوحدات النشطة في مجاؿ االبتكار عف جميع األسئمة المتعمقة باإلنفاؽ عمى االبتكار. يشير الخطأ ىنا إلى أف المستجيبوف م

 المستجيب لـ يفيـ أو يتبع تعميمات عامؿ التصفية.

 تضمين البيانات المفقودة 9-7-2
ؿ، عمى سبيؿ المثاؿ قد يترؾ يوجد نوٌع آخر مف األخطاء يحدث عندما يفشؿ المستجيب في اإلجابة عف السؤا 9-132

عدة أسئمة فرعية فارغة في سؤاؿ الشبكة إما عف قصد أو عف طريؽ الخطأ. يمكف لممستجيبيف أيضًا رفض اإلجابة عف السؤاؿ 
توفير خيار "ال أعرؼ". يمكف لبرمجيات  ولـ يتـّ  ،أو في حاؿ كانوا ال يعرفوف اإلجابة أيًا مف فئات اإلجابة مناسبةً  إذا لـ يجدوا

وصى بو في المسوحات االختيارية ألنو قد يتسبب في ترؾ المسح عبر اإلنترنت إجبار المستجيب عمى الرد، لكف ىذا غير مُ 
 المستجيب لبلستبياف.

استخداـ  لمتقميؿ مف التكاليؼ وعبء االستجابة، يمكف في بعض الحاالت تضميف القيـ المفقودة مف خبلؿ 9-133
معمومات إضافية، بداًل مف إعادة االتصاؿ بالمستجيب. ينبغي أف يوفر استخداـ المعمومات اإلضافية تقديرًا أكثر دقة لمقيـ 
المفقودة بداًل مف مجرد استخداـ القيمة المتوسطة المشاىدة في الطبقة. ينبغي دائمًا وضع عبلمة عمى القيـ الُمضّمنة لمنع 

 عممات متحّيزة.وذلؾ تجنبًا لمحصوؿ عمى مَ  ،كقيـ تابعة في التحميبلت متعددة المتغيراتاستخداميا المحتمؿ 

( القيـ المفقودة باستخداـ البيانات الواردة في المسوحات cold-deckتقدر أساليب تنسيب القيـ الشاذة الباردة ) 9-134
ذات صمة. عمى سبيؿ المثاؿ قد تتوفر بيانات عف اإلحصائية األخرى )بما في ذلؾ المسوحات السابقة( أو مف مصادر أخرى 

 في مسح منفصؿ ألنواع مشابية مف الوحدات. يعالالتعميـ العدد العامميف الحاصميف عمى 

( بيانات أخرى مف مسح االبتكار لتضميف بعض القيـ (Hot-deckتستخدـ أساليب تنسيب القيـ الشاذة الحارة  9-135
عمى مستوى القياس لممتغير. يمكف تضميف  Hot-deck)رائؽ تنسيب القيـ الشاذة الحارة ) المفقودة. يعتمد اختيار أي مف ط

البيانات المجالية إما باستخداـ القيمة المتوسطة لممتغير في طبقة الوحدة المستجيبة، أو باستخداـ االنحدار لمتنبؤ بقيمة المتغير 
 ديد القيـ المقدرة غير الموثوقة مثؿ القيـ السالبة.المجالي. في الحالة األخيرة، يجب التحقؽ مف النتائج لتح

في تضميف القيـ المفقودة االسمية والرتبية.  Nearest-neighbour)يمكف استخداـ تقنيات الجار األقرب ) 9-136
تستخدـ ىذه التقنية بيانات مف السجبلت النظيفة )كحالة جية مانحة تمتمؾ سجبًل ال ينتيؾ أي فحص لؤلخطاء( مف أجؿ 

لتقسيـ الطبقي اختيار الجيات المانحة عمى أساس متغيرات ا استبداؿ القيمة المفقودة بالقيمة الواردة في سجؿ الجية المانحة. يتـّ 
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المتشابية بما يحقؽ الحد األقصى مف إمكانية المقارنة بيف المتغيرات ذات الصمة. عمى سبيؿ المثاؿ، ينبغي أف تكوف الجية 
 المانحة لممتغير الرتبي المفقود عف شركاء العمؿ المشترؾ متشابية قدر اإلمكاف مع المتغيرات ذات الصمة بمصادر المعمومات.

 وزان /التثقيالتحساب األ  9-7-3
توجد طرائؽ مختمفة  ، حيثيجب تثقيؿ نتائج مسوحات العينة مف أجؿ تقديـ تقديرات ممثمة لممجتمع المستيدؼ 9-137

أبسط تمؾ الطرائؽ ىي طريقة التثقيؿ بوساطة معكوس نسب معاينة الطبقة لكؿ وحدة معاينة مصححًة  لتثقيؿ نتائج المعاينة. لعؿّ 
لكف و  10/100. عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت نسبة المعاينة والذي يعطي العينة الحقيقية -بقةالوحدة لكؿ طاستجابة حسب عدـ 

. يفترض ىذا اإلجراء تطابؽ توزيع أنشطة 9/100ب، فتكوف نسبة المعاينة المصححة ىي ٪ مف وحدات العينة لـ تستج10
بة، وحتى مكف اختبار ىذا االفتراض مف خبلؿ تحميؿ عدـ االستجايو االبتكار بيف الوحدات المستجيبة والوحدات غير المستجيبة 

 ز الناتج إذا كاف جزء الوحدات المستجيبة صغيرًا نوعًا ما.تجاىؿ التحيّ  يمكف أإذا كاف االفتراض خط

الطبقي، التعداد بالتعريؼ ليس طبقيًا. بالنسبة لممسح غير  -نة التقسيـ الطبقيال تستخدـ جميع مسوحات العيّ  9-138
ينبغي أف يستخدـ التثقيؿ معكوس نسبة المعاينة اإلجمالية مع تعديمو وفقًا لمقموب معدؿ االستجابة الكمي. بالنسبة لمتعداد، يمكف 

إلخ. كما ... حجـ الشركة، القطاع، المنطقة بناء الطبقات بعد المسح لتحديد معدالت عدـ االستجابة في الطبقات المحددة حسب
 غيرات التثقيؿ لمتعداد مف مقموب معدالت استجابة الطبقات.يمكف إنشاء مت

ينبغي متابعة تصحيح عوامؿ التثقيؿ النيائية إذا أظير مسح عدـ االستجابة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  9-139
مف الوحدات  بيف المستجيبيف في المسح األصمي والمستجيبيف في مسح عدـ االستجابة، عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت نسبة أقؿ

غير المبتكرة قد أجابت عف المسح الكامؿ مقارنًة مع مسح عدـ االستجابة. يتمثؿ أحد أساليب التصحيح في تقسيـ كؿ طبقة إلى 
مع )افتراض( تساوي احتماالت االستجابة داخؿ المجموعات. يمكف تحديد المجموعات  مف المجموعات متجانسة االستجابة عدد

تخداـ نتائج مسح عدـ االستجابة. الطريقة الثانية ىي استخداـ المعمومات المساعدة في مرحمة التقدير متجانسة االستجابة باس
 تقسيـ العينة حسب الظاىرة التي يتـّ  ز عدـ االستجابة أو طرائؽ تقدير المعاينة عمى مرحمتيف. في الحالة األخيرة، يتـّ لتقميؿ تحيّ 

ا )عمى سبيؿ المثاؿ شركات مبتكرة مقابؿ شركات غير مبتكرة( وحساب عوامؿ التثقيؿ ز المحتمؿ لعدـ االستجابة فييتقصي التحيّ 
تعديؿ عوامؿ التثقيؿ بمعامؿ تصحيح عدـ االستجابة الذي يمثؿ االنحياز  ثانية، يتـّ ال خطوةالبشكٍؿ منفصؿ لكؿ مجموعة. في 

 البحث فييا. يتـّ بيف الشركات المستجيبة وتمؾ غير المستجيبة فيما يتعمؽ بالظاىرة التي 

يمكف تحسيف التثقيبلت بشكٍؿ أكبر عف طريؽ المعايرة إذا كاف اإلطار المشموؿ بالمسح يتضمف بعض  9-140
المعمومات الكمية أو النوعية عف جميع الوحدات، مثؿ عدد العامميف أو معدؿ دوراف المبيعات أو الوضع القانوني أو المنطقة. 

ة المثّقمة يساوي المجتمع الكمي أو توزيع متغيرات اإلطار ويمكنيا أف تزيد مف الدقة وتقمؿ مف تضمف المعايرة أّف مجموع العين
مف المعيد الوطني لئلحصاء  CALMARمف ىيئة اإلحصاء السويدية و  CLANز. إّف برامج المعايرة الفعالة، خاصًة التحيّ 

دوؿ أخرى. يمكف لكثيٍر مف  بلستخداـ مفدية، ىي متاحٌة لمف وكالة اإلحصاء الكن G-Estوالدراسات االقتصادية في فرنسا، و 
 البرمجيات المستخدمة في حساب التثقيبلت حساب مقاييس تبايف المعاينة أيضًا.

 نشر وتعميم النتائج 9-8
 2ُتستخدـ مسوحات االبتكار إلنتاج جداوؿ إحصاءات االبتكار ومؤشراتو، وفي تحميبلت القياس االقتصادي 9-141

لمجموعة متنوعة مف الموضوعات المتعمقة باالبتكار. يتطمب إنتاج اإلحصاءات والمؤشرات استخداـ تثقيبلت المجتمع 

                                                           
ً  األكثر الترجمة 2  .دقة األكثر المقابل هو االقتصادي القياس أن   إال القياسي االقتصاد هي Econometrics لمصطلح شيوعا
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الستخبلص نتائج ممثمة لممجتمع المستيدؼ. تستخدـ معظـ مسوحات االبتكار عينة احتمالية لمعديد مف الطبقات. يمكف أف ينتج 
لمؤشرات ىما: األخطاء العشوائية الناتجة عف العممية العشوائية المستخدمة في عف المسوحات نوعيف مف األخطاء الخاصة با

ز(. ينبغي توفير احتماؿ حدوث اختيار الوحدات، واألخطاء المنيجية التي تحتوي عمى جميع األخطاء غير العشوائية )التحيّ 
ومعامبلت التبايف عندما يقتضي األمر ذلؾ.  األخطاء العشوائية ونتائجيا مف خبلؿ تضميف مجاالت الثقة واألخطاء المعيارية

وذلؾ باحتماؿ معيف. ينبغي أف توفر تقارير جودة  ،ولكف غير المعروفة في مجتمع المسح ،حدود الثقة لتشمؿ القيـ الحقيقية تمتدّ 
 البيانات أيضًا تقويمًا لؤلخطاء غير العشوائية إف أمكف ذلؾ.

 البيانات الوصفية وتقارير الجودة 9-8-1
ينبغي أف يحتوي عرض اإلحصائيات والمؤشرات عمى بياناٍت وصفية، بما في ذلؾ معمومات عف اإلجراء  9-142

جراءات التعامؿ مع حاالت عدـ االستجابة ومؤشرات الجودة. سيتيح ذلؾ  المستخدـ في جمع البيانات وطرائؽ المعاينة وا 
مفصمة عف ال معموماتالغي لممنظمات الدولية أف تواصؿ تقديـ لممستخدميف تحسيف تفسير البيانات والحكـ عمى جودتيا. ينب

 المنيجيات العامة والخاصة التي تتبناىا البمداف المشمولة في قواعد بياناتيا وتقاريرىا.

 الوصول إلى البيانات 9-8-2
التحميؿ  ارير. يعدّ يمكف توفير البيانات الوصفية مف خبلؿ النشرات الصحفية، والجداوؿ، وقواعد البيانات والتق 9-143

(، لكف ال يشكؿ ذلؾ الميمة 5-11االقتصادي لبيانات مسح االبتكار ذا قيمة كبيرة في تطوير السياسات )انظر القسـ  القياس
الداخمية التي تقـو بيا المنظمات اإلحصائية ي القياس االقتصاد الرئيسة لممنظمات اإلحصائية الوطنية. يمكف استكماؿ تحميبلت

تكمفٍة منخفضة مف خبلؿ تزويد الباحثيف بإمكانية الوصوؿ إلى البيانات التفصيمية لمسح االبتكار. يتطمب ىذا األمر الوطنية ب
الحفاظ عمى السرية إما مف خبلؿ توفير مركٍز آمف لموصوؿ إلى البيانات لؤلكاديمييف الخارجييف أو مف خبلؿ بناء مجموعات 

 بيانات مجيولة المصدر.
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 االبتكار في قياس الهدفة ق. طريالعاشرالفصل 
 

 بياناتال اليدفتجمع الطريقة القائمة عمى  .اليدفجمع بيانات االبتكار من منظور قائم عمى  حول  إرشاداٍت  م ىذا الفصليقدّ 
 وِسماتيانة البتكارات األعمال مكّ استرجاع المعمومات عن العوامل المُ عممية  را يُيسّ ىو األكثر أىميةً ممّ  محوريعن ابتكار وحيد 

فإّن ىذا الفصل يصف كيفية تطبيق  ،عمى مصادر البيانات غير التقميدية أيضاً  . بالرغم من إمكانية تطبيق ىذه الطريقةونتائجيا
ة. أنشطة االبتكار وابتكارات الشرك كاممة من مجموعة تغطي التي الموضوعضمن مسوحات االبتكار القائمة عمى  اليدفمقاربة 

 لتحميال بيدفىو جمع بيانات  اليدفال تمثل مشروع األعمال ككل يكون اليدف الرئيس لمقاربة  المحوريةوبما أّن االبتكارات 
المستجيبين في  اإلبالغ عن االبتكارات منفي  النقصالمغاالة أو جل تقويم أيضًا يمكن استخدام ىذه الطريقة من أبحث. الو 

   مشروع األعمال. 
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 المقدمة -01-0

مقاربة  وذلك بخالف، يمثل )ىدف  الدراسة( "محوري" واحد عن ابتكارٍ  بياناتالفي قياس االبتكار  الهدفتجمع مقاربة  -01-0
الرئيس  الغرض(. ليس 2)انظر الفصل  ز عمى الشركة وتجمع بياناٍت عن كل أنشطتيا االبتكارية )الموضوع(التي ُتركّ  الموضوع
نما جمع بيانات لغايات البحث والتحميل. يمكن أيضًا ليذه الطريقة  ،االبتكارعن  إجمالية ىو إنتاج إحصاءات اليدفلمقاربة  وا 

يبالغون  اوفيما إذا كانو  ،كيفية تفسير المستجيبين لألسئمة حول االبتكار حولتقديم معموماٍت مفيدة تخدم أىداف ضمان الجودة 
 ون أو يخطئون في ذلك. في اإلبالغ عن االبتكار أو يقّصر 

اإلعالن عن االبتكارات في عبر االبتكارات المحورية بوساطة تقويمات الخبراء أو  اليدفيمكن أن تحدد طريقة  -01-2
 ,Kleinknecht and Reijnen, 1993; Santarelli and Piergiovanni, 1996; Townsend) المطبوعات التجارية

 توجدالشركات عمى اإلنترنت، التقارير، إعالنات المستثمرين، ... إلخ(.  مواقعاإلنترنت ) ( أو المصادر اإللكترونية عمى1981
قائم عمى الموضوع. باإلضافة إلى أسئمة عن الالبتكار اضمن مسح  اليدففي دمج طريقة وتتمثل  ،اليدفبديمة لطريقة طريقة 

 DeBresson and Murrayة عمى ابتكاٍر واحد. كان جميع أنشطة الشركة االبتكارية، يمكن أن ُترّكز مجموعة من األسئم
مؤخرًا، اسُتخدمت ىذه المقاربة في مسوحات  أول من استخدم نسخة من ىذه الطريقة كجزٍء من مسح ابتكار في كندا. (1984)
اباني والباحثين األكاديميين في الكندية و مكتب اإلحصاء الي اإلحصاء الوطنية وكالة األعمال عمى سبيل المثال من مشاريع

( وفي مسوحات Arora, Cohen and Walsh, 2016( والواليات المتحدة األمريكية )(O’Brien et al., 2015, 2014ستراليا أ
 (. Arundel et al., 2016االبتكار في قطاع الحكومة )

زايا مقارنًة بالمجوء إلى الخبراء أو اإلعالنات االبتكار القائم عمى الموضوع عدة م مسحفي  اليدفيحقق دمج طريقة  -01-3
نة ممثمة من جميع محوري لعيّ البتكار االالحصول عمى معموماٍت عن  ذه الطريقة ييمكن ب لتحديد االبتكارات المحورية . أواًل،

بيانات عن جميع أنواع الاألخرى ُعرضًة لتحّيز االختيار الذاتي. ثانيًا، يمكن ليا جمع  قائر الطات الُمبتِكَرة، بينما ستكون الشرك
االبتكارات. سيتسبب المجوء إلى الخبراء أو اإلعالنات لتحديد االبتكار في حدوث تحّيز نحو ابتكارات المنتج الناجحة. ثالثًا، 

اإلبالغ  بشكٍل كاٍف ليتمّ  التي ال تمثل حداثةً أو  فقط ى الشركةتستطيع ىذه الطريقة جمع معمومات عن االبتكارات الجديدة عم
عنيا إلكترونيًا أو في المجالت التجارية. لذلك، ُيوصى، في حال تحقق فعالية التكمفة، بجمع البيانات عن ابتكاٍر محوري بوساطة 

 مسوحات ممثمة.

    تضمين "مجموعة هدف" في مسح االبتكار -01-2

في سياق المسح، توجد عدة مزايا لجمع البيانات عن ابتكاٍر محوري باإلضافة إلى بياناٍت عن جميع أنشطة االبتكار  -01-4
في مسح االبتكار استخدام األسئمة الكمية والمعّمقة والمتعمقة  اليدففي الشركة. أواًل، يمكن أن يدعم تضمين وحدة لطريقة 

مستجيبين اإلجابة عمييا فيما يتعمق بابتكاراتيم مجتمعًة، ومثال ذلك األسئمة التي التي يصعب كثيرًا عمى ال المجالمستوى ب
تتطّمب من المستجيبين حساب األىمية النسبية لمتغيٍر ما عبر عدة ابتكارات أو أنشطة ابتكار. تشمل األسئمة التي يحتمل أن 

نية محددة. من األسئمة الصعبة األخرى تمك األسئمة التي مختمفة واستعمال قدراٍت فالبتكار االتكون صعبًة اإلنفاق عمى أنشطة 
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تتطّمب من المستجيبين وضع تمثيٍل "متوسط" عبر كامل الشركة مثل األسئمة التي تدور حول أىمية مصادر المعرفة المختمفة 
 والعقبات والنتائج.

نات التي تّم جمعيا تشير إلى االبتكار ذاتو. ثانيًا، يضمن استخدام أسئمة عن ابتكاٍر واحٍد محوري بأّن مجموعة البيا -01-5
يمثل ذلك بالدرجة األولى مزيًة من أجل تحميل العالقات بين مدخالت االبتكار وأنشطتو ونتائجو كما في البحث الذي قام بو 

Arora, Cohen and Walsh (2016)  البتكار. كما يمكنيا مساعدة أنواع لحول القيمة االقتصادية لمصادر المعرفة البديمة
( Arundel, O’Brien and Torugsa, 2013أخرى من البحث مثل تقويم كيفية فيم المستجيبين ألسئمة مسح االبتكار )

( بما في ذلك Bloch and Bugge, 2016البحث في االبتكارات المختمطة التي تشمل المنتج وعمميات األعمال كمييما )و 
 ج األعمال.التغيرات في نماذ

فقط في مسح االبتكار، أو بتخصيص نسبة كبيرة من أسئمة  اليدفمع ذلك، ال ُيوصى بتضمين أسئمة قائمة عمى  -01-6
محوري، حيث يشمل  أسئمة تدور حول ابتكارٍ من خالل من أسئمة البحث والسياسة  كثيرٍ تناول . ال يمكن اليدفالمسح لمجموعة 

( والبيئة الخارجية 5ستراتيجياتيا )انظر الفصل ا  سئمة عن قدرات الشركة الداخمية و ككل  مثل األذلك األسئمة ذات الصمة بالشركة 
 اإلنفاق عمىمثل بيانات إجمالية لجميع أنشطة االبتكار  ( باإلضافة إلى األسئمة المستخدمة في وضع مؤشراتٍ 7)انظر الفصل 

 (.8( أو حصة مبيعات االبتكار )انظر الفصل 4االبتكار )انظر الفصل 

مفيدًة من أجل بناء إحصاءاٍت بسيطة ومؤشراٍت عمى مستوى الصناعة أو المستوى الوطني  اليدفما تكون طريقة قمّ  -01-7
. أكثر من ذلك، من صناعةالأو  دقتصااالالكمية لالبتكار في  والمخرجات والنتائج ألّن اإلجابات ال تعكس بالكامل المدخالت

غير المحتمل أن يكون االبتكار المحوري ممثاًل لجميع االبتكارات أو أنشطة االبتكار الخاصة بالشركة المستجيبة. ال ينبغي لذلك 
لشركة أكثر االبتكارات أىميًة في الشركة من أجل وضع مؤشرات تتطّمب بياناٍت عن كل ابتكارات االخاصة ب بياناتالاستخدام 

الكمي عمى أنشطة ابتكار محددة أو أىمية األنواع المختمفة لمصادر المعرفة لالبتكار أو وتيرة العمل المشترك مع  اإلنفاقمثل 
 أنواع مختمفة من الشركاء. 

من اإلرشادات الواردة في ىذا الدليل من أجل جمع البيانات عن االبتكار عمى مستوى الموضوع يمكن  اً كثير إّن  -8 -01
 اليدفوحدة قائمة عمى \. ال توجد قيوٌد منيجية إضافية لتضمين مجموعةاليدفتطبيقيا مباشرًة عمى جمع البيانات عمى مستوى 

 في مسح ابتكار قائم عمى الموضوع.

 ار المحوري ضمن المسوحاتتحديد االبتك -01-2-0
المستجيبين من الشركات الُمبتِكرة التفكير في ابتكار واحد من طمب ت إرشادات أولية اليدفيجب أن تتضمن مجموعة  -01-9

وقصر كل األسئمة الالحقة في المجموعة عمى ىذا االبتكار. كما يمكن الطمب من المستجيبين من الشركات النَِّشطة في مجال 
المستجيبين كوسيمة لضمان تركيز االبتكار، ولكن التي ليس لدييا ابتكارات في فترة المشاىدة، التفكير في مشروع ابتكار واحد. و 

 لذلك االبتكار.ٍف موجز ن المفيد الطمب من المستجيبين، باستخدام سؤال مفتوح، كتابة وصفإّنو م ،عمى االبتكار
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وصى بالطمب من المستجيبين العمل عمى اختيار ابتكاٍر محوري تّم تقديمو أو تنفيذه خالل فترة المشاىدة، حيث يُ  -01-01
ستراتيجياتيا ذات صمة إر حول القدرات العامة لمشركة أو كون البيانات األخرى المأخوذة من مسح االبتكايضمن ذلك أن ت

تأخر  فترةوأّنو يمكن ربط بيانات االبتكار المحوري مع بيانات النتائج المأخوذة من مسوحات أخرى ذات  ،باالبتكار المحوري
(. لكن، ينبغي السماح 9البتكارات التي حدثت قبل فترة المشاىدة )انظر الفصل ازمني معروف. أيضًا يخفض ذلك تحّيز تذكر 

ما كان ذلك مناسبًا، التي حصمت قبل بداية فترة المشاىدة مثل العمل  لممستجيبين أن يضّمنوا استجاباتيم األنشطة، حيث
 كار.المشترك مع أنواع محددة من الشركاء أو الحصول عمى إعانات حكومية من أجل االبت

حول اختيار االبتكار المحوري )أو مشروع االبتكار( من أجل تحسين قابمية  إرشاداتٍ كما يجب أن يوفر االستبيان  -01-00
 المقارنة بين المستجيبين. تتضمن الخيارات الممكنة ما يمي:

 االبتكار األكثر أىميًة من حيث مساىماتو الفعمية أو المتوقعة في األداء االقتصادي لمشركة. 
 .االبتكار الذي يستحوذ عمى الحصة األكبر من النفقات الكمية لالبتكار المستثمرة في تطويره 
  المساىمة الفعمية أو المتوقعة األعظم في المبيعات. يذابتكار المنتج 
 الفعمية أو المتوقعة األعظم في تخفيض التكاليف. المساىمة اتابتكار عممية األعمال ذ 
 .أحدث ابتكار 

ا يضمن قدرة ممّ  ال ُينسىيتمتع الخيار األول بعدة مزايا. في العادة يفيم المستجيبون السؤال جيدًا واالبتكار  -01-02
كثيٍر من مجاالت االبتكار األكثر أىميًة ذا صمٍة بالمستجيبين عمى اإلجابة عن األسئمة المتعمقة بو. باإلضافة لذلك، يكون 

البحث مثل العوامل المؤدية إلى النجاح. يمكن أن يسفر ترك الخيار مفتوحًا عمى كل أنواع االبتكارات عن جمع بياناٍت مفيدة عن 
أنواع االبتكارات التي تجدىا الشركات ميمًة. كما يمكن أن يحدد مدخالت االبتكار التي ُيحتمل أن تكون قيمًة جدًا بالنسبة 

عمى سبيل المثال، يمكن أن يعطي المستجيب تصنيفًا معتدل األىمية لمجامعات كمصدٍر لممعرفة لكل أنشطة االبتكار،  لمشركة.
استخدام ىذا المصدر من أجل االبتكار الذي اختاره عمى أنو األكثر أىمية بأّن قيمة المعرفة من الجامعات يمكن أن  لكن يدلّ 

 تتباين حسب نوع االبتكار.

الخياران  يمثلّمب الخيار الثاني من المستجيبين امتالك معرفٍة جيدة بتكاليف تطوير مختمف االبتكارات. بينما يتط -01-03
وليذا فيما غير  ،إما بابتكار المنتج أو ابتكار عممية األعمال ،عن الخيار األول لكنيما محددان صيغًة بديمةالثالث والرابع 

لجميع أنواع  اً عشوائي اً ار تيبحاث التي تتطمب اخالخيار الخامس مفيدًا لأل من ىذا النوع. يعدّ  اً مناسبين لمشراكات التي لم تقدم ابتكار 
 االبتكارات.

بالخيار األول كون المستجيبين يفيمونو عمى نحٍو أفضل  ُيوصى مختمف خيارما لم يوجد مبرر بحثي جيد الستخدام  -01-04
الخيار األول مفيدًا في األبحاث حول أنواع االبتكارات ذات أكبر فوائد اقتصادية  وىو مالئم لجميع الشركات. أكثر من ذلك، يعدّ 

لمشركة. يمكن استخدام ىذه النتائج في بناء مؤشرات إجمالية حسب الصناعة أو حجم الشركة أو أيًا من الخصائص  متوقعة
مية األعمال( التي يجد المستجيبون أّنيا ذات أعظم األخرى لمشركة المتعمقة بأنواع االبتكارات )أي ابتكار المنتج أو ابتكار عم

   قيمة اقتصادية لشركتيم.
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ف من رّ كما ىو مع ،اإلدراكية امتالك المستجيبين القدرة عمى تحديد ابتكارىم األكثر أىميةً \ن االختبارات المعرفيةبيّ تُ  -01-05
( يوجد SMEs) الحجم متوسطةلممشروعات الصغيرة و ي. بالنسبة خالل المساىمة المتوقعة أو الفعمية في أداء الشركة االقتصاد

في العادة ابتكاٌر واحد يبرز من بين جميع االبتكارات األخرى. يمكن أن يجد المستجيبون من الشركات ذات االبتكارات الكثيرة 
المقارنة مع بقية االبتكارات لكن ال يؤثر ب متميز واحدالمختمفة )غالبًا ولكن ليس دائمًا الشركات الكبيرة( صعوبًة في تحديد ابتكار 

مازال من المحتمل أن يجد المستجيبون من واإلجابة عمى األسئمة الالحقة حولو.  حداو ذلك في قدرتيم عمى اختيار ابتكار 
 ارات متعددة.نتائج ابتك بتمخيصاألسئمة حول االبتكار المحوري مقارنًة  نرات الكثيرة سيولًة في اإلجابة عالشركات ذات االبتكا

جل تقدير كيفية ابتكار وتحميميا من أ ألىمّ إذا لم تكن الموارد قيدًا، يمكن ترميز المعمومات المكتوبة في وصف مفتوح  -01-06
 ,and Torugsa, 2013; Cirera and Muzi, 2016; EBRDتفسير المستجيبين لألسئمة عن أنواع االبتكارات ومدى حداثتيا )

2014Arundel, O’Brien  غير أنو يمكن تخفيض تكاليف الترميز  ،خبراء بترميز المعمومات المكتوبةال(. يتطّمب ىذا األمر قيام
إذا ما فيم . يمكن أيضًا استخدام البيانات النصية عن الحداثة في تقدير وصالنص التنقيب فيبوساطة أدوات برمجيات 

 (.Bloch and Bugge, 2016المستجيبون تعريف االستبيان لالبتكار )

 الشركات غير المُبتِكرة -01-2-2

لى الشركات التي ليس لدييا ابتكارات أو إمحوري البتكار االال يمكن توجيو أسئمة عن االبتكار المحوري أو مشروع  -01-07
 في أهمية   التغير األكثرمن المفيد الطمب من المستجيبين من الشركات غير الُمبتِكرة وصف قد يكون أنشطة ابتكار. لكن، 

كان المستجيبون ما يمكن تحميل ىذه المعمومات بقصد تحديد إذا المنتجات أو عمميات األعمال الحاصل خالل فترة المشاىدة. 
 Arundel O’ Brien andويستطيعون تمييزىا عن التغيرات التي ال تمثل ابتكارات ) ،غون بشكٍل صحيح عن االبتكاراتيبمّ 

Torugsa, 2013 .) ًفي تحديد التحّيزات  اليدفبالمعمومات حول حداثة االبتكارات الُمبمغ عنيا، يمكن أن تساعد مقاربة  مقترنة
االبتكارات حسب خصائص الشركة مثل الحجم أو  مختمفة منالنواع األ في اإلبالغ عن النقصالمبالغة أو  تجاهالمحتممة 

 الصناعة. 

 أسئمة عن االبتكار المحوري -01-3

وضع ىذه اليدف مجموعة قائمة عمى \مى مسوحات االبتكار القائمة عمى الموضوع التي تتضمن وحدةينبغي ع -01-08
المجموعة بعد جميع أسئمة االبتكار األخرى من أجل ضمان عدم تشويش المستجيبين وخمطيم األسئمة التي تتعمق بجميع \الوحدة

 أنشطة االبتكار مع األسئمة التي تقتصر عمى االبتكار المحوري.

 خصائص االبتكار المحوري األكثر أهمية   -01-3-0

والطمب وصى بو تضمين قائمة بأنواع االبتكار )نوعان البتكارات المنتج وستة أنواع البتكارات عممية األعمال( من المُ  -01-09
يمكن أن يوفر ذلك (، حيث 3من المستجيبين تحديد كل أنواع االبتكار التي تمثل جزءًا من ابتكارىم المحوري )انظر الفصل 

عة" التي ليا خصائص أكثر من نوع واحد من االبتكار )عمى سبيل المثال ابتكار الخدمات بياناٍت عن سيادة االبتكارات "المجمّ 
 وابتكار عممية األعمال من أجل توصيل المنتج( وأي أنواع ابتكارات ىي األكثر أىمية لمشركات.
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األىمية المقارنة لالبتكار المحوري في الشركة المستجيبة. تشمل المقاييس المفيدة حصة معمومات عن الوصى بجمع يُ  -01-21
نفقة عمى االبتكار المحوري ومساىمة ىذا االبتكار في نتائج أداء الشركة )مثال ذلك المبيعات أو التكاليف الكمية لالبتكار المُ 

 غون عن مشروع االبتكار.ة النتائج مناسبة لممستجيبين الذين ُيبمّ الحقًا(. لن تكون أسئم 2-3-01الفرعي  القسماألرباح( )انظر 

لمستجيبين عن حداثة ابتكارىم المحوري بما في ذلك إذا ما كان جديدًا عمى سوقيم أو ا إلى يمكن توجيو عدة أسئمة -01-20
الفرعي  القسم)انظر  ناسخاً ًا أو ذريجفقط جديد عمى شركتيم، أو إذا كان جزءًا من نموذج أعمال جديد، أو إذا ما كان ابتكارًا 

واألنواع المرتبطة بيا  (Disruptive) والناسخة (Radical) الجذرية(. بيد أّن عممية جمع البيانات عن االبتكارات 3-3-2
 ستتطّمب التجريب من أجل تحديد إذا ما كان باإلمكان قياس ىذه المفاىيم بشكٍل مناسب في مسح االبتكار.  

 أنشطة االبتكار التي تساهم في االبتكار المحوري -01-3-2

)إما بوحدات نقدية  المجالن االختبار المعرفي أّن المستجيبين يجدون سيولًة في توفير بيانات اإلنفاق عمى مستوى بيّ يُ  -01-22
(. نتيجًة لذلك، قد يكون ممكنًا 4أشير( البتكاٍر واحد بالمقارنة مع كل االبتكارات مجتمعًة )انظر الفصل -أو بوحدات الفرد

 المرجعية فقط. السنةوذلك بداًل من  ،الحصول عمى بيانات اإلنفاق لكامل الفترة التي تّم فييا تطوير المنتج

 متوسطةالصغيرة و  لممشروعاتخاص  بشكلٍ ابتكار واحد أمرًا مناسبًا  اإلنفاق عمىلسؤال عن حجم ايمكن أن يكون  -01-23
تيا في مجال االبتكار ضمن مشاريع محددة بوضوح ليا ميزانية طالحجم أو شركات قطاع الخدمات التي ال تعمل عمى تنظيم أنش

 محاسبية منفصمة. 

 الحصول عمى البيانات التالية لالبتكار المحوري: اً ممكن قد يكون -01-24

 ولية لالبتكار المحوري حتى تقديمو أو تنفيذه.، منذ الفكرة األالتقويمية باألشيرمقدرًا الكمي،  الوقت 
  البتكار عممية األعمال.بالنسبة  التنفيذسنة التقديم بالنسبة البتكار المنتج أو سنة 
  أشير المنفقة عمى االبتكار المحوري. –شخصالنفقات الكمية بوحدات نقدية أو 
  يب والتصميم واليندسة النفقات الخارجية الكمية حسب نوع النشاط عمى االبتكار المحوري )البحث والتطوير التجريبي والتدر

 ، إلخ(.األخرى اإلبداعيالعمل أنشطة 
  وق. يمكن أن يشمل ذلك التسويق والتدريب عمييا بعد إدخال ابتكار المنتج إلى الس واإلنفاقاستخدام أنشطة المتابعة

 (.3-5-4وخدمات ما بعد البيع )انظر الفقرة الفرعية 

ق انفقبل فترة المشاىدة مثل السؤال عن الشير التقويمي أو اإل بيانات عن األنشطةاليمكن أن تسأل ىذه األسئمة عن   -01-25
 حال االبتكارات الرئيسة.الكمي، لكن من المحتمل أن يكون ىذا األمر مناسبًا فقط في 

 قدرات األعمال التي تساهم في االبتكار المحوري -01-3-3

( وىي 5تمثل قدرات األعمال المرتبطة باإلدارة أو ميارات قوة العمل إحدى خصائص الشركة )انظر الفصل   -01-26  
كثيرًا بين  التقانيةستراتيجيات الممكية الفكرية والقدرات إمحوري. غير أّنو يمكن أن تتباين عمومًا ليست محصورة باالبتكار ال

 البتكارات.لمختمفة النواع األ
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حماية الممكية الفكرية لتبعًا لالىتمامات البحثية، قد يكون من المستحق االستعالم عن استخدام طرائق مختمفة   -01-27
حقوق الممكية الفكرية  صميم أو عالمة تجارية أو غيرىا من تطبيقاتبراءة اختراع أو ت اعتمادلالبتكار المحوري، مثاًل فيما إذا تّم 

التجارية. باإلضافة لذلك، يمكن سؤال المستجيبين إذا سرية األعمال ليذا االبتكار أو إذا كان محميًا بموجب حقوق النشر أو 
 Arora, Cohen andأو إذا تّم ترخيص ىذا االبتكار لجيٍة ما ) ،لخاصة بابتكارىم المحوريا لمتقانةحصموا عمى ترخيص 

Walsh, 2016.) 

يا ربط القدرات بأنواع محددة من االبتكارات. التي يمكن اليدفمجموعة \األسئمة حول القدرات الفنية مالئمًة لوحدة تعدّ   -01-28
تج والتفكير بالتصميم( والقدرات الرقمية والمنصات تشمل القدرات ذات الصمة قدرات التصميم )التصميم اليندسي وتصميم المن

 (.5-5الرقمية )انظر القسم 

 تدفقات المعرفة التي تساهم في االبتكار المحوري وتتوّلد عنه -01-3-4

ألنشطة االبتكار بين المصادر المستخدمة  مة بالنسبةالقيّ يمكن أن تختمف أنواع مصادر المعرفة الداخمية والخارجية  -01-29
المستخدمة من أجل تنفيذ  والمصادرالمشكالت  بما في ذلك حلّ  ،في تحديد فكرة من أجل االبتكار وتطوير الفكرة واختبارىا

ادر . قد تكون االختالفات في استخدام مص(2-6السوق )انظر القسم  إلىابتكار المنتج  إدخالابتكارات عممية األعمال أو 
من يكون  دقجميع االبتكارات، إال أنو بحيث يتعّذر عميو تتبع  ،ممستجيبل بالنسبةالمعرفة وأىميتيا عند مراحل مختمفة معقدًة جدًا 

وىو السؤال عن مصادر  ،في حالة ابتكار محوري واحد. يوجد خيار متاح الموضوعاتالممكن تضمين أسئمة حول مثل ىذه 
بتكار ومصادر المعرفة المستخدمة في تطوير االبتكار. يمكن ليذه األسئمة أن تعدد المصادر الداخمية لال األصميةالمعرفة لمفكرة 

 (.6-6والخارجية )انظر الجدول 

ما في تطوير االبتكار المحوري، مثل إذا  ةالخارجي الجياتبيانات عن مساىمة الأيضًا جمع  من الجدير باالىتمام  -01-31
أو تّم تطويره كجزء من اتفاق عمل مشترك مع منظمات  منتجاٍت أو عمميات أعمال متاحة حاليًا في السوق،كان االبتكار يكرر 

ذا قيمٍة الحصول عمى المزيد من المعمومات  (. ُيعدّ 2-6الشركة لوحدىا )انظر الجدول  يس منئأخرى، أو تّم تطويره بشكٍل ر 
 ختمفة من الشركاء.البتكار المحوري مع أنواع ما حولعن العمل المشترك 

 العوامل الخارجية المؤثرة في االبتكار المحوري -01-3-5

(. تشمل العوامل الخارجية الجديرة 7يمكن أن يتباين تأثير بعض العوامل الخارجية تبعًا لنوع االبتكار )انظر الفصل   -01-30
سياسات الدعم الحكومي وغيرىا من المحركات محوري واالعتماد عمى المنتج الومشاركتو في ابتكار  العميلباالىتمام نوع 

 الخارجية لالبتكار المحوري.

مستمر حاليًا أو المحوري البتكار االيمكن تطبيق األسئمة حول عقبات االبتكار عمى االبتكار األكثر أىميًة أو مشروع  -01-32
لم يحقق التوقعات منو. يمكن توظيف ىذه المعمومات لمتمييز بين العوامل المعيقة لتنفيذ االبتكار أو  الذي بتكاراالميجور أو ال

 .تعميق العمل بوأو  ،مشروع االبتكار إلغاء إلى أو التي تؤدي ،التي تؤدي إلى نتائج غير مرضية

 أهداف االبتكار المحوري ونتائجه -01-3-6
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من المفيد جمع ىذه المعمومات قد يكون ولذلك  ،أىداف االبتكار ونتائجو تبعًا لنوع االبتكاريمكن أن تختمف كثيرًا   -01-33
أو تخفيض اآلثار البيئية  العمالءقائمة بأىداف االبتكار ونتائجو العامة مثل زيادة رضا  0-8 يقدم الجدولمحوري. الالبتكار ل

جمع البيانات عن النتائج الكمية مناسبًا خاصًة لالبتكار المحوري ألنو ينبغي  ي. يعدّ بيمكن قياسيا عمى مقياس اسمي أو رت التي
أن يجد المستجيبون  سيولًة، بالمقارنة مع كل االبتكارات مجتمعًة، في تزويد بيانات عن حصة مبيعات االبتكار في السنة 

 .ةمحوريالعمال األير في تكاليف ابتكار عممية محوري أو التوفالمنتج الالمرجعية أو الحصة السوقية أو ىامش الربح البتكار 

بتكار اليمكن أيضًا جمع البيانات عن جميع أنواع النتائج من خالل سؤال المستجيبين إذا كانت نتيجة محددة ل -01-34
أو  ،وخرى من النوع نفساألبتكارات المحوري ىي عند مستوى أعمى من مستوى النتيجة التي تحصل عمييا الشركة عادًة من اال

محوري عمى المنتج العند المستوى نفسو أو مستوى أقل. عمى سبيل المثال، يمكن سؤال المستجيبين عن النتيجة النسبية البتكار 
 .المبيعات بالمقارنة مع بقية ابتكارات المنتج في الشركة

عن المدخالت وأنشطة االبتكار لالبتكار في حال تّم أيضًا جمع البيانات في النتائج العوامل المؤثرة  منيمكن التحقق   -01-35
   المحوري.

 ص التوصياتممخّ   -01-4

المستخدمين، ال سيما محممي  احتياجاتفي مسح االبتكار عمى  اليدفمجموعة قائمة عمى \وحدة إدراجيعتمد قرار   -01-36
ذا ما توفرت مصادر كافية إلجراء  بيل المثال حول أثر المدخالت عمى س، اليدفتحميالت لبيانات الالسياسات والباحثين، وا 

مقيدًا ببناء مؤشرات في حال كان استعمال البيانات ذات الصمة  يدفالمجموعة \ستراتيجيات في النتائج. ال ينصح بوحدةواإل
 تتي تمّ . إّن األنواع األخرى من البيانات الاليدفالمجموعة القائمة عمى \وصى بيا لموحدةمُ السئمة األم الحقًا دّ قإجمالية. تُ 

 تغطيتيا في ىذا الفصل مناسبة لتدريبات جمع البيانات المتخصصة.

 ما يمي: اليدفالمجموعة القائمة عمى \تشمل العناصر الرئيسة من أجل جمع البيانات باستخدام الوحدة  -01-37

 االبتكار المحوري بأّنو االبتكار األكثر أىميًة من حيث مساىمتو المتوقعة في األداء االقتصادي لمشركة )القسم  تحديد
( مع تقديم سؤال 2-2-01(؛ أو التغّير األكثر أىميًة بالنسبة لمشركات غير الُمبتِكرة )القسم الفرعي 0-2-01الفرعي 

 مفتوح إذا أمكن.
  (0-3-01نوع االبتكار )القسم الفرعي 
 ساىم في االبتكارت التي ( ومصادر المعرفة0-3-01االبتكار )القسم الفرعي  مقياس لحداثة 
  (، وسيكون ىذا األمر ضمنيًا 2-3-01سنة إدخال االبتكار إلى السوق أو تنفيذه في عمميات أعمال الشركة )القسم الفرعي

 في حال كانت فترة المشاىدة سنة واحدة.
  (2-3-01والتنفيذ )القسم الفرعي ذات الصمة األنشطة  بداية مشروع االبتكار أوالفترة الزمنية بين 
 شير( -مقياس لمجيود التي بذلتيا الشركة من أجل االبتكار، عمى سبيل المثال اإلنفاق الكمي )بوحدات نقدية أو شخص

 (2-3-01عمى االبتكار المحوري )القسم الفرعي 
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حماية الممكية الفكرية لتبعًا لالىتمامات البحثية، قد يكون من المستحق االستعالم عن استخدام طرائق مختمفة   -01-27
حقوق الممكية الفكرية  صميم أو عالمة تجارية أو غيرىا من تطبيقاتبراءة اختراع أو ت اعتمادلالبتكار المحوري، مثاًل فيما إذا تّم 

التجارية. باإلضافة لذلك، يمكن سؤال المستجيبين إذا سرية األعمال ليذا االبتكار أو إذا كان محميًا بموجب حقوق النشر أو 
 Arora, Cohen andأو إذا تّم ترخيص ىذا االبتكار لجيٍة ما ) ،لخاصة بابتكارىم المحوريا لمتقانةحصموا عمى ترخيص 

Walsh, 2016.) 

يا ربط القدرات بأنواع محددة من االبتكارات. التي يمكن اليدفمجموعة \األسئمة حول القدرات الفنية مالئمًة لوحدة تعدّ   -01-28
تج والتفكير بالتصميم( والقدرات الرقمية والمنصات تشمل القدرات ذات الصمة قدرات التصميم )التصميم اليندسي وتصميم المن

 (.5-5الرقمية )انظر القسم 

 تدفقات المعرفة التي تساهم في االبتكار المحوري وتتوّلد عنه -01-3-4

ألنشطة االبتكار بين المصادر المستخدمة  مة بالنسبةالقيّ يمكن أن تختمف أنواع مصادر المعرفة الداخمية والخارجية  -01-29
المستخدمة من أجل تنفيذ  والمصادرالمشكالت  بما في ذلك حلّ  ،في تحديد فكرة من أجل االبتكار وتطوير الفكرة واختبارىا

ادر . قد تكون االختالفات في استخدام مص(2-6السوق )انظر القسم  إلىابتكار المنتج  إدخالابتكارات عممية األعمال أو 
من يكون  دقجميع االبتكارات، إال أنو بحيث يتعّذر عميو تتبع  ،ممستجيبل بالنسبةالمعرفة وأىميتيا عند مراحل مختمفة معقدًة جدًا 

وىو السؤال عن مصادر  ،في حالة ابتكار محوري واحد. يوجد خيار متاح الموضوعاتالممكن تضمين أسئمة حول مثل ىذه 
بتكار ومصادر المعرفة المستخدمة في تطوير االبتكار. يمكن ليذه األسئمة أن تعدد المصادر الداخمية لال األصميةالمعرفة لمفكرة 

 (.6-6والخارجية )انظر الجدول 

ما في تطوير االبتكار المحوري، مثل إذا  ةالخارجي الجياتبيانات عن مساىمة الأيضًا جمع  من الجدير باالىتمام  -01-31
أو تّم تطويره كجزء من اتفاق عمل مشترك مع منظمات  منتجاٍت أو عمميات أعمال متاحة حاليًا في السوق،كان االبتكار يكرر 

ذا قيمٍة الحصول عمى المزيد من المعمومات  (. ُيعدّ 2-6الشركة لوحدىا )انظر الجدول  يس منئأخرى، أو تّم تطويره بشكٍل ر 
 ختمفة من الشركاء.البتكار المحوري مع أنواع ما حولعن العمل المشترك 

 العوامل الخارجية المؤثرة في االبتكار المحوري -01-3-5

(. تشمل العوامل الخارجية الجديرة 7يمكن أن يتباين تأثير بعض العوامل الخارجية تبعًا لنوع االبتكار )انظر الفصل   -01-30
سياسات الدعم الحكومي وغيرىا من المحركات محوري واالعتماد عمى المنتج الومشاركتو في ابتكار  العميلباالىتمام نوع 

 الخارجية لالبتكار المحوري.

مستمر حاليًا أو المحوري البتكار االيمكن تطبيق األسئمة حول عقبات االبتكار عمى االبتكار األكثر أىميًة أو مشروع  -01-32
لم يحقق التوقعات منو. يمكن توظيف ىذه المعمومات لمتمييز بين العوامل المعيقة لتنفيذ االبتكار أو  الذي بتكاراالميجور أو ال

 .تعميق العمل بوأو  ،مشروع االبتكار إلغاء إلى أو التي تؤدي ،التي تؤدي إلى نتائج غير مرضية

 أهداف االبتكار المحوري ونتائجه -01-3-6
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 ارجية في تطوير االبتكار المحوري وذلك بقصد تحديد عوامل النجاح المحتممة )القسم مساىمة الجيات الفاعمة الداخمية والخ
 (4-3-01الفرعي 

  محوري أو التوفير في التكاليف المتحقق من ابتكار المنتج المقياس لمنتائج مثل حصة مبيعات االبتكار الخاصة بابتكار
 (. 6-3-01عممية أعمال محوري )القسم الفرعي 

 ما يمي: اليدفمجموعة قائمة عمى \مواضيع المتممة لجمع البيانات باستخدام وحدةتشمل ال 01-38

 (3-3-01البتكار المحوري )القسم الفرعي استخدام حقوق الممكية الفكرية في ا 
  (5-3-01عقبات االبتكار )القسم الفرعي 
  (5-3-01استخدام سياسات الدعم الحكومي )القسم الفرعي 

 المراجع
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من المفيد جمع ىذه المعمومات قد يكون ولذلك  ،أىداف االبتكار ونتائجو تبعًا لنوع االبتكاريمكن أن تختمف كثيرًا   -01-33
أو تخفيض اآلثار البيئية  العمالءقائمة بأىداف االبتكار ونتائجو العامة مثل زيادة رضا  0-8 يقدم الجدولمحوري. الالبتكار ل

جمع البيانات عن النتائج الكمية مناسبًا خاصًة لالبتكار المحوري ألنو ينبغي  ي. يعدّ بيمكن قياسيا عمى مقياس اسمي أو رت التي
أن يجد المستجيبون  سيولًة، بالمقارنة مع كل االبتكارات مجتمعًة، في تزويد بيانات عن حصة مبيعات االبتكار في السنة 

 .ةمحوريالعمال األير في تكاليف ابتكار عممية محوري أو التوفالمنتج الالمرجعية أو الحصة السوقية أو ىامش الربح البتكار 

بتكار اليمكن أيضًا جمع البيانات عن جميع أنواع النتائج من خالل سؤال المستجيبين إذا كانت نتيجة محددة ل -01-34
أو  ،وخرى من النوع نفساألبتكارات المحوري ىي عند مستوى أعمى من مستوى النتيجة التي تحصل عمييا الشركة عادًة من اال

محوري عمى المنتج العند المستوى نفسو أو مستوى أقل. عمى سبيل المثال، يمكن سؤال المستجيبين عن النتيجة النسبية البتكار 
 .المبيعات بالمقارنة مع بقية ابتكارات المنتج في الشركة

عن المدخالت وأنشطة االبتكار لالبتكار في حال تّم أيضًا جمع البيانات في النتائج العوامل المؤثرة  منيمكن التحقق   -01-35
   المحوري.

 ص التوصياتممخّ   -01-4

المستخدمين، ال سيما محممي  احتياجاتفي مسح االبتكار عمى  اليدفمجموعة قائمة عمى \وحدة إدراجيعتمد قرار   -01-36
ذا ما توفرت مصادر كافية إلجراء  بيل المثال حول أثر المدخالت عمى س، اليدفتحميالت لبيانات الالسياسات والباحثين، وا 

مقيدًا ببناء مؤشرات في حال كان استعمال البيانات ذات الصمة  يدفالمجموعة \ستراتيجيات في النتائج. ال ينصح بوحدةواإل
 تتي تمّ . إّن األنواع األخرى من البيانات الاليدفالمجموعة القائمة عمى \وصى بيا لموحدةمُ السئمة األم الحقًا دّ قإجمالية. تُ 

 تغطيتيا في ىذا الفصل مناسبة لتدريبات جمع البيانات المتخصصة.

 ما يمي: اليدفالمجموعة القائمة عمى \تشمل العناصر الرئيسة من أجل جمع البيانات باستخدام الوحدة  -01-37

 االبتكار المحوري بأّنو االبتكار األكثر أىميًة من حيث مساىمتو المتوقعة في األداء االقتصادي لمشركة )القسم  تحديد
( مع تقديم سؤال 2-2-01(؛ أو التغّير األكثر أىميًة بالنسبة لمشركات غير الُمبتِكرة )القسم الفرعي 0-2-01الفرعي 

 مفتوح إذا أمكن.
  (0-3-01نوع االبتكار )القسم الفرعي 
 ساىم في االبتكارت التي ( ومصادر المعرفة0-3-01االبتكار )القسم الفرعي  مقياس لحداثة 
  (، وسيكون ىذا األمر ضمنيًا 2-3-01سنة إدخال االبتكار إلى السوق أو تنفيذه في عمميات أعمال الشركة )القسم الفرعي

 في حال كانت فترة المشاىدة سنة واحدة.
  (2-3-01والتنفيذ )القسم الفرعي ذات الصمة األنشطة  بداية مشروع االبتكار أوالفترة الزمنية بين 
 شير( -مقياس لمجيود التي بذلتيا الشركة من أجل االبتكار، عمى سبيل المثال اإلنفاق الكمي )بوحدات نقدية أو شخص

 (2-3-01عمى االبتكار المحوري )القسم الفرعي 
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  ةاإلحصائي توالتحميال لمؤشراتافي استخدام بيانات االبتكار الحادي عشر.  لفصلا
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حوؿ استخداـ بيانات االبتكار لبناء المؤشرات وكذلؾ في إجراء التحميالت  يقدـ ىذا الفصؿ إرشاداٍت 
يقدـ الفصؿ مخططًا إلنتاج مؤشرات االبتكار حسب المجاالت  .اإلحصائية واالقتصادية القياسية

وعمى الرغـ مف  .المواضيعية، وذلؾ باالعتماد عمى التوصيات الواردة في الفصوؿ السابقة
الرسمية والمستخدميف اآلخريف لبيانات االبتكار، مثؿ محممي السياسات استيدافيا لممنظمات 

واألكاديمييف، إال أفَّ اإلرشادات في ىذا الفصؿ تسعى أيضًا إلى تعزيز فيـٍ أفضؿ بيف منتجي 
يقدـ الفصؿ اقتراحاٍت  .بيانات االبتكار حوؿ الكيفية التي ُتستخدـ أو قد ُتستخدـ بيا بياناتيـ

يتمثؿ اليدؼ النيائي في  .واستخداـ بيانات االبتكار في تحميؿ السياسات وتقويميا مستقبالً لمتجريب 
ضماف أف توفر بيانات االبتكار والمؤشرات والتحميالت معموماٍت مفيدة لصانعي القرار في الحكومة 

 .والصناعة مع ضماف الحفاظ عمى الثقة والسرية
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 مقدمةال -1 -11
 متعدد المتغيرات لسموؾ االبتكار تتحميالال وإلجراء مؤشراتال لبناءيمكف استخداـ بيانات االبتكار  -1 -11
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الفصؿ إرشاداٍت حوؿ إنتاج واستخداـ مؤشرات االبتكار والقيود المترتبة عميو، سواًء يقدـ ىذا  -2 -11
واألكاديمييف السياسات و لممستخدميف اآلخريف لبيانات االبتكار، مثؿ محممي بالنسبة لممنظمات الرسمية أ
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 .2و  1 في الفصميف وفؽ ما نوقش، عةالحكومة والصنا
ت مف خالؿ مسوحات االبتكار عمى البيانات التي ُجِمع عظـ المناقشة في ىذا الفصؿتركز م -3 -11

(. ولكف، تنطبؽ أيضًا اإلرشادات واالقتراحات الخاصة بالمؤشرات والتحميؿ عمى البيانات 9 الفصؿانظر )
 مصادرحسف البيانات مف بالنسبة لبعض المواضيع، يمكف أف تُ  .الحصوؿ عمييا مف مصادر أخرى التي تـّ 
انظر النتائج ) فيبشكٍؿ جوىري، مثؿ تمؾ المتعمقة بالبحث عف تأثيرات أنشطة االبتكار التحميؿ أخرى 
 (.7و  6 الفصميفانظر االبتكار ) في( أو تأثير البيئة الخارجية لمشركة 8 الفصؿ

، تكار األعماؿائية المتعمقة بابالبيانات والمؤشرات اإلحص حوؿ أدناه مفاىيـ 2 -11يقدـ القسـ  -4 -11
 خاصةال منيجياتال 3 -11يغطي القسـ  .ويناقش الخصائص المرغوبة وموارد البيانات الرئيسة المتاحة

يقدـ القسـ  .والفيارس المركبة األداءمؤشرات االبتكار وتجميعيا باستخداـ لوحات المعمومات ولوحات  ببناء
إلى التوصيات الواردة  استناداً وذلؾ واضيعية، البتكار حسب المجاالت المإلنتاج مؤشرات امخططًا  4 -11

، مع التركيز عمى عددة المتغيرات لبيانات االبتكارتحميالت متال 5 -11يغطي القسـ  .في الفصوؿ السابقة
 .وتقويـ السياسات االبتكارؿ نتائج تحمي
 بيانات ومؤشرات ابتكار األعمال -2 -11
 ؟ستخَدمولماذا ت  ما ىي مؤشرات االبتكار  -1 -2 -11

3 
 

في ُيشاىد ، إنفاؽ، إلخ( ُمخرجلظاىرة االبتكار )نشاط،  اً موجز  اً إحصائي اً مقياس مؤشر االبتكاريمثؿ  -5 -11
( توّحدالمؤشرات )أو  ُتصَححمحدد. عادة ما  مكافٍ  أو محددة زمنيةٍ  لفترةٍ  وبالتالي يكوف ما أو عينةٍ  مجتمعٍ 

عمى سبيؿ  خصائص.التمؼ في الحجـ أو في غيره مف مقارنات بيف الوحدات التي تخاللمسماح بإجراء 
اإلجمالي  مئوية مف الناتج المحمي االبتكار كنسبةٍ إّف المؤشر اإلجمالي لإلنفاؽ الوطني عمى ، المثاؿ

(GDP)  حجـ االقتصادات المختمفة يصحح حسب(Eurostat, 2014; UNECE, 2000.) 
  (NSS) وطنيالحصائي اإلنظاـ الجزءًا مف مثؿ تاإلحصاءات الرسمية مف قبؿ منظمات  تُنتج -6 -11

، حيث إحصاءاٍت رسميٍة لمحكومة NSS ينتج النظاـ اإلحصائي الوطني .دوليةالمنظمات الأو مف قبؿ 
ىذه اإلحصاءات عادًة ضمف إطاٍر قانوني وفقًا لممبادئ األساسية التي تضمف الحد األدنى مف  ُتجّمع

حصائي اإلنظاـ ال عد جزءًا مفتي تلممنظمات ال أيضاً  يمكف .وضوعيةالمعايير المينية واالستقالؿ والم
أصبحت اإلحصاءات  .التجريبية المسوحات، مثؿ نتائج رسميةالات غير اإلحصاءنشر  NSS وطنيال

لكثيٍر مف   NSSالنظاـ اإلحصائي الوطني في بتكار والظواىر ذات الصمة عنصرًا أساسياً المتعمقة باال
 (. NSOs) ا ال يتـ تجميعيا مف قبؿ المنظمات اإلحصائية الوطنيةعندم ، حتىالبمداف

ـ صميُ لـ  الذي يا، بما في ذلؾ بعضالمصادر بيانات متعددةالبناء مؤشرات االبتكار مف يمكف  -7 -11
 كاًل مف رتشمؿ المصادر ذات الصمة لبناء مؤشرات االبتكا .بشكٍؿ صريح لدعـ القياس اإلحصائي لالبتكار

(. 9 الفصؿانظر ) ،الخ، والبيانات اإلدارية والمنشورات التجارية واإلنترنتوما يرتبط بيا بتكار اال مسوحات
بسبب وذلؾ لبناء مؤشرات االبتكار في المستقبؿ  لمبيانات مصادر المتعددةالأف يزداد استخداـ  المرجحمف 

تمثؿ  .ومف خالؿ البيئات الرقمية األخرىأو إتاحتيا عبر اإلنترنت  توليدىامبيانات التي يتـ ل ةالمتزايدالوفرة 
آخر يوسع مف إمكانيات استراتيجيات   رئيساً زيادة القدرة عمى أتمتة جمع البيانات وتدوينيا وتحميميا عامالً 

 .تحديد مصادر البيانات
وألغراٍض أخرى، إال أفَّ مؤشرات ابتكار المتزايد داخؿ الشركات  استخدامياعمى الرغـ مف  -8 -11

السياسية المناقشات إلغناء  في العادة مصممةً تكوف ، رسميةالمصادر التمؾ الواردة مف  اؿ، خاصةً األعم
 National Research) صمةالتقدـ نحو تحقيؽ ىدؼ سياسة ذات  لمراقبةعمى سبيؿ المثاؿ  ،والمجتمعية

Council, 2014)  .ي ذلؾ كيفية ، بما فاألعماؿ ياتسموك في مكف أف تؤثر المؤشرات نفسيا أيضاً ي
خرى األ األنواعانب ، إلى جمؤشرات االبتكار المتعددةتقويـ  يمكف أف يساعد .استجابة المديريف لممسوحات

 .لمجموعٍة أوسع مف ظواىر االبتكار يـفيم تحسيف في، المستخدميف مف المعمومات
 االبتكار مؤشراتفي  المرغوبةالخصائص  -2 -2 -11
لمناسب مؤشرات االبتكار األىمية والدقة والموثوقية والتوقيت افي  تشمؿ الخصائص المرغوبة -9 -11

مكانية الوصوؿ خصائص مؤشرات  . ُتحَدد1 -11عمى النحو الموجز في الجدوؿ وذلؾ ، واالتساؽ وا 
تصميـ مرحمة في  ، خاصةً أجريت في جميع مراحؿ اإلنتاج اإلحصائي الت خياراتالاالبتكار مف خالؿ 

لكي تكوف (. و 9 الفصؿانظر جودة البيانات )في كبير  التي يمكف أف تؤثر بشكؿٍ  كاروتطبيؽ مسوحات االبت
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لكي تكوف (. و 9 الفصؿانظر جودة البيانات )في كبير  التي يمكف أف تؤثر بشكؿٍ  كاروتطبيؽ مسوحات االبت
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، عمى سبيؿ المثاؿ (.Gault [ed.], 2013) لمجودة خصائص متعددةبلمؤشرات تتمتع ا، يجب أف مفيدةً 
ير في خإذا كاف التأ محدودةٍ  يمكف الوصوؿ إلييا ذات أىميةٍ التي موثوقة الدقيقة و التكوف المؤشرات وؼ س

 .مناقشات السياسة أو القرارات أثناء في االعتبار تؤخذ بعيفال  يعني أنَّيا المحددالتوقيت 
 األعمال ابتكارمؤشرات في  الخصائص المرغوبة -1 -11الجدول 

 مالحظات الوصف السمات
تخدـ احتياجات المستخدميف  ذات صمة

 الحالييف والمحتمميف
يؤدي إلى تغيراٍت في ينطوي االبتكار عمى التغير، مما 

إذا كاف  األىميةيمكف تقميؿ  .احتياجات مستخدمي البيانات
المستخدموف المحتمموف غير مدركيف لمبيانات المتاحة أو إذا 

 .كاف منتجو البيانات غير مدركيف الحتياجات المستخدميف
 لظاىرة تقدـ تمثياًل غير متحيزٍ  الدقة/الصالحية

 االبتكار
في كيفية تقديـ المستجيبيف لممعمومات ية منيجقد توجد فروٌؽ 

يمكف أف  .اعتمادًا عمى طريقة الجمع أو خصائص المستجيب
 .الميمةتفشؿ المؤشرات في اإلحاطة بجميع الظواىر 

ينبغي أف تكوف نتائج القياس  الموثوقية/الضبط
 ارتفاع نسبة .متطابقة عند تكرارىا
 المؤشر إلى الضجيج

سب خيار المستجيب داخؿ الشركة. يمكف أف تختمؼ النتائج ح
ف المستجيبوف إجابة أحد يمكف أف تنخفض الموثوقية إذا خمّ 

)في بعض  جداً  األسئمة أو إذا كانت أحجاـ العينات صغيرةً 
 عمى سبيؿ المثاؿ(. الصناعات

أساس توقيٍت مناسب متاحة عمى  المناسبالتوقيت 
 صنع القرارلتكوف مفيدًة في 

يت المناسب مف قيمة المؤشرات خالؿ التوقتحقؽ يقمؿ عدـ 
ف تحسيف التوقيت مف يمكّ  .فترات التغير االقتصادي السريع

عد ولكف، ت .اليدؼحسب أو جمع البيانات  الفوريخالؿ البث 
ليذه بالنسبة  .بعض جوانب االبتكار ىيكميًة وتتغير ببطء

 .شأناً عد التوقيت المناسب أقؿ ، يالجوانب
منطقيًا ومتسقة بشكؿ  مرتبطة نةاالتساؽ/قابمية المقار 

 متبادؿ
 

 قابمة لمتقسيـ عندأو  تراكمية 
 مستوياٍت تجميعية مختمفة

، الموثوقية/الدقةمستويات التجميع العالية مف تحسف يمكف أف 
يمكف أف تؤثر  .بالنسبة لتحميؿ السياسةفائدة الولكنيا تقمؿ مف 

ه وتشوّ  السموؾ اإلستراتيجي فيالمنخفضة لتجميع امستويات 
  .القياس

مختمفة مف  ألنواعٍ  بناء مؤشراتٍ  ،المثاؿعمى سبيؿ  ،خالؿمف  التقسيـ حسب الخصائصقابمية  
 .، إلخالشركات وفقًا لالبتكارات أو أنشطة االبتكار

يمكف في  .ينبغي تشجيع استخداـ بيانات السالسؿ الزمنية عبر الزمف االتساؽ  
ي السالسؿ مف خالؿ ف االنقطاعاتبعض األحياف معالجة 

 .إذا كاف ىناؾ ما يبرر ذلؾ ويفسره بقوة الراجعةالمراجعات 
عبر القطاعات أو المناطؽ  االتساؽ 

أو البمداف، بما في ذلؾ قابمية 
مف توحيد التتطمب قابمية المقارنة عبر المناطؽ أو البمداف 

عية البنية الصنابالفروؽ في الحجـ أو أجؿ اإلحاطة ب
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 .لالقتصادات المقارنة الدولية
مكانية الوصوؿ إ

 والوضوح
متاحٌة عمى نطاٍؽ واسع وسيمة 

البيانات الوصفية بدعـ الالفيـ، مع 
 واإلرشادات مف أجؿ التفسير

تحدياٌت لمتأكد مف أف الجميور المقصود يفيـ المؤشرات وأنيا 
 (.EC, 2010) "مخيمة الجميور تثير"

 
 ات االبتكارلمؤشر توصيات وموارد من أجل  -3 -2 -11

 مبادئ أساسية
، يجب أف تكوف إحصاءات ابتكار األعماؿ (UN, 2004)مع المبادئ اإلحصائية العامة  شياً اتم -10 -11

 NSOs الوطنية المنظمات اإلحصائيةيوصى بأف تستخدـ  .محايد عمى أساسٍ  لالستخداـ العاـ ومتاحةً  مفيدةً 
 لعرضخططًا متسقًا التي تجمع بيانات االبتكار موالوكاالت األخرى 

 ينبغي .ابتكار األعماؿ مسوحاتالحصوؿ عمييا مف  وتطبيؽ ذلؾ عمى البيانات التي تـّ  المجّمعةالنتائج 
ىذه البيانات عد ت .استيفاء متطمبات السرية والجودة ، طالما تـّ والشركةالصناعة حجـ تصنيؼ البيانات حسب 
 .بناء المؤشراتفي لبنات البناء األساسية 

 
 قارنات الدوليةالم
سوؼ  .قابمة لممقارنة دولياً الحصاءات اإل توفرالمقارنة المرجعية  إجراءاىتماـ المستخدـ بتطمب ي -11 -11

 .قابمية المقارنةمف ىذا الدليؿ  التي يتضمنيا والطرائؽيعزز تبني الوكاالت اإلحصائية لممفاىيـ والتصنيفات 
لمنظمات الدولية مثؿ ا إلى اإلبالغ عف البيانات الدورية عممياتفي  أف تساىـ المشاركة القطرية أيضاً  يمكف

قابمة ال بتكاراال ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي واألمـ المتحدة في بناء بيانات يوروستات
 .لممقارنة

ار القائمة قابمية المقارنة الدولية لمؤشرات االبتك تتراجع، يمكف أف 9 نوقش في الفصؿوفؽ ما  -12 -11
 الفروؽيشمؿ ذلؾ  (.Wilhelmsen, 2012)في تصميـ المسح وتطبيقو  الفروؽعمى بيانات المسح بسبب 

جراءات ،وتصميـ المسح واالستبياف ،بيف المسوحات اإللزامية والطوعية  .وطوؿ فترة المشاىدة ،المتابعة وا 
كؿ قابمية المقارنة، امشل رضةً ع لبياناتأخرى مف مصادر ا شرات االبتكار القائمة عمى أنواعمؤ تكوف أيضًا 

 .عمى سبيؿ المثاؿ مف حيث التغطية وحوافز اإلبالغ
الفروؽ الوطنية في خصائص االبتكار، مثؿ ينبع مف و قابمية المقارنة  فيآخر يؤثر  عامؿٌ  يوجد -13 -11

 تمؾ السياؽ فروؽ تتطمب أيضاً  .أنواع األسواؽ السائدة التي تخدميا الشركاتمتوسط حداثة االبتكارات و 
 .توخي الحذر في تفسير بيانات المؤشرات لمعديد مف البمداف

في المنيجية أو خصائص االبتكار مف خالؿ  الفروؽالناتجة عف  القضايايمكف معالجة بعض  -14 -11
ؿ )إف بان مدتيا سنة واحدة استخداـ بيانات مشاىدةمدولة ذات فترة ل، يمكف عمى سبيؿ المثاؿ .تحميؿ البيانات
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 -3القسـ الفرعي انظر " )تصنيفية" أخرى مؤشراتٍ  طورت أبحاثٌ  .لفترة ثالث سنوات مؤشراتٍ لتقدير توفرت( 
رئيسة ال مؤشراتال حسببحداثة االبتكارات واألسواؽ  المتعمقةالوطنية  الفروؽمقارنة ف مف قابمية تحسّ ( 2 -6

 (.Arundel and Hollanders, 2005) المبتكرةمثؿ حصة الشركات 
، ية لممؤشراتلتحسيف قابمية المقارنة الدول طرائؽ، بتطوير كمما كاف ذلؾ ممكنًا ومالئماً  ،يوصى -15 -11

 .واسع لممؤشرات الرئيسة المستخدمة عمى نطاؽٍ  خاصةً 
 الموارد الدولية

قابمة لممقارنة دوليًا حوؿ  ثالثة مصادر لمؤشراتٍ قائمًة تتضمف  1 -11 الصندوؽ يعرض -16 -11
 .نشر ىذا الدليؿ في وقتمتاحٌة وىي  دليؿ أوسمو، إرشادات والتي تتبع، كميًا أو جزئياً البتكار ا
 

 دليل أوسموباستخدام إرشادات  ةالموارد الرئيسة لبيانات االبتكار الدولي -1 -11الصندوق 
 (CIS) لمسوحات االبتكار المجتمعي  Eurostatقاعدة بيانات مؤشر يوروستات 

 :(ESS)تكار مف مسوحات االبتكار المجتمعي لمدوؿ األعضاء المختارة في النظاـ اإلحصائي األوروبي مؤشرات االب
http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database. 

 مؤشرات العمم والتقانةلاألمريكية -شبكة البمدان اإليبيرية
 :أمريكية مختارة -والخدمية لبمداٍف أيبيرية التحويميةمؤشرات االبتكار لمصناعات 

 www.ricyt.org/indicadores.  
 OECD االقتصادي والتنمية في الميدان التعاونقاعدة بيانات إحصاءات االبتكار لمنظمة 

مؤشرات االبتكار لصناعات مختارة لمبمداف األعضاء في منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي واالقتصادات 
ف والصناعة التابعة لمنظمة التعاو  والتقانةالخاصة بالعمـو  سجؿ اإلنجازاتفي  المدرجةالشريكة، بما في ذلؾ البمداف 
 :والتنمية في الميداف االقتصادي

http://oe.cd/inno-stats.  
  (UIS) بيانات االبتكار لمعيد اليونسكو لإلحصاء

 :التحويميةقاعدة بيانات عالمية إلحصاءات االبتكار تركز عمى الصناعات 
http://uis.unesco.org/en/topic/innovation-data. 

لالتحاد األفريقي نشطًة في تشجيع استخداـ مؤشراٍت قابمة  (NEPAD) عد أيضًا الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقيات
المصادر الدولية والوطنية لمبيانات  سوؼ توفر الروابط اإللكترونية ليذا الدليؿ روابط محدّثًة إلى .لممقارنة في أفريقيا

 .والمؤشرات اإلحصائية المتعمقة باالبتكار
 

 منيجيات بناء مؤشرات ابتكار األعمال -3 -11
 تجميع مؤشرات االبتكار -1 -3 -11
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 لبناءالوصفية المستخدمة  والطرائؽ اتمف اإلحصاء مختمفةً  أنواعاً  2 -11يمخص الجدوؿ  -17 -11
 .وتقنيات تقميؿ األبعادط االرتباوالتشتت و  ةالمركزي النزعةات ذات الصمة مقاييس حصاءتشمؿ اإل .المؤشرات

 المؤشرات الجزئية والكمية
أو أعمى مف  يكوف مساوياً أي مستوى تجميعي  عند متنوعةيمكف بناء المؤشرات مف مصادر  -18 -11

ما تتطمب  كثيرة مف البيانات اإلدارية، غالباً  عنواألبالنسبة لممسح و  .ليا جمع البياناتتُ الوحدة اإلحصائية التي 
مستوى كاٍؼ مف التجميع حتى ال يتمكف مستخدمو ىذه المؤشرات مف  عمىالمؤشرات  اعتمادقيود السرية 

 .مسبقاً  تُجمِّعمف البيانات التي  مؤشراتٍ بناء  يمكف أيضاً  .موحدات الفرديةل تحديد قيـٍ 
فييا الشركة وخصائص الشركة  جدتو البمد والمنطقة التي  الشائعةلتجميع اتشمؿ خصائص  -19 -11

ب تجميع يتطمّ .(. ، إلخعامالً  فرداً  49إلى  10، مثؿ صناعتيا وحجميا )باستخداـ فئات الحجـ مثؿ نفسيا
شركة ضمف فئٍة ال تصنيؼعمى مستوى األعماؿ فيمًا لمبيانات اإلحصائية األساسية والقدرة عمى البيانات 

ب المؤشرات اإلقميمية القدرة عمى تصنيؼ أو عمى سبيؿ المثاؿ، تتطمّ  .ال ريب فيياواضحة بطريقٍة  معينة
منطقٍة واحدة، ولكف يمكف أف تكوف لبسيولة المؤسسة بيانات ُتسند  .شركة أو أنشطتيا وفؽ منطقٍة ماالتقسيـ 

األنشطة بيف  مكانية لتقسيـ تعويض\تنسيب المشروعات نشطًة في مناطؽ متعددة، مما يتطمب طرائؽ
 .المناطؽ

لممؤشرات عند مستوى التجميع المنخفض توفير معموماٍت مفصمٍة ذات قيمٍة أكبر لمسياسة يمكف  -20 -11
التي تمتمؾ  حصة الشركات عمى سبيؿ المثاؿ، سوؼ يوفر مؤشر .عة لوحدىامف المؤشرات المجمّ أو لمفيـ 

 .لجميع الصناعات مجتمعةً  شرٍ أكثر فائدة مف مؤ  معموماتٍ  حسب الصناعة ابتكار منتج
 وصفية لبناء مؤشرات االبتكار وطرائق إحصاءات -2 -11الجدول 

 أمثمة عن االبتكار أمثمة عامة 
   أنواع المؤشرات

 تعدادات ابتكارات الُمنَتج التعدادات والتعدادات الشرطية حصائية اإل التكرار مقاييس
رتيب حسب النسبة المئوية أو الشرائح الت  المركز أو الرتبة أو التصنيؼ مقاييس

 الربعية
شر األعمى مف توزيع اإلنفاؽ الشركات في العُ 

 االبتكارعمى 
خدمة، حصة الشركات التي لدييا ابتكار  المنواؿ الوسيط، المتوسط، مقاييس النزعة المركزية

المبيعات متوسطة مف الدخؿ/حجـ الحصة الو 
 مف ابتكارات المنتج

، التبايف، االنحراؼ لمجاالت الربعيةا مقاييس التشتت
 التبايف، معامؿ المعياري

 ،يوامش الخطأل التبايفمعامؿ  عرض
 االبتكار لإلنفاؽ عمىواالنحراؼ المعياري 

 مؤشرات االرتباط لمبيانات متعددة األبعاد

أنواع  تزامف حدوثل Jaccard مقاييس الجداوؿ المتقاطعة، االرتباط/التبايف المشترؾ المقاييس اإلحصائية لالرتباط
 االبتكار المختمفة
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شر األعمى مف توزيع اإلنفاؽ الشركات في العُ 

 االبتكارعمى 
خدمة، حصة الشركات التي لدييا ابتكار  المنواؿ الوسيط، المتوسط، مقاييس النزعة المركزية

المبيعات متوسطة مف الدخؿ/حجـ الحصة الو 
 مف ابتكارات المنتج

، التبايف، االنحراؼ لمجاالت الربعيةا مقاييس التشتت
 التبايف، معامؿ المعياري

 ،يوامش الخطأل التبايفمعامؿ  عرض
 االبتكار لإلنفاؽ عمىواالنحراؼ المعياري 

 مؤشرات االرتباط لمبيانات متعددة األبعاد

أنواع  تزامف حدوثل Jaccard مقاييس الجداوؿ المتقاطعة، االرتباط/التبايف المشترؾ المقاييس اإلحصائية لالرتباط
 االبتكار المختمفة
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ما يرتبط و خرائط الشدة  االنتشار،مخططات  المرئياالرتباط 
 بيا

 نحوإلظيار الميؿ  الشدةخرائط تستخدـ 
 مقارنة بيف مجموعاتٍ مف خالؿ الاالبتكار 

 بعديفبمحددة 
 لمؤشراتالبيانات من أجل ا تعديل

 االبتكارلوغاريتـ اإلنفاؽ عمى  المقموب ،لموغاريتـا البيانات عمى تحويؿمعتمدة  مؤشراتٌ 
 مؤشراتال بناءأىمية المؤشرات عند  تثقيؿ الترجيح\التثقيؿ

 .حسب المتغيرات الرئيسة إلخوذلؾ ، مركبةال
معدلة حسب حجـ الشركة أو  مثقمة مؤشراتٌ 

 ىيكؿ الصناعةوفؽ 
الذيف يعمموف لصالح  لمعامميف المئوية نسبةال .إلخ، حجـ المبيعات، مقاييس الحجـ، النسب تنسيب األحاديال

 .، إلخمبتكرةالشركة ال
 تقنيات تقليل األبعاد 

 ةمؤشرات االبتكار المركب تنسيب األحاديالمؤشرات متوسط  المركزية البسيطة النزعةطرائؽ 
مى األقؿ مف ع الشركات التي تقدـ نوعًا واحداً  مؤشرات الحد األقصى أو األدنى طرائؽ أخرى لممؤشرات

 متعددةالنواع األاالبتكار مف بيف 
 لتقميؿ احصائية وتصنيفية طرائؽ
 األبعاد

مقياس متعدد ، ات الرئيسةتحميؿ المكون
  ، التجميعاألبعاد

 Frenzدراسة  االبتكار،دراسات عف "أنماط" 
and Lambert (2012) عمى سبيؿ المثاؿ 

 
 لممؤشرات الب عدي التقميل

 مصادر المختمفةال، مثؿ المترابطة عوامؿال العديد مف حوؿ ا تجمع المسوحات معموماتٍ غالبًا م -21 -11
يمكف أف يوفر ذلؾ مجموعًة معقدًة مف البيانات التي  .أو أىداؼ االبتكار أو أنواع أنشطة االبتكار لممعرفة

مع الحفاظ عمى محتوى  عدي(تتمثؿ المقاربة الشائعة في تقميؿ عدد المتغيرات )التقميؿ البُ  .يصعب تفسيرىا
تحميؿ التتراوح مف اإلضافة البسيطة إلى  الت متعددةال حصائيةاإل جراءاتاإليمكف استخداـ  .المعمومات

 .الغرض لتحقيؽ ىذا العاممي
مف المؤشرات كمتوسطات أو مجاميع أو قيـ قصوى عبر مجاٍؿ مف المتغيرات  ُتحتَسب كثيرٌ  -22 -11

أو الفئوية ذات الرتبية ذه الطرائؽ مفيدًة لتمخيص المتغيرات االسمية أو عد ىت .(2 -11الجدوؿ انظر )
عمى سبيؿ المثاؿ، ُتعرَّؼ الشركة التي تُبمغ عف نوٍع واحٍد عمى  .الصمة التي توجد عادًة في مسوحات االبتكار

عمميات ابتكارات لوستة  لممنتج فابتكاراقائمٍة تضـ ثمانية أنواٍع مف االبتكار ) ضمف األقؿ مف االبتكار مف
يمكف استخداـ ىذا المتغير المشتؽ لبناء مؤشٍر تجميعي لمتوسط حصة  .مبتكرةأنَّيا شركة عمى أعماؿ( 

 واحدة فقط مف متغيراتٍ  موجبة قيمةً يتطمب  يمثؿ ذلؾ مثااًل عمى مؤشرٍ  .حسب الصناعةالمبتكرة الشركات 
فقط عندما تعطي الشركة موجبًا سة في اعتبار المؤشر تتمثؿ الحالة المعاك .حتى يكوف المؤشر موجباً  متعددة

 .لجميع المتغيرات ذات الصمةموجبًة جابًة إ
رقـ \مؤشرٍ ي تجمع بيف عدة مؤشراٍت في يي، فعدالمؤشرات المركبة طريقًة أخرى لمتقميؿ البُ  تمثؿ -23 -11

 الجمعرات المركبة يمكف لممؤش (.OECD/JRC, 2008) واحد بناًء عمى نموذج مفاىيمي أساسي قياسي
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، مختمفٍة مف أنشطة االبتكار( أنواععمى  االنفاؽبيف المؤشرات ذات البعد نفسو )عمى سبيؿ المثاؿ إجمالي 
استثمارات االبتكار و  سبيؿ المثاؿ مؤشرات شروط اإلطارمتعددة )عمى  أبعادٍ عبر أو المؤشرات التي تقاس 

 (.االبتكار وأنشطة االبتكار وآثار
وتحميؿ  العنقوديتحميؿ المثؿ  ف أيضًا تقميؿ عدد األبعاد مف خالؿ طرائؽ إحصائيةيمك -24 -11

االبتكار سموؾ  نماذجىذه التقنيات عمى البيانات الجزئية لتحديد  عديدة طبقت دراساتٌ  .ات الرئيسةالمكون
 ,de Jong and Marsili) الذي يمكف أف تتنبأ بو أنواع السموؾ المختمفة بنتائج االبتكار المدىوتقدير 

2006; Frenz and Lambert, 2012; OECD, 2013.) 
 الدولية لممقارناتوعرضو المؤشر  تطوير -2 -3 -11 

مف المعمومات حوؿ  مختمفةالنواع األ بيف ولوياتاأليعكس اختيار مؤشرات االبتكار تحديد  -25 -11
ما  نادراً ولكف  المؤشرات،رصًا أكبر لبناء مف البيانات الجزئية ف مؤشراتال بناءتخمؽ القدرة عمى  .االبتكار

بناء  فيالبديؿ يتمثؿ الخيار  .الوصوؿ إلى البيانات الجزئية دوفمف لمخبراء أو المنظمات  يشكؿ ذلؾ خياراً 
 .عمى مستوى البمد أو القطاع أو المستوى اإلقميميما يتـ ذلؾ  عادةً و ، مف البيانات المجمعة مؤشراتال

مشاركة  نحودولية المقارنات الإجراء في متعددة ال االبتكارر التي تستخدـ مؤشرات تميؿ التقاري -26 -11
 (Arundel and Hollanders, 2008; Hollanders and Janz, 2013) الشائعة المزايامف  عددٍ 

 مثؿ:
 بتكارقطاع أو اإلقميـ بنظرية أنظمة االال بمد أوعمى مستوى المحددة  ابتكارٍ اختيار مؤشرات  عادةً و ُيوج. 
 عمى الرغـ مف أف ذلؾ والصدؽ الظاىريالمفاىيمية  عتباراتالبا جزئي أيضًا بشكؿٍ االختيار و ُيوج ،

  .بتوفر البيانات اً مقيديكوف 
 مثؿ مدخالت مع تجميع الموضوعات في ىيكؿ ىرمي، ُتعَرض المؤشرات حسب المجاؿ المواضيعي ،

 .والمخرجاتاالبتكار والقدرات 
  ٍباإلضافة إلى ، جؿ صنع السياساتالسياقية والنوعية أل مف المعمومات متباينةٍ  يتـ توفير مستويات

 .المعمومات المنيجية
ومعظـ المنظمات الدولية إلى معالجة طمبات  NSS األنظمة اإلحصائية الوطنية تميؿ منظمات -27 -11

ستنادًا إلى اإلحصاءات لوحات البيانات ادولية مف خالؿ التقارير أو المقارنات الالمستخدميف إلجراء 
يا توفر أنَّ في  البياناتميزة التقارير ولوحات تتمثؿ  .االنتباه إلى المؤشرات الرئيسة تمفتما  الرسمية، وغالباً 

لممقدار الكبير مف البيانات  ولكف، ونظراً  .ف المعمومات المتاحةما ع إلى حد   ومفصمةً  موضوعيةً  نظرةً 
ُطِوَرت مؤشرات االبتكار المركبة،  .ب تحديد المشكالت الرئيسةيكوف مف الصع يمكف أف، المعروضة

تُنَتج ىذه  .والتي ترتب أداء البمداف أو المناطؽ، لمعالجة قيود لوحات البيانات األداءالمعروضة في لوحات 
إلى فكرية ومؤسساٍت سياسية تفتقر  وجمعيات أبحاثالمؤشرات في الغالب مف قبؿ استشارييف ومعاىد 

 .حاليةالمؤشرات الالمؤشرات المركبة عف طريؽ تجميع حيث تٌبنى الوصوؿ إلى البيانات الجزئية،  مكانيةإ



262

10 
 

االبتكار  مؤشرات بناء، يتطمب البياناتبالمقارنة مع المؤشرات البسيطة المستخدمة في لوحات  -28 -11
 :خطوتيف إضافيتيف ةالمركب

 إنفاؽعدادات، نسب المئوية، ت)اسمية،  مختمفةٍ اييس بمقالتي تُقاس  ممؤشرات المتعددةل سيب األحادينالت ،
الحد  عمى االنحرافات المعيارية أو طريقة سيب األحادينالتيمكف أف يعتمد  .واحد مقياسٍ في  إلخ.(

 .األدنى واألقصى أو خياراٍت أخرى
 جميع يمكف أف يعطي الت .في واحٍد أو أكثر مف المؤشرات المركبة التنسيب األحادي تجميع مؤشرات

يحدد التثقيؿ  .استخداـ تثقيالٍت مختمفة يمكف أو مؤشرات التنسيب األحاديتثقياًل متطابقًا لجميع 
 .المساىمة النسبية لكؿ مؤشٍر في المؤشر المركب

 المؤشرات البسيطةمقارنًة بالتحديات  وكذلؾ عددًا مفمف المزايا  المركبة عدداً  المؤشرات تقدـ -29 -11
(OECD/JRC, 2008.) مف يعداف ، وكالىما في تقميؿ عدد المؤشرات والتبسيط تتمثؿ المزايا الرئيسة

وسائؿ  و )مثؿ صانعي السياساتمستخدميف أوسع مف ال مع قاعدةٍ التواصؿ ؿ السمات المرغوبة التي تسيّ 
 :اآلتي فيالمركبة  (. تتمثؿ عيوب المؤشراتاإلعالـ والمواطنيف

  يمكف أف يؤدي ذلؾ إلى  .ساس النظري لممؤشر المركب محدوداً عد األوجود استثناءاٍت قميمة، يمع
  .إشكالية مف المؤشرات، مثؿ مؤشرات المدخالت والمخرجاتتجميعات 

  ىذا في مركب، ال المؤشربنية التبايف التجميعي لممؤشرات األساسية مف أجؿ بناء فقط يمكف استخداـ
 .استخدامو تـّ  حاؿ

  ًالشخصية ألولئؾ الذيف يبنوف الرؤى أو تثقيؿ المؤشرات المختمفة عمى  تعتمد األىمية النسبيةما  غالبا
العوامؿ تعادؿ أىمية يمكف إعطاء العوامؿ ذات المساىمات الطفيفة في االبتكار أىميًة  .المؤشر المركب

 .الرئيسة
  عتبار األساسي، نادرًا ما تؤخذ الفروؽ الييكمية بيف البمداف في االالتنسيب األحادي بصرؼ النظر عف

 .عند احتساب مؤشرات األداء المركبة
 التي يمكف أف تخفي نقاط الضعؼ المحتممة وتزيد مف صعوبة تحديد  يؤدي التجميع إلى فقداف التفاصيؿ

 .اإلجراءات العالجية
السمبيات، تحتاج المؤشرات المركبة ألف تكوف مصحوبًة بإرشاداٍت حوؿ كيفية بسبب ىذه  -30 -11

 .المعقدة لقضايا السياسات بسيطةٍ  دعـ حموؿٍ فتقودىـ لراء القُ فقد تضمؿ لؾ، وبخالؼ ذ .تفسيرىا
يقدـ  .لوحات بيانات االبتكار ولوحات األداء والمؤشرات المركبة المتوفرة حالياً باستمرار تتغير  -31 -11

 .عمى أساٍس منتظـ تُنشرأمثمًة  2 -11 الصندوؽ
قابمية المتعمقة بكثيٍر مف البمداف، إضافًة إلى المخاوؼ  في االفتقار إلى بيانات االبتكارإّف  -32 -11

عمى  متاحةٍ  تعتمد عمى مؤشراتٍ  مف تصنيفات االبتكار اً كثير  أفَّ يفضي إلى مقارنة بيانات مسوح االبتكار، 
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أو  التجريبي البحث والتطوير االنفاؽ عمى، مثؿ واسع ال تغطي سوى جزء ضئيٍؿ مف أنشطة االبتكار نطاؽٍ 
 .صمةأخرى ذات  أبعادٍ ، عمى حساب ت حقوؽ الممكية الفكريةتسجيال

 االبتكار ومؤشرات االبتكار أداءلوحات  عنأمثمة  -2 -11الصندوق 
 OECD االقتصادي والتنمية في الميدان التعاونلمنظمة  (STI) العموم والتقانة واالبتكار أداء سجل

ي االقتصاد والتنمية في الميداف التعاوفمنظمة ل (STI) العمـو والتقانة واالبتكار أداء سجؿيمثؿ 
(www.oecd.org/sti/scoreboard.htm)    يصدر كؿ سنتيف مف قبؿ مديرية العمـو والتقانة واالبتكار التابعة  رائداً  اً منشور

 السجؿوفر ي .اتحة بيانكوف إلى لو ما ي أقرب عدإال أنَّو ي، وعمى الرغـ مف اسمو .االقتصادي والتنمية في الميداف لتعاوفلمنظمة ا
عمى  تصنيفاتٍ  تضمفيال  و، ولكنعمى بيانات مسوحات االبتكار تعتمد، بما في ذلؾ المؤشرات التي ًا مف المؤشراتكبير  اً عدد

مثؿ  عمى نطاٍؽ ضيؽلبنى المحددة مف أجؿ استخدـ المؤشرات المركبة فقط تُ  .مركبة لموضوعات االبتكارال مؤشراتالأساس 
 .بالبناء مرتبطةٍ  مساعدةٍ  عمى بياناتٍ  مبنيةٍ  تثقيالتٍ مع  االختراع براءاتعممية أو جودة المنشورات ال

 (EIS)لالبتكار  األوروبي األداء سجل

مف  مدخالتٍ وينتجو استشاريوف باالعتماد عمى  (EC) مف قبؿ المفوضية األوروبية EIS لالبتكار األوروبي األداء سجؿر نشيُ 
 ألداءل سجالً  الغرض مف إنشائو بأف يشكؿيتمثؿ  .بية المختمفةخدمات المفوضية األورو 

 (http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_enانظر: )
 فيف البمدا تصنيؼفي ُيستخدـ الذي االبتكار الموجز(  مؤشر) مؤشرًا ىرميًا متسمسالً  (EIS) لالبتكار األوروبي األداء سجؿينتج 

مف  طيفاً يستخدـ المؤشر  .ومبتكروف متواضعوف( ،وسطيوف ومبتكروف ،ومبتكروف أقوياء ،بتكاراالبع مجموعات أداء )قادة أر 
 .سجؿ األداء اإلقميمي لالبتكار تنشر المفوضية األوروبية أيضاً  .االبتكار انات، بما في ذلؾ مؤشرات مسوحاتمصادر البي

 (GII) العالميمؤشر االبتكار 

المعيد و  Cornell University مف قبؿ جامعة كورنيؿ (www.globalinnovationindex.org) مؤشر االبتكار العالمينشر يُ 
 اً ىرمي اً مؤشر  GIIي مؤشر االبتكار العالمعد ي (.WIPO)والمنظمة العالمية لمممكية الفكرية  INSEADاألوروبي إلدارة األعماؿ 

 إلى تغطية أكبر عددٍ  يمؤشر االبتكار العالم ييدؼ .ترتبط بجوانب مختمفة مف االبتكار مخرجاتٍ و  مدخالتٍ ًا لأبعاد يتضمف اً مركب
حصاءات التعميـ  (R&D) البحث والتطوير التجريبي المؤشر يستخدـ .ذات الدخؿ المتوسط والمنخفضممكف مف االقتصادات  وا 

ع آراء الخبراء مِ جّ المنتدى االقتصادي العالمي التي تُ  مف مختارة ومؤشراتٍ  (IP) والبيانات اإلدارية مثؿ إحصاءات الممكية الفكرية
 مسوحاتمف  المشتقةالمؤشرات  حالياً  GIIي مؤشر االبتكار العالم ال يستخدـ .الشخصية حوؿ مواضيع مثؿ روابط االبتكار

 .االبتكار
 

 تصنيف االبتكار عمى مستوى الشركة -3 -3 -11
 لمشركات الفردية عمى أساس أنشطة ابتكارٍ  والمستشاريف تصنيفاتٍ  بحاثاألمف معاىد  عددٌ  ينتج -33 -11

لالستخداـ العاـ، مثؿ تقارير الشركة  المتاحة البياناتمف  المركبة المؤشراتعف طريؽ بناء وذلؾ مختارة 
ؿ تمؾ السنوية أو البيانات اإلدارية المقدمة مف الشركات الخاضعة اللتزامات إبالٍغ محددة، عمى سبيؿ المثا

ىذه البيانات  فَّ ، إال أالبيانات معالجةجيود  وبصرؼ النظر عف .عامةالمالية ال راؽو األالمدرجة في سوؽ 
في المجتمع الواسع. ال ُيطمب مف الشركات عبر الشركات  وال يمكف مقارنتيا بشكٍؿ كامؿغير مكتممة عمومًا 
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 بياناتإدراج  مف غير المرجحفي حيف أنو رية، ذات الممكية الخاصة اإلبالغ عف بعض أنواع البيانات اإلدا
االستراتيجية أو الشركة مصالح اإلفصاح ىذا  سنوي ما لـ يدعـالتقرير الذات الحساسية التجارية في  االبتكار
الذاتي في بيانات لالختيار قوي  ، يمكف أف يكوف ىناؾ تحيزٌ وبالتالي (.Hill, 2013)العامة  عالقاتياأىداؼ 
 .، يمكف أف تكوف البيانات المبمغ عنيا مضممةعمى ذلؾ عالوةً  .لالستخداـ العاـالمتاحة ات الشركابتكار 

، يمكف اإلبالغ عف أنشطة تطوير محتوى الوسائط اإلبداعية أو غيرىا مف األنشطة ذات عمى سبيؿ المثاؿ
والتنمية في  اوفمنظمة التع تعريؼأف تحقؽ دوف  تجريبي وتطويرٍ  أنشطة بحثٍ  عمى أنيا بالتقانةالصمة 
 (.OECD, 2015)لمبحث والتطوير التجريبي  OECD االقتصادي الميداف

(، إال أفَّ البيانات المتاحة 9 الفصؿانظر الذاتي ىذه )االختيار مف تحيزات عمى الرغـ  -34 -11
 ؤشرات ابتكارٍ م لبناء االنترنت توفر فرصاً لالستخداـ العاـ عمى مستوى الشركة مف التقارير السنوية أو مواقع 

 .األساسية لألغراض التحميمية المقصودة أف تمبي البيانات متطمبات الجودة شريطةجديدة  تجريبيةٍ 
 ابتكار األعماللمؤشرات  مخطط -4 -11 

 منظمات اإلحصاءحوؿ أنواع مؤشرات االبتكار التي يمكف أف تنتجيا  يقدـ ىذا القسـ إرشاداتٍ  -35 -11
ُتستخدـ كثير مف ىذه  .ى التي لدييا إمكانية الوصوؿ إلى البيانات الجزئية لالبتكارالوطنية والمنظمات األخر 

ـّ  .معت وفقًا لإلصدارات السابقة مف ىذا الدليؿجُ  البيانات التيالمؤشرات عمى نطاٍؽ واسع وتعتمد عمى  ت
. 8إلى  3 وؿ مفي الفصتمت مناقشتيا فالمؤشرات أيضًا ألنواع جديدة مف البيانات  ح استخداـ ىذهار اقت

 اتبياناليمكف بناء أنواٍع أخرى مف المؤشرات لالستجابة لمتغيرات في احتياجات المستخدـ أو عند توفر 
 .جديدةال

 ألسئمة اآلتية لتوجيو بناء المؤشراتعمى ا جاباتاإليمكف لمنتجي مؤشرات االبتكار استخداـ  -36 -11
 : وعرضيا

 ذا؟ ما المفاىيـ ذات الصمة؟يريد المستخدموف معرفتو ولما ما الذي 
  ًلتمثيؿ مفيـو االىتماـ؟ ما المؤشرات األكثر مالءمة 
  مؤشر؟الما البيانات المتاحة المناسبة لبناء 
 ما الذي يحتاج المستخدموف إلى معرفتو لتفسير المؤشر؟ 

معينة مف المؤشرات عمى احتياجات المستخدميف وكيفية استخداـ أىمية مجموعة  تعتمد -37 -11
، االىتماـتعد المؤشرات مفيدًة لتحديد الفروؽ في أنشطة االبتكار عبر فئات  (.OECD, 2010)لمؤشرات ا

في المقابؿ، ال ينبغي استخداـ المؤشرات لتحديد  .عبر الزمفأو لتتبع األداء  الشركة،مثؿ الصناعة أو حجـ 
، كما ىو طرائؽ تحميميةطمب ذلؾ يتر، حيث أداء االبتكا العالقات السببية، مثؿ العوامؿ التي تؤثر في

 .أدناه 5 -11موضح في القسـ 
  اختيار مؤشرات االبتكار -1 -4 -11
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أف توجو بناء مؤشرات  يايمكنالتي  مواضيعيةال المجاالت 8إلى  3 مفتغطي الفصوؿ  -38 -11
ليؿ الذي ذا الدوالفصؿ ذي الصمة في ى المجاالت المواضيعية الرئيسة 3 -11يمخص الجدوؿ  .االبتكار

مف  لكثيرٍ مؤشرات ال بناء . يمكف أيضاً ومصادر البيانات الرئيسة لبناء المؤشرات يناقش كؿ موضوعٍ 
تقتصر وؼ ، ولكف س10 في الفصؿ وفؽ ما نوقش اليدؼؽ قائمة عمى ائالمجاالت المواضيعية باستخداـ طر 

  .مف االبتكارات محددةٍ  ىذه المؤشرات عمى أنواعٍ 
 مواضيعية لمؤشرات ابتكار األعمالالاالت مجال -3 -11الجدول 

دليل في الفصول ذات الصمة  لمبيانات مصادر الرئيسةال مواضيعيالمجال ال
 اإلصدار الرابع أوسمو،

االبتكارات وخصائصيا )مثؿ  حاالت
 (والحداثةالنوع 

البيانات اإلدارية أو التجارية )مثؿ  االبتكار،مسوحات 
 (الُمنَتجقواعد بيانات 

 لثالثا

نشاط االبتكار واالستثمار )أنواع 
 (النشاط والموارد لكؿ نشاط

لممكية ا، بيانات البيانات اإلداريةمسوحات االبتكار، 
 .(، إلخالفكرية )براءات االختراع، العالمات التجارية

 الرابع

 الخامس .، البيانات اإلداريةمسوحات االبتكار 1قدرات االبتكار داخؿ الشركات
صاءات ، اإلحمسوحات االبتكار، البيانات اإلدارية كار وتدفقات المعرفةروابط االبت

بيانات عف تحالفات إلخ.(، ، الدولية الثنائية )التجارة
 في مجاؿ التقانة

 السادس

االبتكار )بما  فيالتأثيرات الخارجية 
 الشروطو في ذلؾ السياسات العامة( 

)بما في  األعماؿبتكار ال يةطار اإل
 1(تحتية لممعرفةذلؾ البنية ال

 الخبراء، تقديرات اإلدارية،البيانات  االبتكار،مسوحات 
 .، إلخاستطالعات الرأي العاـ

 السادس والسابع

 السادس والثامف مسوحات االبتكار، البيانات اإلدارية مخرجات أنشطة االبتكار
النتائج االقتصادية واالجتماعية 

 األعماؿالبتكار 
 الثامف ات اإلداريةمسوحات االبتكار، البيان

 (.اإلصدار الرابع أوسمو،دليؿ ) مجاؿ مواضيعي جديد ليذا اإلصدار مف الدليؿ 1
 

في الغالب  احدوث االبتكار يمكف إنتاجيمقترحة لقياس  مؤشراتٍ ب قائمةً  4 -11يقدـ الجدوؿ  -39 -11
. تصؼ ىذه 3الفصؿ في  وفؽ ما نوقش مف مسوحات االبتكار مأخوذةالسمية اال بياناتالباستخداـ 

 .لشركات وخصائص ابتكاراتياا اتالمؤشرات حالة ابتكار 
 وخصائصومؤشرات حدوث االبتكار  -4 -11الجدول 

 مالحظات الحساب المؤشر عامالموضوع ال
أو أكثر مف أنواع  حصة الشركات التي لدييا نوعٌ  جنتابتكارات المُ 

 جالُمنت ابتكارات
. الُمنتج اتر بأنواع ابتكا بناًء عمى قائمةٍ 

)سمعة  جالُمنتحسب نوع  تقسيميايمكف 
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 (أو خدمة

أو أكثر مف  حصة الشركات التي لدييا واحدٌ  ابتكاٌر جديد عمى السوؽ
 )يمكف أيضاً  جديدة عمى السوؽال منتجالابتكارات 

 (العالـ عمىالجديدة  التركيز عمى ابتكارات المنتج

، يمكف حسابيا اعتمادًا عمى الغرض
 مف جميع الشركات أو مف كنسبةٍ 

 فقط المبتكرةلشركات ا

 ابتكاراتطريقة تطوير 
  الُمنتج

واحد أو أكثر مف  حصة الشركات التي لدييا نوعٌ 
ر ىذه االبتكارات مف يطو بت وقامت نتجالمُ ابتكارات 

أو  العمؿ المشترؾيؼ أو يخالؿ التقميد أو التك
 بالكامؿ داخؿ الشركة

 .6الفصؿ إرشادات  عمى بناءً 
جب أف تكوف الفئات الخاصة بكيفية ي

يستبعد كؿ منيا االبتكارات  تطوير
 اآلخر.

 فقط المبتكرة بالشركات مرتبطة* 
 اتبتكار ال أخرى ميزات
  المنتج

يمكف لممؤشرات السؤاؿ،  عناصرعمى  اعتماداً 
يرات في بتكارات الُمنتج )التغسمات اب اإلحاطة

 إلخ.( والخبرات،الوظيفة والتصميـ 

  بجميع الشركات مرتبطةغير * 

واحد أو أكثر مف  حصة الشركات التي لدييا نوعٌ  األعماؿ ابتكارات عممية
 األعماؿ عمميةابتكارات 

 عمميةناًء عمى قائمة أنواع ابتكارات ب
يمكف تقسيميا حسب نوع  .األعماؿ
 األعماؿعممية 

األعماؿ  عمميةابتكارات 
 جديدة عمى السوؽال

أو أكثر مف  يا واحدٌ حصة الشركات التي لدي
 جديدة عمى السوؽالاألعماؿ  عمميةابتكارات 

، يمكف حسابيا اعتمادًا عمى الغرض
مف جميع الشركات أو مف كنسبة 

 فقط المبتكرةالشركات 

ابتكارات طرائؽ تطوير 
 األعماؿ عممية

واحد أو أكثر مف  حصة الشركات التي لدييا نوعٌ 
االبتكارات  روقامت بتطوياألعماؿ  عمميةابتكارات 

أو  العمؿ المشترؾيؼ أو يمف خالؿ التقميد أو التك
 بالكامؿ داخؿ الشركة

يجب أف تكوف . 6الفصؿ  عمى بناءً 
التي طورت كيفية الالفئات الخاصة ب

يستبعد كؿ منيا االبتكارات  مف خالليا
 اآلخر

التي لدييا  بالشركات مرتبطة فقط* 
 أعماؿ عمميةابتكارات 

 وعممية ابتكارات المنتج
 األعماؿ

ابتكارات المنتج كال  التي لديياحصة الشركات 
 وعمميات األعماؿ

مف  محددةٍ  نواعٍ أل حدوث مشترؾ
 االبتكارات

عمى األقؿ  واحدٌ  حصة الشركات التي لدييا ابتكارٌ  المبتكرةالشركات 
 مف أي نوع

إجمالي عدد الشركات التي لدييا 
 أعماؿنتج أو ابتكار عممية ابتكار مُ 

بتكار االأنشطة 
 متروكةالمستمرة/ال

مستمرة  حصة الشركات التي لدييا أنشطة ابتكارٍ 
 مجّمدةأو  متروكةأو أنشطة 

فقط عمى الشركات  يمكف أف يقتصر
، متروكةمستمرة/ لدييا أنشطةٌ كاف التي 

  ابتكارات ةأي وليس لدييا
نشطة في مجاؿ ال الشركات
 االبتكار

أو أكثر مف أنشطة  حصة الشركات التي لدييا نوعٌ 
 االبتكار

جميع الشركات التي لدييا أنشطة 
 متروكةابتكار مكتممة أو مستمرة أو 

 يمكف حسابيا فقط لجميع الشركات* 
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 حصصكحساب مؤشرات معدالت االبتكار يمكف أيضًا  .المسح مشاىدةتشير جميع المؤشرات إلى األنشطة خالؿ فترة : مالحظة

، أو حصة إجمالي مبتكرةالذيف يعمموف لصالح شركة  العامميفعمى سبيؿ المثاؿ حصة إجمالي ، حجـ المبيعاتالتوظيؼ أو 
، يمكف عميو عالمة "*" قبؿ مالحظة الحساب تضعذلؾ وو  خالؼلـ يذكر  ما .المبتكرةالشركات  مف قبؿ المحققةالمبيعات 

 .في المقاـ فقط المبتكرةاالبتكار فقط أو الشركات جميع الشركات أو الشركات النشطة في مجاؿ حساب جميع المؤشرات باستخداـ 
 .أنواع الشركات مف أجؿ تعريؼ 5 -3القسـ  انظر

 
في  وفؽ ما نوقشالمعرفة  عمى القائمة ألنشطةلمقترحة ال مؤشراتال 5 -11يسرد الجدوؿ  -40 -11

ر ، بغض النظمعظـ ىذه المؤشرات لجميع الشركات، يمكف حساب ض االستثناءاتبع مع وجود. 4الفصؿ 
 (.3الفصؿ  انظرعف حالة ابتكارىا )

 مؤشرات أنشطة االبتكار/رأس المال القائم عمى المعرفة -5 -11الجدول 
 مالحظات الحساب المؤشر عامالموضوع ال

أنشطة رأس الماؿ القائـ 
 عمى المعرفة

رأس  بمغ عف أنشطةحصة الشركات التي تُ 
أف يحتمؿ والتي  الماؿ القائـ عمى المعرفة

  باالبتكار تكوف مرتبطة

واحد عمى  بمغ عف نشاطحصة الشركات التي تُ 
 أنشطة رأس الماؿ القائـ عمى المعرفةمف  األقؿ

 (2العمود  ،1 -4)الجدوؿ 
 يمكف حسابيا فقط لجميع الشركات * 

أنشطة رأس الماؿ القائـ 
مف أجؿ  عمى المعرفة

 االبتكار 

رأس  حصة الشركات التي تبمغ عف أنشطة
 االبتكار مف أجؿ لماؿ القائـ عمى المعرفةا

عمى  واحدٍ  حصة الشركات التي تبمغ عف نشاطٍ 
 رأس الماؿ القائـ عمى المعرفة أنشطةمف  األقؿ

أو  2، األعمدة 1 -4)الجدوؿ  مف أجؿ االبتكار
3) 

داخؿ منفصؿ لالستثمارات  يمكف حسابو بشكؿٍ 
 واالستثمارات الخارجية( 2)العمود  الشركة
 (3ود )العم

رأس الماؿ  عمى نفاؽاال
 القائـ عمى المعرفة

رأس الماؿ  أنشطة نفاؽ عمىاإلإجمالي 
 المحتمؿ ارتباطيا القائـ عمى المعرفة

 باالبتكار

رأس الماؿ القائـ عمى  نفاؽ عمىاإلإجمالي 
( كحصة مف 2، العمود 2 -4الجدوؿ ) المعرفة

 ()أو ما يعادليا حجـ المبيعات الكمي
رأس الماؿ  االنفاؽ عمى

مف  القائـ عمى المعرفة
 أجؿ االبتكار

رأس الماؿ  أنشطة االنفاؽ عمىإجمالي 
 مف أجؿ االبتكار القائـ عمى المعرفة

، 2 -4االبتكار )الجدوؿ  االنفاؽ عمىإجمالي 
حجـ المبيعات  اجمالي( كحصة مف 3العمود 

 ()أو ما يعادليا
 نفاؽ عمىاإلحصة 

مف  االبتكار لكؿ نوعٍ 
 النشاط

مف  االبتكار لكؿ نوعٍ  نفاؽ عمىاإلحصة 
 أنواع أنشطة االبتكار السبعة

 -4)الجدوؿ  ابتكار لكؿ نشاط نفاؽاإلإجمالي 
إجمالي ( كحصة مف 3و  2، العموديف 2
  االبتكار نفاؽ عمىاإل
 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 

مف فئات المحاسبة  لكؿ فئةٍ  نفاؽاإلإجمالي أنشطة االبتكار  ؽ عمىنفااإلإجمالي االبتكار  نفاؽ عمىاإل
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( كحصة مف 3، العمود 3 -4الخمس )الجدوؿ  حسب الفئة المحاسبية حسب الفئة المحاسبية
 ( )أو ما يعادلياحجـ المبيعات إجمالي 

أو متوسط عدد مشاريع االبتكار لكؿ  وسطي مشاريع االبتكارعدد  مشاريع االبتكار
 (2 -5 -4القسـ الفرعي  انظرشركة )

 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 
متابعة  أنشطة لديياحصة الشركات التي  االبتكار أنشطة متابعة

 بتكار لال مستمرة
القسـ  انظر) ةمف أنشطة المتابعة الثالث أيٌ 

 (3 -5 -4الفرعي 
 المبتكرةُتحَسب فقط لمشركات * 

ميؿ( حصة الشركات التي تخطط لزيادة )تق خطط االبتكار
 )الحالية( في الفترة بتكاراال إنفاقيا عمى

 التالية

 3 -5 -4راجع القسـ الفرعي 

 
 2 -4مف الجدوؿ  المشتقةتشير مؤشرات اإلنفاؽ  .المسحمشاىدة إلى فترة  1 -4مف الجدوؿ  المشتقةالمؤشرات  : تشيراتمالحظ

، يمكف وضعت عميو عالمة "*" قبؿ مالحظة الحساب ما خالؼلـ يذكر  ما .لممسح المرجعيةفقط إلى الفترة  3 -4والجدوؿ 
 .في المقاـ فقط المبتكرةجميع الشركات أو الشركات النشطة في مجاؿ االبتكار فقط أو الشركات حساب جميع المؤشرات باستخداـ 

 .أنواع الشركات مف أجؿ تعريؼ 5 -3القسـ  انظر
الفصؿ  ما ورد في وفؽعمى االبتكار  األعماؿمحتممة لقدرات ال مؤشراتال 6 -11يسرد الجدوؿ  -41 -11
يمكف  .ابتكارىا، بغض النظر عف حالة بجميع الشركات االبتكار ذات صمةٍ  عد جميع مؤشرات قدراتت. 5

 .ميؿ الشركات إلى االبتكار عفتركيبية ال المؤشرات لبناءاستخداـ البيانات الجزئية  أيضاً 
 حتممة أو الفعميةقدرات االبتكار الممؤشرات  -6 -11الجدول 

 مالحظات الحساب المؤشر عامالموضوع ال
عامة حصة الشركات التي تتبنى ممارسات  إدارة االبتكار

 البتكارا إدارةممارسات متقدمة و 
القسميف  انظرالممارسات ) مف بناًء عمى قائمة

 (4 -3 -5و  2 -3 -5الفرعييف 
استراتيجية حقوؽ الممكية 

 الفكرية
ي تستخدـ أنواعًا مختمفة حصة الشركات الت

 مف حقوؽ الممكية الفكرية 
 5 -3 -5القسـ الفرعي  انظر

ذوي  أفراداً حصة الشركات التي توظؼ  قوة العمؿميارات 
، حسب مستوى مؤىالت عممية عالية

 التحصيؿ العممي أو حسب مجاالت التعميـ

ذوي المؤىالت األفراد  وسطيحصة متوسط أو 
 العممية العالية

 التقاناتحصة الشركات التي تستخدـ  ـ التقانة المتقدمةاستخدا
 ناشئةالأو  ةّكنمالمُ متقدمة أو ال

محددة فقط  قطاعاتٍ صمة ب ذا ذلؾقد يكوف 
 (1 -5 -5القسـ الفرعي  انظر)

 التقاناتحصة الشركات التي تطور  التطوير التقني
 أو الناشئة الُممّكنةالمتقدمة أو 

محددة فقط  تٍ قطاعاصمة ب ذا ذلؾقد يكوف 
 (1 -5 -5القسـ الفرعي  انظر)

يمتمكوف  التي لدييا عامميفحصة الشركات  القدرات التصميمية
 تصميمية مياراتٍ 

 2 -5 -5القسـ الفرعي  انظر
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تصميمي  حصة الشركات التي لدييا نشاطٌ  مركزية التصميـ
مستويات مختمفة مف األىمية عند 

 (االستراتيجية )سمـ التصميـ

 2 -5 -5قسـ الفرعي ال انظر

ات التي تستخدـ أدوات حصة الشرك التفكير التصميمي
 يتصميمالتفكير الوممارسات 

 2 -5 -5القسـ الفرعي  انظر

 األدواتالتي تستخدـ ات حصة الشرك القدرات الرقمية
 متقدمة ال رقميةالطرائؽ الو 

 3 -5 -5القسـ الفرعي  انظر

منصات الستخدـ حصة الشركات التي ت المنصات الرقمية
 خدماتالسمع أو الرقمية لبيع أو شراء ال

حصة الشركات التي تقدـ خدمات 
 المنصات الرقمية

 4 -4 -7و  3 -5 -5 يفالفرعي يفالقسم انظر

جميع الشركات يمكف حساب جميع المؤشرات باستخداـ إلى األنشطة ضمف فترة مشاىدة المسح.  المؤشراتجميع تشير : اتمالحظ
أنواع  مف أجؿ تعريؼ 5 -3القسـ  انظر .في المقاـ فقط المبتكرةالنشطة في مجاؿ االبتكار فقط أو الشركات  أو الشركات

 .الشركات
إلرشادات الواردة في ا بناءً  تدفقات المعرفة مف أجؿ االبتكار مؤشرات 7 -11الجدوؿ  يقدـ. 42 -11

معظـ ىذه المؤشرات عد تاستثناءات قميمة،  وجودمع التدفقات الداخمية والخارجية.  مف المتعمقة بكؿ 6الفصؿ 
 بجميع الشركات. صمةٍ  ذات

 تدفقات المعرفة واالبتكارمؤشرات  7 -11 الجدول
 مالحظات الحساب المؤشر عامالموضوع ال

في  أنجزت عماًل مشتركاً حصة الشركات التي  العمؿ المشترؾ
أخرى )حسب نوع  أنشطة االبتكار مع أطراؼِ 

  قع الشريؾ(الشريؾ أو مو 

 5 -6الجدوؿ  انظر
 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 

شريؾ العمؿ المشترؾ 
 الرئيس

مف حصة الشركات التي تشير إلى نوع معيف 
 باعتباره األكثر أىمية الشركاء

 10والفصؿ  5 -6الجدوؿ  انظر
 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 

مف مصادر  طيفاً تستخدـ  حصة الشركات التي المعرفة مصادر
 المعمومات

 6 -6الجدوؿ  انظر
 

حصة الشركات التي لدييا أنشطة ترخيص  الترخيص منح 
 لمخارج

 4 -6الجدوؿ  انظر
 

حصة الشركات التي لدييا عقد لتطوير منتجات  مزودي خدمات المعرفة
 أخرى منظماتٍ أو  أو عمميات أعماؿ لشركاتٍ 

 4 -6الجدوؿ  انظر
 

 عف معرفة مفيدة أفصحتحصة الشركات التي  المعرفة اإلفصاح عف
أو  لشركاتٍ  أعماؿٍ ج أو عمميات نتَ ابتكارات مُ  مف

 أخرى منظماتٍ 

 4 -6الجدوؿ  انظر

 6 -6الجدوؿ  انظر محددةٍ  في أنشطةٍ  المنخرطةحصة الشركات تبادؿ المعرفة مع 
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مؤسسات التعميـ العالي 
(HEIs ومؤسسات )

 (PRIsالبحث العامة )

ؤسسات التعميـ العالي أو معرفة مع مالتبادؿ ل
 العامة البحثمؤسسات 

 

أماـ  عوائؽحصة الشركات التي أبمغت عف  تحديات تبادؿ المعرفة
إنتاج أو  أثناء في أخرى أطراؼٍ مع  التفاعؿ

 تبادؿ المعرفة

 8 -6الجدوؿ  انظر
 

أعاله مؤشراٍت حوؿ دور  4 -11يتضمف الجدوؿ  ضمف فترة مشاىدة المسح. إلى أنشطةٍ  المؤشراتجميع تشير : ةمالحظ
، يمكف حساب جميع ما وضعت عميو عالمة "*" قبؿ مالحظة الحساب خالؼلـ يذكر  األطراؼ األخرى في ابتكارات الشركة. ما

القسـ  ظران .في المقاـ فقط المبتكرةجميع الشركات أو الشركات النشطة في مجاؿ االبتكار فقط أو الشركات المؤشرات باستخداـ 
  .أنواع الشركات مف أجؿ تعريؼ 5 -3

وفؽ االبتكار،  فيأف تؤثر  حتمؿيُ  التي خارجيةالعوامؿ البمؤشرات  قائمةً  8 -11الجدوؿ  يقدـ -43 -11
 ىذه المؤشرات لجميع الشركات. جميعلالبتكار، يمكف حساب  محركاتباستثناء و . 7في الفصؿ  ما نوقش

 في االبتكار المؤثرةالخارجية  لعواملامؤشرات  8 -11الجدول 
 مالحظات الحساب المؤشر عامالموضوع ال

حصة الشركات التي تبيع ألنماط محددة مف  نوع العميؿ
 زبائف( الحكومة، أخرى،العمالء )أعماؿ 

 1 -4 -7القسـ الفرعي  انظر

حصة الشركات التي تبيع المنتجات في أسواؽ  السوؽ الجغرافي
 عالمية

 1 -4 -7فرعي القسـ ال انظر

حصة الشركات التي تبمغ عف شروط منافسة  طبيعة المنافسة
 االبتكار فيمحددة تؤثر 

 2 -7جدوؿ ال انظر

في أنشطة وضع  المنخرطةحصة الشركات  المعايير
 المعايير

 2 -4 -7القسـ الفرعي  انظر

السياؽ االجتماعي 
 البتكارل

 مف نوع Nحصة الشركات التي تبمغ أكثر مف 
مف المحتمؿ أف ئص االجتماعية التي الخصا

 بتكارالتفضي إلى ا

مختمفة  لعناصريمكف حسابيا كنتيجة 
 (7 -7الجدوؿ  انظر)

عاـ  حصة الشركات التي حصمت عمى دعـٍ  الدعـ العاـ لالبتكار
لتطوير االبتكارات أو استغالليا )حسب نوع 

 الدعـ(

 2 -5 -7القسـ الفرعي  انظر

شركات التي تبمغ عف عناصر محددة حصة ال البتكارا محركات
 لالبتكار كمحرؾٍ 

 8 -7جدوؿ ال انظر
 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 

حصة الشركات التي تبمغ عف أنواع مختارة مف  البنية التحتية العامة
 تيانشطأل كبيرة أىميةالبنية التحتية ذات 

 يةاالبتكار 

 6 -7جدوؿ ال انظر

 8 -7جدوؿ ال انظرركات التي تبمغ عف عناصر محددة حصة الش عوائؽ االبتكار
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  البتكارل كعوائؽ
ما وضعت عميو عالمة "*" قبؿ  خالؼلـ يذكر  إلى أنشطٍة ضمف فترة مشاىدة المسح. ما المؤشراتجميع تشير : ةمالحظ

االبتكار فقط أو الشركات جميع الشركات أو الشركات النشطة في مجاؿ ، يمكف حساب جميع المؤشرات باستخداـ مالحظة الحساب
  .أنواع الشركات مف أجؿ تعريؼ 5 -3القسـ  انظر .المبتكرة في المقاـ

 سميةالامسح الأسئمة  عمى وذلؾ بناءً ( بسيطة، أىداؼمؤشرات نتائج )أو  9 -11يسرد الجدوؿ  -44 -11
جميع الشركات النشطة  لمتطبيؽ عمى األىداؼ قابمةً عد مؤشرات ت. 8، كما ىو مقترح في الفصؿ رتبيةالأو 

 .المبتكرةنتائج مرتبطة فقط بالشركات مؤشرات الاألسئمة المتعمقة ب ، في حيف أفّ في مجاؿ االبتكار
 ىداف االبتكار ونتائجوأمؤشرات  9 -11الجدول 

 مالحظات الحساب المؤشر عامالموضوع ال
 مختارةعف عناصر  بمغتُ حصة الشركات التي  األىداؼ العامة لألعماؿ

 1كأىداؼ عامة
 2 -8جدوؿ الو  1 -8جدوؿ ال انظر

 مختارةبمغ عف عناصر حصة الشركات التي تُ  أىداؼ االبتكار
 1ألنشطة االبتكار كأىداؼٍ 

 2 -8جدوؿ الو  1 -8جدوؿ ال انظر
 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 

مف خالؿ  اً معين اً الشركات التي تحقؽ ىدف حصة نتائج االبتكار
 1االبتكارينشاطيا 

 2 -8جدوؿ الو  1 -8جدوؿ ال انظر
 مف غير المفيد حسابيا لجميع الشركات* 

ُمنتجات الالمبيعات مف 
 جديدةال

المبيعات مف ابتكارات المنتج حجـ حصة 
 السوؽ عمىوابتكارات المنتج الجديد 

 1 -3 -8القسـ الفرعي  انظر

ويفضؿ  ،1 -3 -8القسـ الفرعي  انظر والمتوسط( عدد المنتجات الجديدة )الوسيط عدد ابتكارات الُمنَتج
إجمالي عدد خطوط  وفؽ تنسيبو أحادياً 

 اإلنتاج
التغيرات في تكمفة وحدة 

 المبيعات
مختمفة  حصة الشركات التي تبمغ عف مستوياتٍ 

ف الناتجة عيرات في تكاليؼ الوحدة مف التغ
 عمميات األعماؿابتكارات 

 2 -3 -8القسـ الفرعي  انظر
لمشركات التي لدييا  ب فقطيحس* 

  أعماؿابتكارات عمميات 
 حققت االبتكارات أفَّ  بمغتُ حصة الشركات التي  نجاح االبتكار

 التوقعات
 3 -8القسـ الفرعي  انظر

   فقط المبتكرة لمشركاتيحسب * 
 
 (.لخ.ا ،والبيئةيمكف حساب ىذه المؤشرات حسب المجاؿ المواضيعي )مثؿ كفاءة اإلنتاج واألسواؽ  -1

ما وضعت عميو عالمة "*" قبؿ  خالؼلـ يذكر  إلى أنشطٍة ضمف فترة مشاىدة المسح. ما المؤشراتجميع تشير : ةمالحظ
جميع الشركات أو الشركات النشطة في مجاؿ االبتكار فقط أو الشركات ، يمكف حساب جميع المؤشرات باستخداـ مالحظة الحساب

  .أنواع الشركات مف أجؿ تعريؼ 5 -3القسـ  انظر .في المقاـ فقط المبتكرة
  والتصنيفات والقياسالفئات  تفصيل -2 -4 -11
مؤشرات لمعديد مف الخصائص التفصيمية. يمكف العمى متطمبات المستخدـ، يمكف توفير  اً اعتماد -45 -11

بمصادر أخرى مثؿ سجالت  المسحأو عف طريؽ ربط  المسحمف خالؿ  خاصيةكؿ عف بيانات الجمع 
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ذات  التفصيؿ. وتشمؿ خصائص 9عماؿ والبيانات اإلدارية، بما يتماشى مع اإلرشادات الواردة في الفصؿ األ
 :ما يمي االىتماـ

 خرى مثؿ المبيعات أو األصوؿ.األحجـ ال مقاييسالعامميف، أو  األفرادحسب عدد  المشروع حجم 
  (. يمكف أف 9الفصؿ  انظرالدولية ) مع التصنيفات القياسية بالتوافؽ، النشاط االقتصادي الرئيسصناعة

نتائج ( ISIC) الموحد فصوؿ التصنيؼ الصناعي الدولي مف رقميف إلى ثالثة أرقاـ جمع يوفر
المعمومات  تقانةصناعات مجاؿ شركات ذات الصمة بالسياسات )مثؿ الشركات في اللمجموعات 

 واالتصاالت(.
 اإلدارية. المنطقة 
 مشروعمف مجموعة  اً ى سبيؿ المثاؿ إذا كاف المشروع مستقاًل أو جزء، عمالتبعية لممجموعة والممكية 

لمبحث في  مفيدةً متعددة الجنسيات  المشاريعتفاصيؿ  عدت. ةمتعدد الجنسي مشروعمف  اً محمية أو جزء
 عولمة أنشطة االبتكار.مجاؿ 

 فيب العمر يساعد التفصيؿ حسوؼ . سالمشروعالوقت المنقضي منذ إنشاء عمى أساس ، ويقاس العمر 
لمبحث في دينامية  اً ميم اً أمر الشيء ىذا عد ي. اً التمييز بيف الشركات القديمة والشركات المنشأة حديث

 (.5الفصؿ  انظراألعماؿ وريادة األعماؿ )
  أو تموؿ ياً داخم التجريبي البحث والتطوير تنجز، إذا كانت الشركة التجريبيحالة البحث والتطوير 

 أنشطة لمبحث والتطوير ةفي أي تنخرطخرى أو ال األوحدات ال تنجزه الذي ريبيالتج البحث والتطوير
 عمى حالة البحث والتطوير اً لشركات اعتماداابتكار  أنشطة كثيراً  تتنوع(. 4الفصؿ  انظر) التجريبي
 .لدييا التجريبي

انات وكيفية جمعيا األبعاد المختمفة عمى ما تمثمو البي الخاص بيذهجميع التيعتمد مستوى سوؼ  -46 -11
 المستوى( 9الفصؿ  انظرفي جمع البيانات ) الطبقي التقسيـتحدد قرارات سوؼ . مف استخداميا والغرض

 األقصى الذي يمكف اإلبالغ عنو.
 وكثافتو ومخرجاتو االبتكار مف متغيرات مدخالت كثيرٍ  ، يمكف توحيدلتجنب تأثيرات الحجـ -47 -11

أو إجمالي االستثمار أو إجمالي المبيعات أو  اإلنفاؽشركة، مثؿ إجمالي  حجـ كؿ بوساطة مقياس ونفقاتو
 العامميف. األفرادإجمالي عدد 

واحدًا مف مؤشرات كثافة المبيعات نفاؽ اإلجمالي عمى االبتكار كنسبٍة مئوية مف اجمالي عد اإلي -48 -11
لبديمة اإلنفاؽ عمى االبتكار لكؿ عامؿ كثافة المدخالت ا مقاييستشمؿ . مدخالت االبتكار األكثر استخداماً 

(Crespi and Zuñiga, 2010 )( المخصصة لالبتكار ب محسوبةوحصة الموارد البشرية )نسبةً عدد األفراد 
 .قوة العمؿإجمالي إلى 
ف الناتجة عاستخداـ حصة إجمالي إيرادات المبيعات  يكثربالنسبة لمؤشرات المخرجات،  -49 -11

محددة بسبب  توفير ىذا النوع مف المؤشرات لصناعاتٍ  اً مف حيث المبدأ، ينبغي أيضابتكارات المنتجات. 



273

21 
 

معدالت الاختالؼ معدالت تقادـ المنتجات. يمكف استخداـ البيانات حسب الصناعة لتحديد الصناعات ذات 
 استثماراتيا في االبتكار. نسبًة إلىوكفاءة االبتكار المنخفضة  ابتكار المنتجفي المنخفضة 

حقوؽ الممكية الفكرية أو مقاييس اإلنتاج  لعدد تسجيالتموحدة  مؤشراتٍ  عرض اً أيض ينبغي -50 -11
ختالؼ أىمية ىذه ال نظراً وذلؾ ( مف ِقبؿ الصناعة، الخ.منشورات، الفصاحات عف االختراع، اإلالعممي )

الحاصمة االختراعات ثؿ كبير. يمكف تفسير المؤشرات القائمة عمى حقوؽ الممكية الفكرية م األنشطة بشكؿٍ 
ىذه  يعتمد استخداـ (.5الفصؿ  انظرعمى أنيا مقاييس الستراتيجيات تخصيص المعرفة ) اختراع براءةعمى 

في معظـ  (. ترتبطOECD, 2009aعمى عوامؿ مثؿ الصناعة ونوع المعرفة القابمة لمحماية ) المؤشرات
ؿ مثؿ المنشورات بالصناعات القائمة عمى العمـو األعمامشاريع العممية لقطاع  المخرجاتمقاييس  األحياف

(OECD and SCImago Research Group, 2016.)  ًعمى صناعة  واعتماداً عمى ذلؾ،  عالوة
 االفصاحكبيرة بيف المخرجات العممية والتكنولوجية لمشركة وما تقرر  فجواتٌ  توجد، قد تياالشركة واستراتيجي

 عنو.
عمى إجمالي  وتقسيمواالبتكار  االنفاؽ عمى جماليإفة االبتكار )جمع يمكف حساب مؤشرات كثا -51 -11
التوحيد القياسي بواسطة  ( عمى مستوى الصناعة والمنطقة والبمد. تتجنب مؤشرات الكثافة الحاجة إلىنفاؽاإل

 حجـ الشركة.مقاييس 
 النشطة في مجال االبتكار/المبتكرةالشركات  تصنيفات

حوؿ  مقياسٍ ل ىار يتوففي عدـ مف المؤشرات المذكورة أعاله  لكثيرٍ الرئيسة  العوائؽ يتمثؿ أحد -52 -11
القدرة عمى تحديد  تكوف. يمكف أف عماؿاألج أو عمميات نتَ مُ اللتحقيؽ ابتكارات  المبذولةكثافة الجيود 

ات كبيرة لتحميؿ وتصميـ سياس فائدةٍ ذات د أو قدرات االبتكار و الجيمختمفة مف الشركات حسب مستويات 
اسمية  يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ جمع مؤشراتٍ  (.Bloch and López-Bassols, 2009) االبتكار
 انظرمقاييس نتائج االبتكار ) ومف الممكف مع( 5 -11 الجدوؿ انظرمقاييس نشاط االبتكار )مع مختارة 

ختمؼ "ممفات" أو معقدة لم مؤشراتٍ  لبناءمتعددة  عت العديد مف الدراسات مؤشراتٍ (. جمّ 9 -11ؿ الجدو 
 Tether, 2001; Arundel راجعاالبتكار ) ىا في مجاؿلجيود وذلؾ وفقاً "أنماط" أو تصنيفات الشركات، 

and Hollanders, 2005; Frenz and Lambert, 2012.) 
عف درجة  تشمؿ األولويات الرئيسة لبناء مؤشرات الجيد أو القدرة عمى االبتكار دمج بياناتٍ  -53 -11

(، ومدى استفادة األعماؿ مف مواردىا بالنسبة لوجديدًا االبتكار  عدي و الطرؼ الذيى البتكارات )مفحداثة ا
 ف ابتكاراتيا وجيود االبتكار.الناتجة علتطوير المفاىيـ المستخدمة في االبتكار، واألىمية االقتصادية لمشركة 

 البيانات اإلحصائية لمؤشرات االبتكار اختيار -3 -4 -11
جودة متطمبات المؤشر و  بيدؼلبناء مؤشرات االبتكار  المزمة البيانات يارتخا يتحدد بالضرورة -54 -11

 البيانات.
 المصادر الرسمية مقابؿ المصادر غير الرسمية
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متطمبات ب تفيرسمية المصادر المف  ، أف يستخدـ بناء المؤشر بياناتٍ ذلؾ أمكف كمما ينبغي، -55 -11
مف المسح والبيانات اإلدارية. بالنسبة لكال النوعيف مف البيانات، مف الميـ  مؿ كالً وىذا يش ،سيةالجودة األسا

ذا كانت السجالت تغطي جميع البيانات مشمولةً ما إذا كانت جميع أنواع الشركات ذات الصمة فيتحديد  ، وا 
ذا كاف حفظ السجالت متسق  ارنات مقصودة(.)إذا كانت المق الواليات القضائيةعبر مختمؼ  اً ذات الصمة، وا 

فترات  ةأي عف اً أف تكوف المعمومات متوفرة أيض ينبغيمنتظـ،  عمى أساسٍ  تبنىبالنسبة لممؤشرات التي 
 .الزمف عبرأمكف ذلؾ( لمحفاظ عمى قابمية المقارنة  كمما، بحيث يمكف إجراء تصحيحات )في السمسمة انقطاع

أو البيانات مف مصادر أخرى مثؿ الدراسات  عمى البيانات التجاريةنفسيا المعايير تنطبؽ  -56 -11
مصادر البيانات التجارية تفاصيؿ كاممة عف طريقة اختيار  غالباً  لمرة واحدة. ال توفرالمطبقة األكاديمية 

االفتقار إلى المعمومات المنيجية الكافية فيما يتعمؽ تقميديًا، أدى  .لممسحستجابة الالعينة أو معدالت ا
قيود  إلى فرض ، وكذلؾ رسوـ الترخيص لموصوؿ إلى البياناتمف مصادر تجارية وغيرىابمصادر البيانات ال

استخداـ البيانات  يخمؽ أيضاً يمكف أف  .NSS األنظمة اإلحصائية الوطنية عمى استخداميا مف قبؿ منظمات
عمى  اً ر البيانات قاد دمزوّ إذا كاف  مشاكؿ NSS األنظمة اإلحصائية الوطنية التجارية مف قبؿ منظمات
  منافسيو. مقابؿالحصوؿ عمى ميزة تجارية 

 حصائيةاإلمؤشرات المالءمة بيانات مسح االبتكار لبناء 
جيب. يعترض بعض المستخدميف ستمف قبؿ المبشكؿ ذاتي يتـ اإلبالغ عف بيانات المسح  -57 -11

غير الذاتية تؤدي إلى نتائج  التقارير االبتكار ألنيـ يعتقدوف أفّ  مسوحاتالمحتمميف لبيانات االبتكار عمى 
القدرة عمى جيبوف عمى االستبياف ستالم يمتمؾ .والشخصنةاإلبالغ الذاتي بيف  االنتقاد. يخمط ىذا موضوعية

لعممية أعماؿ  اً ابتكار  طبقتكانت شركتيـ قد  مامف األسئمة الواقعية، مثؿ إذا  كثيرٍ لتوفير استجابة موضوعية 
ستخدـ لتحديد ألسر التي تُ ا مسوحاتاألسئمة الواقعية مف  ذلؾ شبويامعة. مع ج أنجزت عماًل مشتركاً أو 

 التقييمات الذاتية إشكالية إذا كانت تشير إلى سموكيات واقعية.تمثؿ نادرًا ما معدالت البطالة. 
بتكار لتعريؼ اال اً نظر و لمستخدمي بيانات االبتكار.  اجسًا حقيقياً ىالطبيعة المتغيرة لالبتكار تمثؿ  -58 -11

مثؿ  اً بسيط اً مؤشر  بيف االبتكارات المختمفة، مما يعني أفَّ  ىائمةاختالفات  فإنَّو توجدمف منظور الشركة، 
في رفض مؤشرات  ىنا ال يتمثؿ الحؿ لو قيمة تمييزية منخفضة لمغاية.بمد الداخؿ  المبتكرةحصة الشركات 

نمافي االبتكار،  مختمفة مف القدرة عمى  مستوياتٍ  التي تمتمؾكات ز بيف الشر يتميال يايمكن مؤشراتٍ  بناءوا 
 كما ىو الحاؿ بالنسبةالمختمفة،  التصنيؼ، وتوفير ىذه المؤشرات حسب فئات وفيأو االستثمار االبتكار 

، كما ىو موضح الموجزات\ممفات التعريؼيمكف أف تحسف مصناعات المختمفة أو فئات حجـ الشركات. ل
 التمييزية والتفسيرية لممؤشرات.القيمة  مف كبير أعاله، بشكؿٍ 

مف المتغيرات االسمية أو  لكثيرٍ  يفةضعالالقوة التمييزية  في الشائعة األخرى المخاوؼأحد يتمثؿ  -59 -11
 ة )االستمرارية(األخير  تمؾ المتغيراتما يتعذر الوصوؿ إلى بيانات  اً . غالباالستمراريةمقابؿ المتغيرات  الرتبية
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معدالت الاختالؼ معدالت تقادـ المنتجات. يمكف استخداـ البيانات حسب الصناعة لتحديد الصناعات ذات 
 استثماراتيا في االبتكار. نسبًة إلىوكفاءة االبتكار المنخفضة  ابتكار المنتجفي المنخفضة 

حقوؽ الممكية الفكرية أو مقاييس اإلنتاج  لعدد تسجيالتموحدة  مؤشراتٍ  عرض اً أيض ينبغي -50 -11
ختالؼ أىمية ىذه ال نظراً وذلؾ ( مف ِقبؿ الصناعة، الخ.منشورات، الفصاحات عف االختراع، اإلالعممي )

الحاصمة االختراعات ثؿ كبير. يمكف تفسير المؤشرات القائمة عمى حقوؽ الممكية الفكرية م األنشطة بشكؿٍ 
ىذه  يعتمد استخداـ (.5الفصؿ  انظرعمى أنيا مقاييس الستراتيجيات تخصيص المعرفة ) اختراع براءةعمى 

في معظـ  (. ترتبطOECD, 2009aعمى عوامؿ مثؿ الصناعة ونوع المعرفة القابمة لمحماية ) المؤشرات
ؿ مثؿ المنشورات بالصناعات القائمة عمى العمـو األعمامشاريع العممية لقطاع  المخرجاتمقاييس  األحياف

(OECD and SCImago Research Group, 2016.)  ًعمى صناعة  واعتماداً عمى ذلؾ،  عالوة
 االفصاحكبيرة بيف المخرجات العممية والتكنولوجية لمشركة وما تقرر  فجواتٌ  توجد، قد تياالشركة واستراتيجي

 عنو.
عمى إجمالي  وتقسيمواالبتكار  االنفاؽ عمى جماليإفة االبتكار )جمع يمكف حساب مؤشرات كثا -51 -11
التوحيد القياسي بواسطة  ( عمى مستوى الصناعة والمنطقة والبمد. تتجنب مؤشرات الكثافة الحاجة إلىنفاؽاإل

 حجـ الشركة.مقاييس 
 النشطة في مجال االبتكار/المبتكرةالشركات  تصنيفات

حوؿ  مقياسٍ ل ىار يتوففي عدـ مف المؤشرات المذكورة أعاله  لكثيرٍ الرئيسة  العوائؽ يتمثؿ أحد -52 -11
القدرة عمى تحديد  تكوف. يمكف أف عماؿاألج أو عمميات نتَ مُ اللتحقيؽ ابتكارات  المبذولةكثافة الجيود 

ات كبيرة لتحميؿ وتصميـ سياس فائدةٍ ذات د أو قدرات االبتكار و الجيمختمفة مف الشركات حسب مستويات 
اسمية  يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ جمع مؤشراتٍ  (.Bloch and López-Bassols, 2009) االبتكار
 انظرمقاييس نتائج االبتكار ) ومف الممكف مع( 5 -11 الجدوؿ انظرمقاييس نشاط االبتكار )مع مختارة 

ختمؼ "ممفات" أو معقدة لم مؤشراتٍ  لبناءمتعددة  عت العديد مف الدراسات مؤشراتٍ (. جمّ 9 -11ؿ الجدو 
 Tether, 2001; Arundel راجعاالبتكار ) ىا في مجاؿلجيود وذلؾ وفقاً "أنماط" أو تصنيفات الشركات، 

and Hollanders, 2005; Frenz and Lambert, 2012.) 
عف درجة  تشمؿ األولويات الرئيسة لبناء مؤشرات الجيد أو القدرة عمى االبتكار دمج بياناتٍ  -53 -11

(، ومدى استفادة األعماؿ مف مواردىا بالنسبة لوجديدًا االبتكار  عدي و الطرؼ الذيى البتكارات )مفحداثة ا
 ف ابتكاراتيا وجيود االبتكار.الناتجة علتطوير المفاىيـ المستخدمة في االبتكار، واألىمية االقتصادية لمشركة 

 البيانات اإلحصائية لمؤشرات االبتكار اختيار -3 -4 -11
جودة متطمبات المؤشر و  بيدؼلبناء مؤشرات االبتكار  المزمة البيانات يارتخا يتحدد بالضرورة -54 -11

 البيانات.
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المتغيرات أي دقيقة. في ظؿ ىذه الظروؼ، يوصى بتحديد  جيبيف عمى تقديـ إجاباتٍ المست بسبب عدـ قدرة
 .تمؾ الُبنى متعددة لتقدير مف متغيراتٍ  ستخداـ معموماتٍ الو بالُبنى الميمة ذات صمة تكوف غير المستمرة 

 التغير مقابل القدرات الحالية
التي تنجـ  نشطةاأل( 4 -11الجدوؿ  انظرحدوث االبتكار )ب المتعمقةالمؤشرات الرئيسة  ترصد -60 -11

أخرى  مف شركةٍ  اً أكثر ابتكار ما شركة ٌ  أف تكوفبالضرورة  ليس، ولكف. هتحفز التي أو في الشركة التغيير عف 
قد  ولـ تقـ الشركة األخيرة بذلؾ. محددة في فترةٍ  اً قد قدمت ابتكار  األولى المدى الطويؿ إذا كانت الشركة في
البتكار. ا عمىقدرات حالية مماثمة  وىي تمتمؾنفس االبتكار قبؿ عدة سنوات  تقدم ةير األخ الشركةكوف ت

 رأس الماؿ المعرفي داخؿ الشركة، باستخداـ مصادر إدارية أو بياناتٍ  رصيديمكف بناء مؤشرات القدرة، مثؿ 
مكف أف يكوف (. ي6 -11الجدوؿ  انظرمعيف ) تجسد مستوى استعداد الشركة أو كفاءتيا في مجاؿٍ  مسحية

 في قياس القدرات الحالية. اً أيض اً ( مفيد10الفصؿ  انظر) األكثر أىميةً  الدليؿ عمى االبتكارات
 ثارهآو  وسياساتواستخدام بيانات االبتكار لتحميل أداء االبتكار  -5 -11
داء نظاـ أ فيشامؿ لمعوامؿ التي تؤثر الفيـ الواألعماؿ مف  اتالسياسيمكف أف تستفيد قرارات  -61 -11

لمنظاـ، بما في ذلؾ االختناقات وأوجو  الراىنةاالبتكار. توفر مؤشرات االبتكار معمومات مفيدة عف الحالة 
: يحتاج صانعو ياً كاف ذلؾليس ، ولكف .عبر الزمفالقصور والضعؼ، ويمكف أف تساعد في تتبع التغيرات 

 لخمؽأخرى، وكيؼ يعمؿ النظاـ  عمى أجزاءٍ  مف النظاـ الظروؼ في جزءٍ  تؤثرإلى معرفة كيؼ  اً القرار أيض
 .اتما في ذلؾ تأثيرات تدخالت السياس، باالىتماـنتائج ذات ال

بيف االبتكار وأنشطة بناء  الروابطفي تقويـ ىذا القسـ كيفية استخداـ بيانات االبتكار يدرس  -62 -11
بشكٍؿ  البحوث ذات الصمة. غطت (Mairesse and Mohnen, 2010) االىتماـذات نتائج الالقدرات و 

واإلدارة                                 (Hall, 2011; Harrison et al., 2014) اإلنتاجية موسع
(Bloom and Van Reenen, 2007)  وتأثيرات العمالة(Griffith et al., 2006)  ومصادر المعرفة

(Laursen and Salter, 2006)  والربحية(Geroski, Machin and Van Reenen, 1993) 
والمنافسة  (Blundell, Griffith and Van Reenen, 1999) والحصة السوقية والقيمة السوقية 

(Aghion et al., 2005) وآثار السياسات (Czarnitzki, Hanel and Rosa, 2011)     . 
 

 اتواالرتباط اتالتبعينمذجة  -1 -5 -11
 ات نظاـ االبتكار مف خالؿ التحميؿ الوصفي واالستكشافي.يمكف تحديد االرتباطات بيف مكون -63 -11

، عمى سبيؿ المثاؿ مخرجات المشترؾ لمتغيريفتبايف المفيدة الستكشاؼ  يوفر االنحدار متعدد المتغيرات أداةً 
بخصائص أخرى مثؿ حجـ الشركة والعمر وصناعة النشاط  بوجود شروٍط تتعمؽ، واالبتكار ومدخالت

متكررة في  سمةً مخرجاتو عد وتمحممي االبتكار  ندعشائعة االستخداـ  االنحدار أداةً عد ياالقتصادي الرئيس. 
 األبحاث حوؿ االبتكار.
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فيما يتعمؽ  خاصةً عمى نوع البيانات، المناسب متعددة الالمتغيرات  اختيار أسموب عتمدي -64 -11
 القميؿ فقط مفمع  رتبيةاسمية أو  تٍ متغيرافي معظـ األحياف متغيرات التابعة. تنتج مسوحات االبتكار بال

درجة الحداثة أو عف الرتبية  التابعةلممتغيرات  مناسبةً  المنتظمةتعد نماذج االنحدار  .االستمراريةالمتغيرات 
. تكوف (Galindo-Rueda and Millot, 2015)األعماؿ  ممارساتأو  التقانةمستوى التعقيد في استخداـ 

االختيار بيف ثالث حاالت حصرية أو أكثر،  فو لمدير يستطيع اعندما  ود مناسبةً متعددة الحد االختيار نماذج
 .العمؿ المشترؾشركاء بيف عمى سبيؿ المثاؿ بيف مصادر المعرفة المختمفة أو 

جديدة لمتحميؿ ترتبط بالتصنيؼ وتحديد األنماط  مجاالتٍ  اً ـ اآللي أيضتفتح تقنيات التعمّ  -65 -11
 .عبر الزمف االبتكاراستخداميا في إحصاءات  يتزايدأف  مف المرجحو  ،واالنحدار

 السببية في تحميل االبتكار األثار عمى ستداللاال -2 -5 -11
إحصائي بيف متغيريف )عمى سبيؿ المثاؿ، مدخالت االبتكار  ارتباطٍ  بالضرورة وجود يقتضيال  -66 -11

، مثؿ وجود فجوة زمنية معقولة بيف المدخالت إضافية سببية دوف وجود أدلةٍ  عالقةٍ وجود األداء(  اتومخرج
ما لـ يتـ الوفاء و . المثيرة لاللتباسمتغيرات الجميع  ضبطدراسات والقدرة عمى  عدةوالمخرجات والتكرار في 
 سببية. وجود عالقةٍ  أال تفترض الدراسة ينبغينادر في التحميالت االستكشافية(،  بيذه الشروط )وىو أمرٌ 

 الحاالتو االختيار الذاتي  أف تتدبر أيضًا مسألة السياسية بتدخالت المعنيةاث األبحعمى  -67 -11
 ينبغيمف الناحية الُمثمى، ؟ غياب تدخالت السياسات سيحدث في حاؿكاف : ما الذي المعقولة المضادة
 اؽنط ال يزاؿ ؽ تجريبية مثؿ التجارب العشوائية، ولكفائباستخداـ طر  اتت السياستدخال تأثيراتتحديد 

، ولذلؾ(. Nesta, 2016في السنوات األخيرة ) توّسعوعمى الرغـ مف  ،محدوداً  التجريب في سياسة االبتكار
  متكرر. ؽ بديمة بشكؿٍ ائطر  ـُتستخد

 التقويمتحميل األثر ومصطمحات 
 بمرحمة التي تبدأبيف المراحؿ المختمفة لعممية االبتكار،  ةعام بصفةٍ تميز أدبيات االبتكار  -68 -11

النتائج )تأثيرات فاألنشطة(  بوساطة توليده)ما يتـ  المخرجاتفاألنشطة فالمدخالت )موارد لمنشاط( 
وخطية بيف الموارد واألنشطة  مبسطةً  عالقةً  ينموذج المنطقال يقدـ، اتفي سياؽ السياس المخرجات(.

التحسينات عمى  تشتمؿار. لعممية االبتك اً عام اً منطقي اً نموذج 1 -11 الشكؿ يعرضوالمخرجات والنتائج. 
 متعددة.ال راجعةال التغذيةحمقات  وجودالنموذج 

أداء  فيالنتائج تأثير االبتكار  تمثؿفي حيف مف االبتكارات،  محددةً  اً تشمؿ المخرجات أنواع -69 -11
يئة، الظروؼ الخارجية لمشركة )الب فيالشركة )المبيعات، األرباح، حصة السوؽ، إلخ(، أو تأثير االبتكار 

المشاىدة  المضادة المعالجات إطارتشير اآلثار إلى الفرؽ بيف النتائج المحتممة في و  السوؽ، إلخ(. بنية
عمى  المنفقةإذا كانت الموارد ضادة م نتيجةعمى  مثاالً مبيعات الشركة  تكوفيمكف أف . وغير المشاىدة

 حاؿ عدـ وجود بياناتٍ  فيو ة مكثفة. مختمؼ، عمى سبيؿ المثاؿ حممة تسويقي البتكار قد استخدمت لغرضٍ ا
 ويجب استنتاجيا مف خالؿ وسائؿ أخرى. بشكٍؿ مباشرالتأثيرات  مشاىدةتجريبية، ال يمكف 
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McLaughlin and Jordan (1999), “Logic models: A tool for telling your program’sperformance story”. 
 

 أداةً  1 -11في تصميـ سياسة االبتكار، يعد نموذج منطؽ االبتكار كما ىو موضح في الشكؿ  -70 -11
األحداث  فع أدلةٍ  إلتقاطوة. يمكف لمقياس لتحقيؽ النتائج المرج و ضروريٌ لتحديد ما يفترض أنَّ  مفيدةً 

لممدخالت والمخرجات المحتممة لعممية  كوسائؿ بديمةٍ والظروؼ والسموكيات التي يمكف التعامؿ معيا 
سياسة االبتكار باستخداـ  تقويـناقش أدناه يُ مباشر أو غير مباشر.  االبتكار. يمكف قياس النتائج بشكؿٍ 

 بيانات االبتكار.
 اشر وغير المباشر لمنتائجالقياس المب

عمى األقؿ(  اً جزئي) نتيجةً  يمثؿكاف الحدث  ما جيبيف تحديد إذاستالميطمب القياس المباشر مف  -71 -11
قد  األعماؿما إذا كانت ابتكارات عمميات فيجيبيف ستأو أكثر. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف سؤاؿ الم لنشاٍط واحدٍ 

ذا كاف األمخّفضت  القياس المباشر مشاكؿ يخمؽ لتخفيض. اتقدير نسبة القياـ ب ر كذلؾ،تكاليؼ الوحدة، وا 
 عمىمف الدقة  معينة درجةقادريف عند  فبو جيستعمى سبيؿ المثاؿ، قد يكوف الم في الصالحية. جوىرية

يا تخفيضات في التكاليؼ عمى أساس "نعـ" أو "ال". تتبعقد  األعماؿما إذا كانت ابتكارات عمميات فيتحديد ال
نسبة لجيبيف ستتقدير الم في صعوبًة كبيرةتأثير عوامؿ متعددة عمى تكاليؼ العممية  يمكف أف يشكؿ، فولك
عماؿ األاالبتكار )عمى الرغـ مف أنيـ قد يكونوف قادريف عمى تقدير ابتكار عممية  إلى التي ُتعزى تخفيضال

 ىو األحداث الفعمية واإلبالغ عنيا تحديدأفَّ  جيبوفستيجد الموؼ عمى ذلؾ، س عالوةً  (.يـاألكثر أىمية ل
أف يستخدـ مديرو األعماؿ  المرجحلمنتائج أو العكس. مف  التي أدت وتعييف األسباب التخميف أسيؿ مف

 .مضادة حقائؽ مف الناحية المفاىيميةالتي تتطمب  باألثر األسئمة ذات الصمة فأساليب بحثية لإلجابة ع
حوؿ المدخالت والنتائج ويستخدـ التحميؿ  ير المباشر بياناتٍ القياس غير التجريبي وغ يجمع -72 -11

العديد  اً أيض يوجد، ولكف. المثيرة لاللتباس المتغيرات المحتممةباالرتباط بينيما، بعد التحكـ لتقويـ اإلحصائي 
 نتائج االبتكار. فيالعوامؿ التي تؤثر  في تقويـ ؽ غير مباشرةائاستخداـ طر التي تواجو مف التحديات 

 المباشر لمنتائج غير تحديات القياس
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ؿ والتطوير غير يمف خالؿ عمميات التحو  و مع بعضياونتائج وومخرجات االبتكار مدخالتترتبط  -73 -11
المثيرة والمستقمة المناسبة والمتغيرات المحتممة  التابعةعمى التحميؿ تحديد المتغيرات  يتوجبالخطية. 
  .نفسيا منتيجةل بديمةمساراٍت  تقدـالتي  لاللتباس

يتأثر تحميؿ العالقة بيف وؼ وجود خطأ القياس العشوائي لممتغيرات المستقمة، سفي ظؿ  -74 -11
تظير العالقات أضعؼ مما ىي عميو  حيث، attenuation bias بتحيز التوّىف والتابعةالمتغيرات المستقمة 

عف الفشؿ  تجخطيرة يمكف أف تن مسألةً  endogeneity المتغيرات يةتداخم مثؿتباإلضافة إلى ذلؾ،  بالفعؿ.
أو أكثر مف المتغيرات المستقمة )السببية  واحدٍ  في، أو عندما يؤثر المتغير التابع المضادةالحقائؽ  ضبطفي 

 .ليذه المشكمة دقيؽ لتجنب األسباب المحتممة تحميؿٍ  يتطمب األمر إجراءسة(. و عكمال
المتعمقة بتدفقات  األبحاثالسببية. في  العالقة صعوبة تحديداألخرى مف  الظروؼيمكف أف تزيد  -75 -11

 تحدياتٍ  المقصود وغير المقصود لممعرفة نشرالالفاعمة وأىمية الجيات لروابط بيف اأف تخمؽ  المعرفة، يمكف
 . كما ىوليا بياناتٌ  تتوفرميمة ال  قنواتٌ توجد قد ف ،النتائج فيمحددة المعرفة التحديد تأثير مصادر أماـ 

 لمشاريعتحميؿ تدفقات المعرفة مف الرسوـ البيانية لمشبكات االجتماعية يستفيد ، 6مذكور في الفصؿ 
ألنظمة االبتكار  ةاإلحصائيالتداعيات أحد في تحديد القنوات األكثر صمة. يتمثؿ  ةساعدعند الم األعماؿ

حاالٍت مف  والعمؿ المشترؾنافسة الم تخمؽ: المشاىدةمقيـ عدـ التوزيع المستقؿ لفي  ذات االرتباط الكبير
 نتائج التقدير. فيعتماد عمى النتائج عبر الشركات تؤثر اال
لمعالقات  اً مناسب اً زمنية ونموذجسالسؿ  ذلؾ، تتطمب التأثيرات الدينامية بيانات مف أكثر -76 -11

مخرجات في فترات الحقة ( والtالمتطورة في نظاـ االبتكار، عمى سبيؿ المثاؿ بيف المدخالت في فترة معينة )
(t + 1.)  مف  عدة سنواتٍ مرور بعد  فقطفي بعض الصناعات، يتـ الحصوؿ عمى النتائج االقتصادية

رات في العناصر الفاعمة في نظاـ عف التغي بياناتٍ  اً أيض كار. قد يتطمب التحميؿ الدينامياالستثمار في االبت
 اً أثر أعماؿ  توقؼ مشاريع يخمؽواالستحواذ. يمكف أف  دماجاالناالبتكار، عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ عمميات 

 .الناجية األعماؿمشروعات  يتبقى لمتحميؿ سوى، حيث ال لالختيار الذاتي اً قوي
 مطابقة التقديرات

المترتب عمى ثر متوسط األتقدير في المطابقة  يمكف استخداـ طريقةالستكماؿ تحميؿ االنحدار،  - 77 -11
رض تال تف دناه(.أ 3 -5 -11القسـ الفرعي  انظر) اتعماؿ وكذلؾ تدخالت السياسكار األقرارات ابت
مف الخصائص  مجموعةٍ  وجودمبيانات ولكنيا تفترض ل ةالوظيفي لصيغةعمى امواصفات  ةأيالمطابقة 
ليذا  اً (. وفقTodd, 2010عف المعالجة الشرطية لتمؾ الخصائص ) مستقمةً  النتائجبحيث تكوف  المشاىدة

متوسط المع مقارنة أداء المبتكريف خالؿ مف  ميمة نتيجةٍ  فينشاط االبتكار  أثرتراض، يمكف تقدير االف
لممبتكريف في  المشاىدةإلى تكرار الخصائص  /التثقيالتتحتاج األوزاف المبتكريف.ألداء غير  مثقؿال/مرجحال

 البتكار باستخداـ التحميؿل المتوقعة حتماالتاالالعينة. يمكف، في بعض الظروؼ، تقدير األوزاف مف 
 االبتكار(. نحو ميؿال نتائج إلى اً )المطابقة استناد منفصؿال

25 
 

 عمى االبتكار ةالمطبق ياتاألدب تقويمالمستخدم في  ينموذج المنطقال -1 -11الشكل 
 ةضو عر م غيرتدفقات التغذية الراجعة 

 
 مقتبس مف :المصدر

McLaughlin and Jordan (1999), “Logic models: A tool for telling your program’sperformance story”. 
 

 أداةً  1 -11في تصميـ سياسة االبتكار، يعد نموذج منطؽ االبتكار كما ىو موضح في الشكؿ  -70 -11
األحداث  فع أدلةٍ  إلتقاطوة. يمكف لمقياس لتحقيؽ النتائج المرج و ضروريٌ لتحديد ما يفترض أنَّ  مفيدةً 

لممدخالت والمخرجات المحتممة لعممية  كوسائؿ بديمةٍ والظروؼ والسموكيات التي يمكف التعامؿ معيا 
سياسة االبتكار باستخداـ  تقويـناقش أدناه يُ مباشر أو غير مباشر.  االبتكار. يمكف قياس النتائج بشكؿٍ 

 بيانات االبتكار.
 اشر وغير المباشر لمنتائجالقياس المب

عمى األقؿ(  اً جزئي) نتيجةً  يمثؿكاف الحدث  ما جيبيف تحديد إذاستالميطمب القياس المباشر مف  -71 -11
قد  األعماؿما إذا كانت ابتكارات عمميات فيجيبيف ستأو أكثر. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف سؤاؿ الم لنشاٍط واحدٍ 

ذا كاف األمخّفضت  القياس المباشر مشاكؿ يخمؽ لتخفيض. اتقدير نسبة القياـ ب ر كذلؾ،تكاليؼ الوحدة، وا 
 عمىمف الدقة  معينة درجةقادريف عند  فبو جيستعمى سبيؿ المثاؿ، قد يكوف الم في الصالحية. جوىرية

يا تخفيضات في التكاليؼ عمى أساس "نعـ" أو "ال". تتبعقد  األعماؿما إذا كانت ابتكارات عمميات فيتحديد ال
نسبة لجيبيف ستتقدير الم في صعوبًة كبيرةتأثير عوامؿ متعددة عمى تكاليؼ العممية  يمكف أف يشكؿ، فولك
عماؿ األاالبتكار )عمى الرغـ مف أنيـ قد يكونوف قادريف عمى تقدير ابتكار عممية  إلى التي ُتعزى تخفيضال

 ىو األحداث الفعمية واإلبالغ عنيا تحديدأفَّ  جيبوفستيجد الموؼ عمى ذلؾ، س عالوةً  (.يـاألكثر أىمية ل
أف يستخدـ مديرو األعماؿ  المرجحلمنتائج أو العكس. مف  التي أدت وتعييف األسباب التخميف أسيؿ مف

 .مضادة حقائؽ مف الناحية المفاىيميةالتي تتطمب  باألثر األسئمة ذات الصمة فأساليب بحثية لإلجابة ع
حوؿ المدخالت والنتائج ويستخدـ التحميؿ  ير المباشر بياناتٍ القياس غير التجريبي وغ يجمع -72 -11
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جة وغير بيف نتائج المجموعات المعالَ منيجية  فروؽٌ  توجدالحاالت، يمكف أف مف  في كثيرٍ  -78 -11
موبة لممطابقة. تحديد المطالقد تؤدي إلى انتياؾ شروط مما ، المشاىدات وفؽجة، حتى بعد تكييفيا المعالَ 

 االىتماـ مع مرور الوقت.ذي متغير اليمكف أف تكوف افتراضات االستقالؿ أكثر صالحية لمتغييرات في 
عمى ذلؾ تحميؿ نمو  مثاؿٍ وك". الفروقاتفي  الفرؽطولية، يمكف استخداـ طريقة " عندما تتوفر بياناتٌ 

ذلؾ. ب تقـالتي لـ  الشركات فترة المرجعية مع تمؾالشركات التي أدخمت االبتكارات في ال يقارفالذي اإلنتاجية 
 .يداء االقتصاداألالحد مف التحيز باستخداـ معمومات عف االبتكار السابؽ و  فيالمزيد  تحقيؽيمكف 

تحميؿ نماذج  مف أجؿ ةً خاص مفيدةً المرتبطة بيا االنحدار  تالمطابقة وتحميالتقديرات  عدت - 79 -11
النماذج الييكمية، مقارنًة بمتطمبات أقؿ لالمختزلة الصيغة نماذج تحتاج لسببية. معالقة ال الصيغة المختزلة

 بيف المتغيرات المختمفة. العالقةترتكز عمييا اآلليات التي  أقؿ عند صياغة معموماتتوفر  ولكنيا
 CDMالتحميل الييكمي لبيانات االبتكار: نموذج 

 جاء ( )ومف ىناMairesse (1998و  Duguet و Crépon هالنموذج، الذي طور ىذا  يعتمد -80 -11
واسع في  ( ويستخدـ عمى نطاؽٍ 1990) Griliches تابع إنتاج المعرفة لػِ  (، عمى مخطط مسارCDMاسـ 

يعد إطار  (.Lööf, Mairesse and Mohnen, 2016التجريبية حوؿ االبتكار واإلنتاجية ) األبحاث
CDM الحصوؿ عمييا باتباع توصيات ىذا الدليؿ،  التي تـّ المتقاطعة  المقطعيةلبيانات مسح االبتكار  اً مناسب

ىيكميًا  اً نموذجىذا اإلطار  يقدـبما في ذلؾ البيانات التي لـ يتـ جمعيا بالضرورة ألغراض إنتاج المؤشرات. 
في بيانات  المتأصمة والتداخميةالنتقائية امشاكؿ اإلنتاجية مف خالؿ مخرجات االبتكار ويصحح  يفسر

 (:Criscuolo, 2009) اآلتيةسح. ويشمؿ النماذج الفرعية الم
جيدة عف  ذات نوعيةٍ  جميع الشركات لمقياـ باالبتكار: تتطمب ىذه الخطوة الرئيسة معموماتٍ  عند ميؿال .1

لجمع البيانات مف جميع الشركات، بغض النظر عف حالة  تحفيزاً طمب تجميع الشركات. يوفر ىذا الم
 .5 و 4الموصى بو في الفصميف ابتكاراتيا، عمى النحو 

أساسية مف  البتكار: يدرؾ النموذج وجود درجةٍ في مجاؿ االشركات النشطة  عندكثافة جيود االبتكار  .2
 يضبط، ولذلؾالشركات التي تقوـ بأنشطة االبتكار.  مففقط  مشاىدتياجيود االبتكار لكؿ شركة يتـ 

 النموذج الطبيعة االنتقائية لمعينة.
. يستخدـ ىذا النموذج المستوى المبتكرةلشركات في حالة افقط  ذلؾ يشاىداالبتكار:  مقياس مخرجات .3

 لمعينة. الذاتي االختيار طبيعة وضبط 2المتوقع لجيود االبتكار المحددة في النموذج 
 القوى المحركةمعمومات حوؿ الذلؾ مف خالؿ دمج  رُيقدالعالقة بيف إنتاجية العمؿ وجيد االبتكار:  .4

 تائج االبتكار )باستخداـ قيمتو المتوقعة( والطبيعة االنتقائية لمعينة.متغير نل
كافية في  تغايراتٍ ، شريطة أف تظير CDMفي نموذج  اتيمكف تضميف متغيرات السياس -81 -11

في  الذاتي( المطموبةاالختيار  انحياز وجود العينة وتفي بافتراضات االستقالؿ )بما في ذلؾ عدـ
 .التحديد
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، مما يزيد وبيانات بانؿمقطعية ال متكررةالبيانات المع  لكي يعمؿ CDMتطوير إطار  متابعة تـّ  -82 -11
رًا إضافيًا قبؿ يالنمذجة تطو  طرائؽتتطمب البيانات و  مف قيمة البيانات الطولية المتسقة عمى المستوى الجزئي.

معديد مف المسائؿ ذات االىتماـ، ل كاممةال معالجةال إتماـ مفواألطر المتعمقة بو  CDM نموذجتمكف يأف 
غير تمؾ األنشطة مقابؿ  التجريبي لبحث والتطويرالمرتبطة بانواع أنشطة االبتكار ألالمتنافسة مثؿ األدوار 

 أنشطة تطوير ألنشطة االبتكار مقابؿ أو التكاممية ، أو األىمية النسبيةالتجريبيبالبحث والتطوير  المرتبطة
 المرتبطة قدرات غيرالنشطة و األالتحسينات في جودة بيانات متغيرات  ؿقد تسيّ الكفاءة والقدرة العامة. 

 الموسعة. CDMاستخداـ نماذج  مف التجريي البحث والتطويرب
 سياسات االبتكار العامة أثرتحميل  -3 -5 -11
بتكار إحصاءات االباىتمامات المستخدميف الرئيسة  أحدسياسات االبتكار العامة  أثرفيـ  عدي -83 -11

وتحميمو. يمفت ىذا القسـ االنتباه إلى بعض اإلجراءات والمتطمبات األساسية التي يحتاج المحمموف 
 والممارسوف إلى دراستيا.

 السياسةتقويم مشكمة 
السببية لمسياسات. يتـ  اآلثارتحديد المفقودة في  المضادةمشكمة البيانات  2 -11يوضح الشكؿ  -84 -11

 منحةٍ تقديـ نشطة االبتكار، عمى سبيؿ المثاؿ أل دعماً  لسياسةا" معالجة" ثؿ فيياتم وسائؿ مف خالؿذلؾ 
طالؽ منتجٍ   بعض الشركات األخرىحصؿ تال في حيف  دعماً بعض الشركات تتمقى جديد.  لدعـ تطوير وا 

ات المعموم فيالتقويـ مشكمة تتمثؿ  الحقيقي لمدعـ بيف الشركات. األثرمف المرجح أف يختمؼ و  ،ذلؾعمى 
مدعومة.  ىا لو لـ تكفؤ أدا كيؼ كاف، بالنسبة لمشركات المدعومة، أف يشاىدالمفقودة. ال يمكف لمباحث 

الصناديؽ ذات الموف الرمادي الفاتح في الشكؿ ما ال  تعبراألمر نفسو عمى الشركات غير المدعومة. ينطبؽ 
  .اآلثاروكيفية ارتباطيا بقياس مقارنات المباشرة مف خالؿ القياس. تشير األسيـ إلى  مشاىدتويمكف 

أف يكوف و مف المرجح في أنَّ  وصالحة مضادة بناء معموماتب المتعمؽيتمثؿ التحدي الرئيس  -85 -11
بعض الشركات وليس ل الدعـ تخصيص لدى وضعيا بالخيارات التي تـّ  اً لتأثير المحتمؿ لدعـ السياسة مرتبطا
كاف  مشروعات أعماؿلدى بعض مديري البرامج حوافز الختيار عمى سبيؿ المثاؿ، قد يكوف  أخرى. شركاتٍ ل

حوافز  األعماؿ نفسيامشروعات  تمتمؾ كماغياب الدعـ، حالة جيد حتى في  مف الممكف أف تعمؿ بشكؿٍ 
التكاليؼ  األخذ بعيف االعتباربعد  ةاالستفادة مف دعـ السياس عمى المكاناتيا اً لتطبيؽ وفقتضعيا في ا

 المحتممة.
ال تمثؿ  أنيا ممكنة وكيؼالالمقارنات التجريبية  2 -11في الشكؿ  قطرياً  يوضح السيـ المائؿ -86 -11

جة عف بعضيا البعض جة وغير المعالَ السببية عندما تختمؼ المجموعات المعالَ  اآلثاربالضرورة التأثيرات أو 
 (.الفشؿ في ضبط المتغيرات المثيرة لاللتباسالنتائج )أي مف حيث 
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 السببية التأثيراتتحديد المتعمقة بسياسة االبتكار  تقويممشكمة  -2 -11الشكل 
 األعمالفي مثال دعم ابتكار  المشاىدةالمضادة غير والحقائق  المشاىدةالنتائج 

 
 ى إل اً : استنادالمصدر

Rubin (1974), “Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies”. 
 

 متطمبات البياناتو  العشوائية
 لممعالجةالبيانات المتعمقة بتعرضيا مع مشركات لاالبتكار السياسة ربط بيانات أداء تقويـ يتطمب  -87 -11

الشركات غير كافية ليذا الغرض حوؿ استخداـ  معموماتٍ  االبتكار عادةً  مسوحاتلسياسة. تجمع ابوساطة 
ربط بيانات مسح االبتكار عمى مستوى الشركة في ( 7الفصؿ  انظرالبديؿ )يتمثؿ ت االبتكار. سياسال

، أو البيانات المتعمقة بالشركات التي لـ ةيالحكومالتنظيمية والمشتريات  بياناتالقواعد بالبيانات اإلدارية، مثؿ 
 فيماسو عمى البيانات المتعمقة ينطبؽ األمر نف حصؿ عميو.لـ تو تتقدـ بطمب لمحصوؿ عمى دعـ السياسات 

اكتماؿ درجة . ستعتمد جودة البيانات الجزئية الناتجة عمى ةمحددلقواعد تنظيمية إذا كانت الشركات تخضع 
البيانات المتعمقة بػ "التعرض" لمسياسة )عمى سبيؿ المثاؿ، ىؿ تتوفر البيانات فقط لبعض أنواع دعـ 

  المطابقة. دقة طريقةعمى السياسات وليس غيرىا؟( و 
 ضابطةأو مجموعة  معالجةالمشاركيف بشكؿ عشوائي لمجموعة  تخصصتوفر التجارب التي  -88 -11
البرنامج مف خالؿ  أثر رُيقد(. Nesta, 2016سياسات االبتكار ) أثرحوؿ  وموثوقيةً  دقةً المعمومات  أكثر
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 مفمخصص أو المسح المف  جمعت باستخداـ بيانات النتائج التيوذلؾ مقارنة سموؾ ونتائج المجموعتيف، 
 (.Edovald and Firpo, 2016مصادر أخرى )

بينيما  لممقارنة وأي اختالفاتٍ  تكوف كال المجموعتيف قابمةً  وليذااالختيار، ز العشوائية تحيّ تمغي  -89 -11
 بسببالسياسية  مف الناحية مجديةٍ يا غير عمى أنَّ  العشوائية التجاربإلى  اً لمتدخؿ. ُينظر أحيان نتيجةً  تكوف

تبرير العشوائية عمى  يمكفغالبًا ما ، لكفعمى األقؿ. و  اً ، مؤقتالمعالجةالمستفيديف المحتمميف مف استبعاد 
يتطمب عمى ذلؾ،  . عالوةً أكبر ما يمكف عدـ اليقيف ما يكوفعندالسياسة  ـتعمّ مى إتاحة عقدرتيا أساس 

جميع الشركات مف االستفادة مف دعـ  تمنع الموازنةوارد عمى م وجود قيودٍ ظؿ اختيار في  عممية األمر وجود
  االبتكار.

 وجود العشوائيةالسياسة بدون  تقويم
أف تكوف  يةاحتمال مراعاةمف الميـ  يكوف، الالحقةأو  ةالسابق غير العشوائية تقويـال عممياتفي  -90 -11

عوامؿ غير بفعؿ الحاصؿ  الخمطعف  بيف معالجة السياسات وأداء االبتكار ناتجةً  المشاىدةاالرتباطات 
حيث يجب التقديرية السياسات لتقويـ خطيرة بالنسبة  قضيةً  ذلؾ يشكؿكمييما. يمكف أف  فيتؤثر  مشاىدةٍ 

حيث تختار ب مزدوجةٍ  عممية اختيارٍ  ىذا الشيءيتطمب  عمى الشركات التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى الدعـ.
الطمب. يمكف أف يتأثر  بشأف تمويؿ مقدـ اً مسؤولو البرنامج قرار  ئذٍ عند طمب، ثـ يتخذالتقديـ لالشركة نفسيا 

لمنجاح، مما قد يخمؽ األعمى حتماؿ االىذا االختيار الثاني بمعايير السياسة لدعـ المتقدميف الذيف لدييـ 
وؿ إلى يتمثؿ في الوص اً يخمؽ كال النوعيف مف االختيار تحدي .اً الطمبات الناجحيف سابقمقدمي صالح ل اً تحيز 

لمعالجة مشكالت االختيار، مف الضروري و عاـ لالبتكار. الدعـ الإضافة  مدى الحاجة إلىالدقيؽ لتحديد لا
، لمحصوؿ عمى التمويؿ وال تتمقاه األعماؿ التي تتقدـ بطمبٍ  لمشاريعالمحتممة األحقية جمع المعمومات حوؿ 

 مف غير المتقدميف. التحكـ\مراقبةالمجموعة لعمى التمويؿ وتحصؿ عميو، و  لمحصوؿ تقدـ بطمبٍ ت وتمؾ التي
مية مفي ع اً مفيدة أيض تطبيقيااالىتماـ وكيفية موضع سياسة الالبيانات الشاممة المتعمقة ب عدت -91 -11

 تبايناتتأثير في تقويـ ، والذي يمكف استخدامو طمبكؿ تقدير  تصنيؼ. يتضمف ذلؾ معمومات حوؿ التقويـ
محتماًل  اً مصدر األحقية في متطمبات عبر الزمف وعبر الشركات . توفر التغيرات النتائج فيجودة التطبيؽ 

 الخارجي. لمتبايف اً مفيدو 
عمى الشركات التي شاركت في  ةالسياس في ستخداـالما تقتصر البيانات الجزئية المتاحة ل اً غالب -92 -11

مف غير المتقدميف  ضابطة\قبةمرامف الضروري إنشاء مجموعة  يكوف. في ىذه الحالة، ةبرامج الحكوم
. المضادةفي تحديد العوامؿ  اً أخرى. يمكف أف تساعد بيانات مسح االبتكار أيض باستخداـ مصادر بياناتٍ 

عمى أنواع مختمفة مف البرامج  يمكف استخداـ البيانات اإلدارية لتحديد الشركات التي تتقدـ بطمب لمحصوؿ
 -7القسـ الفرعي  انظر)وتستفيد منيا في نياية األمر طة األخرى لدعـ االبتكار واألنشالمخصصة الحكومية 

سياؽ ىذا الأعاله في  نوقشتوالتقدير الييكمي التي  االنحدار والمطابقة جميع طرائؽ(. يمكف تطبيؽ 2 -5
 .والتقويـتحميؿ السياسات مف 
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 اإلجراءات
عمميات إلجراء  اً اء الوطنية تفويضاإلحصمنظمات  تمتمؾقميمة، نادرًا ما  استثناءاتٍ وجود مع  -93 -11

لتمؾ المنظمات المتاحة البنية التحتية  و بمقدورواسع أنّ  ، مف المقبوؿ عمى نطاؽٍ ولكف. اتمسياستقويـ ل
عف  تبمغالتي  األعماؿال تتعارض مع التزامات السرية تجاه  ظروؼٍ ظؿ كبير في  ؿ ىذا العمؿ إلى حد  يتسي

لألكاديمييف والباحثيف أو االستشارييف ذوي عمميات التقويـ ىذه ًة ما تُترؾ إحصائية. عاد البيانات ألغراضٍ 
قضايا ليـ توجيو االنتقادات إلى إلى تمتعيـ باالستقاللية التي تخوّ الخبرة في التحميؿ السببي باإلضافة 

 ظؿ ظروؼٍ  تزويد الباحثيف بإمكانية الوصوؿ إلى البيانات الجزئية فياألمر ىذا  يتطمب السياسة العامة.
بتأميف تقميؿ العبء المرتبط في مجاؿ  كبيرٌ  تقدـٌ  حدث(. 2 -8 -9القسـ الفرعي  انظركافية ) بدرجةٍ و آمنة 

المنظمات الدولية مثؿ بنؾ التنمية  لمتحميؿ. تجدر اإلشارة إلى أفَّ  الالزمة البيانات الجزئية إلىاآلمف الوصوؿ 
كافية يمكف  جزئيةٍ  بياناتٍ  بوضعقارف عف طريؽ المطالبة لمبمداف األمريكية قد ساىمت في التحميؿ الم

 (.بو ذات صمةعمميٍة )أو  البتكارل عممية مسحٍ ي ألتمويؿ محصوؿ عمى ل الوصوؿ إلييا كشرطٍ 
 بيانات مسح باستخداـ ةلمسياس التقويماتإجراء  تكميؼتمنح الحكومية التي تطمب الوكاالت  -94 -11

 مف أجؿالتقويـ منيجيات  ما يخصساسية فياألقدرات امتالؾ الات الصمة ذغيره مف المسوحات االبتكار و 
لتكرار ا. تعد قابمية ونشرىا تفسير النتائجلف و و أو الباحث فالتي يستخدميا المتعاقدو المنيجيات فّحص وتقدير ت

 ةٍ ئي كواحدلتحميؿ اإلحصافي ا ةالبرمجة المستخدمرموز لضماف الجودة، وبالتالي ينبغي إدراج  اً ميم اً مطمب
التقويـ دراسات ألجؿ تخزيف قواعد البيانات المرتبطة التي يتـ إنشاؤىا  اً أيض ينبغي. نواتج عممية التقويـمف 

تاحتيا لمباحثيف بطريقٍة آمنةالممولة مف القطاع العاـ  معقولة، طالما أنيا ال  زمنيةٍ  اآلخريف بعد مرور فترةٍ  وا 
 سرية. تتضمف بياناتٍ 

 عبر البمدان الجزئيةالبتكار ا ق لبياناتنسَ م  اليل تحمال -4 -5 -11
يكوف مف الصعب  يمكف أفعمى المستوى الوطني، التقديرية السياسات غير  تطبيؽعندما يتـ  -95 -11

 لضوابطمناسبة. عمى سبيؿ المثاؿ، تخضع جميع الشركات داخؿ البمد تحكـ \مراقبةلمغاية تحديد مجموعات 
في  االبتكار مف مختمؼ البمداف ذات البيئات المختمفة استخداـ بياناتبأحد الحموؿ ؿ يتمث. متطابقةالمنافسة ال

  .السياسة
عبر البمداف في الوصوؿ إلى البيانات الجزئية  اتمسياسل التقويـأماـ إجراء العائؽ الرئيس يتمثؿ  -96 -11

عدد مف أجؿ اإلحاطة بال اً وريلجميع البمداف المدرجة في التحميؿ. يعد الوصوؿ إلى البيانات الجزئية ضر 
البيانات  جمع. يمكف المضادةالحقائؽ اختبار كذلؾ مف أجؿ السياقية و  والسمات األعماؿسمات كبير مف ال

 حسب البمد. الفروؽمف أجؿ السيطرة عمى  الكميمستوى الالجزئية مع البيانات عمى 
 عةجم  البيانات الجزئية الم   بوساطةتحميل ال

 واحدة. يقمؿ ىذا في قاعدة بياناتٍ  البيانات الجزئية مف عدة بمدافٍ  إدراج فياألمثؿ لحؿ ايتمثؿ  -97 -11
 عد ذلؾيالوصوؿ إلى العينة الكاممة. إمكانية في معالجة البيانات ويوفر لمباحثيف االختالفات  مفاألمر 
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عمى مستوى مع اآلثار التي تجمع اآلثار عمى المستوى الجزئي لتقدير النماذج متعددة المستويات  اً مطمب
 الوطنية. والسياسات األعماؿخصائص كتابع في يحمؿ أداء االبتكار الذي نموذج المثاؿ ذلؾ ىو و  ،البمد
عممية تحكـ تقيده الضوابط التي متعددة  واحدة لمبيانات الجزئية مف بمدافٍ  قاعدة بياناتٍ  بناءإّف  -98 -11

حماية السرية أف تمنع غير المواطنيف مف الخاصة بت الوطنية جمع البيانات والوصوؿ إلييا. يمكف لمتشريعا
مع القانوف عندما  متوافقة حموؿٍ  إيجاد ، تـّ ولكفاستخداـ البيانات في الخارج. مف الوصوؿ إلى البيانات أو 

الترتيبات التشريعية لممفوضية  في ذلؾيتمثؿ  يكوف ىناؾ إجماع عمى أىمية التحميؿ الدولي المنسؽ.
في  CISلمسح االبتكار المجتمعي لبيانات الجزئية اإلى لباحثيف المعتمديف اتوفير وصوؿ المتعمقة بة األوروبي
عة مف مختمؼ مبيانات المجمّ لالمصدر ىذا  قدـلممشاريع البحثية المتفؽ عمييا. و  اليوروستات اآلمف مركز

أنو في الوقت الحالي ال يمكف ربط  مف رغـعمى الفي التحميؿ الدولي المقارف، جدًا  كبيرةً  البمداف مساىمةً 
 بالبيانات األخرى. Safe اآلمف مركزلفي ا CIS مسح االبتكار المجتمعي بيانات

 تحميل البيانات الجزئية الموزعة متعددة البمدان
بسبب واحدة  عف ُبعد في قاعدة بياناتٍ  جمعياإلى البيانات الجزئية أو  يتعذر الوصوؿعندما  -99 -11
شمؿ تغير السرية. المخرجات ؽ أخرى مف خالؿ التركيز عمى ائأخرى، يمكف استخداـ طر  سبابٍ لسرية أو ألا
تحميؿ لمشترؾ برمجة رمز  وتطبيؽتحميؿ البيانات الجزئية، في المقاـ األوؿ، تصميـ في  الموزعة مقاربةال

ُيصمـ الرمز مف أجؿ  .لدوليـالجزئية البيانات إمكانية الوصوؿ إلى  يمتمكوفاألفراد الذيف يقوـ بذلؾ البيانات 
المخرجات غير السرية مثؿ المؤشرات الوصفية أو المعامالت مف التحميالت متعددة المتغيرات  استرجاع

مف ِقبؿ جماعة تحميميا التعّمؽ في المتشابية قدر اإلمكاف عبر البمداف. يمكف بعد ذلؾ مقارنة البيانات و 
 ثالثة مرّخصة. أطراؼٍ األفراد المشاركيف في المشروع أو مف قبؿ 

 شممت مجموعةً يقودىا الباحثوف  تحميؿ االبتكار كمبادراتٍ في الموزعة  الطرائؽاستخداـ بدأ  -100 -11
في  ةالموزع المقاربةاعتماد  التوّسع في منذ ذلؾ الحيف، تـّ و . (Griffith et al., 2006) مف البمداف محدودةً 

 OECD االقتصادي والتنمية في الميداف منظمة التعاوف مثؿ لتحميؿ المقارف مف قبؿ المنظمات الدوليةا
(OECD, 2009b.)  ٍاستخداميا مف أجؿ لممعممات  باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف لمفرؽ الوطنية إنتاج تقديرات

مشابية لتمؾ المستخدمة في التحميؿ  ، واعتماد أدواتٍ (Criscuolo, 2009)التحميؿ المقارف لمتوسع في 
 الكمي.الوصفي 

تحميؿ البيانات الجزئية في بناء قاعدة في التطبيقات المحتممة لممقاربة الموزعة يتمثؿ أحد  -101 -11
مسحوبًة  اإلحصائية،بحيث تشمؿ مجموعًة مف المؤشرات ( MMDمتعددة البمداف ) صغرىال المحظاتبيانات 

مف قاعدة البيانات  تتكوفد. كؿ بم داخؿسمات التوزيع المشترؾ لممتغيرات وتسجؿ مف بياناٍت جزئيٍة وطنية 
في كؿ بمٍد  المحظاتتقدير  المتغيرات، حيث تـّ متعددة  حصاءاتاإل مختمؼ تتوافؽ مع المحظاتمف  Mعدد 
المحظات قاعدة بيانات  تتيحال  .t)مثؿ الحجـ والصناعة( ولكؿ فترة  gأعماؿ مف مجموعة تشكيمٍة لكؿ 

نما تمكّ  فقط راتة جدولة المؤشمتعددة البمداف المجمعّ  الصغرى عمى المستوى  التحميؿف أيضًا مف إجراء وا 
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تعتمد  خرى.األمتغيرات الضافية وكذلؾ اإل السياسةمتغيرات أف ُتضاؼ إلى بحيث يمكف  الكميالمتوسط و 
 البروتوكوالتعمى قابمية مقارنة البيانات األساسية واستخداـ قاعدة بيانات المحظات الصغرى القدرة عمى بناء 

 Bartelsman, Hagsten and) قاعدة بيانات المحظات الصغرى الوطنيةلبناء مكونات  قةمطابال
Polder, 2017).         

 االستنتاجات -6 -11
 المؤشراتبناء في باستخداـ بيانات االبتكار  المتعمقةىذا الفصؿ عددًا مف القضايا  استعرض -102 -11

ال تستيدؼ توصيات ىذا الفصؿ فقط أولئؾ الذيف ي. القياس يفي التحميؿ االحصائي واالقتصاد وكذلؾ
نما تستيدؼ أيضًا مستخدميف آخريف ميتميف ببيانات االبتكار. يسعى  بصفةٍ  المؤشراتينتجوف  رسمية، وا 

نتاجيا واستخداميا تصميـ مؤشرات االبتكارأعماؿ في المنخرطيف الفصؿ إلى توجيو عمؿ أولئؾ  كما أنو . وا 
التي ال يمكف تمبيتيا مف خالؿ  يف لألدلةالمستخدمدليؿ نطاٍؽ أوسع مف احتياجات  تمبيةيساىـ أيضًا في 

تحميؿ بيانات االبتكار، مع التركيز عمى تحديد آثار توصيفًا لطرائؽ الفصؿ ليذا، قّدـ المؤشرات وحدىا. 
البيانات الحالية، إلى توجيو جمع وتحميؿ  الفصؿ ييدؼة. يالحكوم االبتكار لسياسات العمميوالتقويـ االبتكار 

والمؤشرات المشتقة مف مسوحات  البيانات ز جودةيتعز مف شأنو  الذي يمستقبمال التجريبوكذلؾ إلى تشجيع 
 .الرئيس ليذا الدليؿ اليدؼتمثؿ  والتي، و وضوحيا والجدوى منيا االبتكار
 المراجع
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 لبئوخ الوصطلسبد

٣شَٔ رُي جُششجء أٝ جالعطثؿحس أٝ جالهط٘حء ٖٓ خالٍ ق٤حصز جُٔرح٢ٗ أٝ ج٥الش أٝ جُٔؼذجش 

أٝ جإلٗطحؼ جُذجخ٢ِ ُٜزٙ جُغِغ ٖٓ أؾَ جالعطخذجّ جُخحص. هذ ٣ٌٕٞ جهط٘حء جألطٍٞ 

جُكحٍ ػ٘ذٓح ضشطش١  ٢رجضٜح, ًٔح ٛ جُِٔٔٞعس أٝ جعطثؿحسٛح ذٔػحذس أٗشطس جذطٌحس٣س ذكذّ 

ششًس ٓح ٓؼذجش رجش خظحتض ٓخطِلس ذشٌَ ؾٞٛش١ ػٖ جُٔؼذجش جُكح٤ُس جُط٢ 

جهط٘حء جُغِغ جُشأعٔح٤ُس جُِٔٔٞعس ٗشحؽحً  ضغطخذٜٓح ك٢ ػ٤ِٔحش أػٔحُٜح. ذشٌَ ػحّ, ال ٣ُؼذّ 

. ٝضٌٕٞ ٛزٙ ضٞع٤غ سأط جُٔحٍذـشع جذطٌحس٣حً ئرج ًحٕ جعطػٔحسجً ذـشع جالعطرذجٍ أٝ 

ٓوحسٗس ذشط٤ذ جُششًس ضـ٤٤شجش ؽل٤لس ػ٤ِٚ  ضطشجكن ٓغأٝ  ٔحسجش ؿ٤ش ٓطـ٤شزجالعطػ

جعطثؿحس جألطٍٞ جُِٔٔٞعس ٗشحؽحً جذطٌحس٣حً ئرج ًحٗص  جُكح٢ُ ٖٓ سأط جُٔحٍ جُِٔٔٞط. ٣ُؼذّ 

 .    أٝ جذطٌحسجش ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ ٓح ُطط٣ٞش ٓ٘طؽ  ٛزٙ جألطٍٞ ٓطِٞذس 

ًططخ األ
وتؼلمخ ثبلتٌبء ال
وصى  األ
ولوىسخ أو ال

 استئدبزهب

Activities 

relating to the 

acquisition or 

lease of tangible 

assets 

جُر٤حٗحش جإلدجس٣س ٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٞقذجش ٝجُر٤حٗحش جُٔشطوس ٖٓ ٓظذس ئدجس١ ٓػَ 

 .عؿالش جألػٔحٍ أٝ ِٓلحش جُؼشجتد

جٍبًبد ال

 ادازٌخاإل

Administrative 

data    

جُٔطٔٞػؼس ك٢ جُرِذ  جُٔطكذزضشَٔ جُششًحش جُطحذؼس جُششًحش جُوحذؼس أٝ جُلشػ٤س أٝ 

 .Enterprise group ٓؿٔٞػس جُٔشحس٣غجٗظش أ٣ؼحً  .جُٔك٢ِ أٝ ك٢ جُخحسؼ

 Affiliated firm شسكخ تبثؼخ

جُرشش٣س  ؼ٤ِٔحشجُٗشحؽ ٝٗط٤ؿس ضط٣ٞش أٗظٔس جٌُٔر٤ٞضش جُط٢ ضكح٢ً جُُظ٘ؼ٢ ٣ظق جُزًحء 

 .جُطل٤ٌش ٝجُٔ٘طن ٝجُغِٞى ك٢

 Artificial الُصٌؼًالركبء 

intelligence (AI) 

ُٔحُي جُط٢ ٣ؿ٘رٜح ججألطَ ٛٞ ٓخضٕٝ جُو٤ٔس جُز١ ٣ٔػَ كحتذز أٝ عِغِس ٖٓ جُلٞجتذ 

 ٖٓ ًاّلً  ضُؼذّ  .جالهطظحد١ ػٖ ؽش٣ن جالقطلحظ ذحألطَ أٝ جعطخذجٓٚ خالٍ كطشز ص٤٘ٓس

٢ٜ ٗط٤ؿس ألٗشطس كجألطٍٞ جُػحذطس أٓح  .رجش طِس ذحالذطٌحسجألطٍٞ جُٔح٤ُس ٝؿ٤ش جُٔح٤ُس 

 ّْ  .جعطخذجٜٓح ذشٌَ ٓطٌشس أٝ ٓغطٔش ك٢ ػ٤ِٔحش جإلٗطحؼ ألًػش ٖٓ ع٘س ٝجقذز جإلٗطحؼ ٣ٝط

                    Asset وصلاأل

                                    

       

أدٝجش  ؽسحعذُِٞـح٣س ذك٤ع ال ٣ٌٖٔ ٓؼحُؿطٜح جُر٤حٗحش جُط٢ ضٌٕٞ ًر٤شز ؾذجً أٝ ٓؼوذز 

 .ٝضو٤٘حش ٓؼحُؿس جُر٤حٗحش جُطو٤ِذ٣س

 Big data ثٍبًبد ضخوخ

لٍوخ أًططخ  ِؼالٓس جُطؿحس٣س٤ٌُِٓس  ٝأٗشطس جُطغ٣ٞن جٗظش 

لؼالهخ ا

 التدبزٌخ

Brand equity 

activities 

جُششًس ذٔشٝس جُٞهص ضشَٔ هذسجش جألػٔحٍ جُٔؼشكس ٝجٌُلحءجش ٝجُٔٞجسد جُط٢ ضشجًٜٔح 

هذسجش جُوٟٞ جُؼحِٓس ُِششًس ضُؼذ ٜٓحسجش ٝ .ٝضؼطٔذ ػ٤ِٜح ُالعطٔشجس ك٢ ضكو٤ن أٛذجكٜح

 ٜٓٔحً ُِـح٣س ٖٓ هذسجش جألػٔحٍ جُٔطؼِوس ذحالذطٌحس. جً ؾضء

 Business لدزاد األػوب 

capabilities                          

 هطحع ٓشحس٣غ جألػٔحٍ: ٣ؼّْ 
   جُٔذسؾس هح٤ٗٞٗحً، ذـغ جُٔغحٛٔس ؾ٤ٔغ جُششًحش جُٔو٤ٔس، ذٔح ك٢ رُي جُٔششٝػحش

٣ٝشَٔ رُي أشرحٙ جُششًحش، أ١ جُٞقذجش  .جُ٘ظش ػٖ ٓكَ ئهحٓس ٓغح٤ٜٔٛح جُٔح٤٤ُٖ

جُوحدسز ػ٠ِ ض٤ُٞذ سذف أٝ ٌٓغد ٓح٢ُ آخش ُٔح٤ٌُٜح، ٓؼطشف ذٜح ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ 

٤ًٌحٗحش هح٤ٗٞٗس ٓ٘لظِس ػٖ ٓح٤ٌُٜح، ٝأٗشثص ذـشع جالٗخشجؽ ك٢ ئٗطحؼ جُغٞم ػ٘ذ 

 .أعؼحس رجش أ٤ٔٛس جهطظحد٣س

   ُٔو٤ٔسُِٔشحس٣غ ؿ٤ش ج (ؿ٤ش جُٔغحٛٔس)جُلشٝع جُلشد٣س،  ّْ جػطرحسٛح ٓو٤ٔس  ٝجُط٢ ٣ط

ٝؾضء ٖٓ ٛزج جُوطحع ألٜٗح ٓ٘خشؽس ك٢ جإلٗطحؼ ك٢ جُٔ٘طوس جالهطظحد٣س ػ٠ِ جُٔذٟ 

لطبع هطبزٌغ 

 األػوب 

Business 

enterprise sector 
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 .جُط٣َٞ

   ٝؾ٤ٔغ جُٔإعغحش جُٔو٤ٔس ؿ٤ش جُٜحدكس ُِشذف جُٔ٘طؿس ُِغِغ أٝ جُخذٓحش ك٢ جُغٞم أ

 .ضخذّ جألػٔحٍ

٘طؽ ؾذ٣ذضوذ٣ْ جذطٌحس جألػٔحٍ ٣ٔػَ  ئؾشجء ضكغ٤ٖ ك٢ أ١ أٝ  أٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ ؾذ٣ذز ُٓ

( ضخطِق ذشٌَ ؾٞٛش١ ػٖ ٓ٘طؿحش جُششًس أٝ ػ٤ِٔحش أػٔحُٜح ٖٓ رُي حً )أٝ ٓض٣ؿٜٓ٘ٔح 

ّْ جُغحذوس ٝجُط٢ ضْ ضوذ٣ٜٔح   .جُششًس جعطخذجٜٓح ٖٓ  ك٢ جُغٞم أٝ ض

 Business اثتكبز األػوب 

innovation                               

أًططخ اثتكبز  .Innovation activities أٗشطس جالذطٌحس )جألػٔحٍ(جٗظش 

 األػوب 

Business 

innovation 

activities        

ًٝزُي ك٢  ،٣شضرؾ جذطٌحس ٗٔٞرؼ جألػٔحٍ ذحُطـ٤شجش ك٢ ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ جألعحع٤س ُِششًس

 .جُط٢ ضر٤ؼٜح، قح٤ُحً أٝ ك٢ جُٔغطورَجُشت٤غس جُٔ٘طؿحش 

اثتكبز ًوىذج 

 األػوب 

Business model 

innovation             

ُٓ  سجذطٌحس ػ٤ِٔ ٘س ُٞجقذ أٝ أًػش ٖٓ ٝظحتق كغّ جألػٔحٍ ٛٞ ػ٤ِٔس أػٔحٍ ؾذ٣ذز أٝ 

ّْ  ،جألػٔحٍ جُط٢ ضخطِق جخطالكحً ؾٞٛش٣حً ػٖ ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ جُغحذوس ُِششًس  ٝجُط٢ ض

ًٟ  خظحتض ٝظ٤لس جألػٔحٍ جُٔكغَّ٘سضشَٔ  .جُششًس ٖٓ ٝػؼٜح ك٢ جالعطخذجّ ٓغطٞ

ّٔ ٝجُٔشٝٗس, جُٔٞغٞه٤س ٝٝجًُلحءز جعطخذجّ جُٔٞجسد, ٝلؼح٤ُس, جُ أػ٠ِ ٖٓ َ وذسز ػ٠ِ ضك

ٝهحذ٤ِس جالعطخذجّ ألُٝثي جُٔشحس٤ًٖ ك٢ ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ، عٞجء ٖٓ  جُطٌح٤ُق, ٝجُٔالءٓس

ّْ  .خحسؼ أٝ دجخَ جُششًس ٝػؼٜح ك٢ جالعطخذجّ ضطر٤ن جذطٌحسجش ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ ػ٘ذ  ٣ط

ضطؼٖٔ جذطٌحسجش ػ٤ِٔحش  .جُششًس ك٢ ػ٤ِٔحضٜح جُذجخ٤ِس أٝ جُٔٞؾٜس ٗكٞ جُخحسؼ ٖٓ

 :جألػٔحٍ جُلثحش جُٞظ٤ل٤س جُطح٤ُس

 جُغِغ ٝجُخذٓحش ئٗطحؼ 

 جُطٞص٣غ ٝجُخذٓحش جُِٞؾغط٤س 

 جُطغ٣ٞن ٝجُٔر٤ؼحش 

 أٗظٔس جُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش 

 جإلدجسز ٝجألٗشطس جإلدجس٣س 

  ٍ٘طَؽ ٝػ٤ِٔحش جألػٔح ُٔ  ضط٣ٞش جُ

خ اثتكبز ػولٍ
 األػوب 

 

Business process 

Innovation           

ضطؼٖٔ ئعطشجض٤ؿ٤س جألػٔحٍ ط٤حؿس جألٛذجف ٝضكذ٣ذ جُغ٤حعحش ُطكو٤ن ٛزٙ جألٛذجف. 

ضـط٢ جألٛذجف جإلعطشجض٤ؿ٤س جُ٘طحتؽ جُٔشؾٞز ػ٠ِ جُٔذ٤٣ٖ جُٔطٞعؾ ٝجُرؼ٤ذ )ذحعطػ٘حء 

ٛذف جُشذك٤س, جُز١ ضطشحسى ذٚ ؾ٤ٔغ جُششًحش(. ضطؼٖٔ جُغ٤حعحش أٝ جُخطؾ 

 ."ض٘حكغ٤س أٝ "ػشٝع جُر٤غ جُلش٣ذز ٖٓ ٗٞػٜح جإلعطشجض٤ؿ٤س ٤ًل٤س خِن جُششًس ٤ٓضز

ستساتٍدٍخ إ

 األػوب 

Business strategy                     

ئؾٔح٢ُ جُٔرِؾ جُغ١ٞ٘ جُٔذكٞع ٖٓ أؾَ ق٤حصز جألطٍٞ جُػحذطس  جُشأعٔح٢ُ ٣ٔػَ جإلٗلحم

٣شَٔ رُي جُ٘لوحش جإلؾٔح٤ُس ػ٠ِ جألسجػ٢  .ألطٍٞ جُػحذطسُ جُطط٣ٞش جُذجخ٢ِ ٝضٌح٤ُق

ٝجُٔرح٢ٗ, ج٥الش, جألدٝجش, ٓؼذجش جُ٘وَ ٝؿ٤شٛح ٖٓ ٓؼذجش، ًٝزُي ٓ٘طؿحش ج٤ٌُِٔس 

 .Current expenditures جُ٘لوحش جُؿحس٣سجٗظش أ٣ؼحً   .جُلٌش٣س

 اإلًفبق

 زأسوبلً

Capital 

expenditures   

 ٝ  Crépon)جعط٘حدجً ئ٠ُ جألقشف جأل٠ُٝ ٖٓ أعٔحء جُٔإُل٤ٖ جُػالغس،  CDMٗٔٞرؼ 

Duguet  ٝMairesse)  ُغطخذّ ػ٠ِ ٗطحم ٝجعغ ك٢ جُركع ٛٞ ٗٔٞرؼ جهطظحد١ ه٤حع٢ ٣

ٗٔٞرؾحً ٤ٌِ٤ٛحً ٣لغش جإلٗطحؾ٤س ٖٓ  ٣CDMوذّ ئؽحس  .جالذطٌحس ٝجإلٗطحؾ٤سقٍٞ جُطؿش٣ر٢ 

                                              CDM CDM modelًوىذج 
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جُٔطؿزسز ك٢ جُٔطـ٤شجش جُذجخ٤ِس ٗطوحت٤س ٝال٣ُٝظكف ٓشحًَ جخالٍ ٓخشؾحش جالذطٌحس 

 .(جالعطوظحت٤س حشجُذسجع) جُٔغٞقحش ذ٤حٗحش

ٔطحقس ُالعطخذجّ جُ ٝجُكٞعرس طخض٣ٖجُٔٞجسد جُشه٤ٔس ُِجألٗظٔس ٝجُططر٤وحش جُغكحذ٤س ٢ٛ 

 ٗطشٗص.ػٖ ذؼذ ػرش جإل

السىسجخ 

 السسبثٍخ

Cloud 

computing                                        

جُٔغٞقحش جالخطرحس جُٔؼشك٢ ٛٞ ٜٓ٘ؿ٤س ؽٞسٛح ػِٔحء جُ٘لظ ٝجُرحقػٕٞ ك٢ ٓؿحٍ 

 .ضؿٔغ ٓؼِٞٓحش شل٤ٜس ػٖ جالعطؿحذحش جالعطوظحت٤س٢ٛٝ  (جُذسجعحش جالعطوظحت٤س)

 عإجٍ ٓح )أٝ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس( ػ٠ِ ه٤حطهذسز ضُغطخذّ ٛزٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ك٢ ضو٣ْٞ 

ضوذ٣ْ جُٔؿ٤ر٤ٖ ٌٓحٕ ُٔوظٞد ٖٓ هرَ جُرحقع، ٝئرج ًحٕ ذاٝكن جُـشع ج جُر٠ُ٘\جُطش٤ًرحش

 .جعطؿحذحش ده٤وس ٝٓ٘طو٤س

ختجبز الا

 وؼسفًال

Cognitive testing                                            

ٌحس جُٔلطٞـ جُٔوطشٕ"، ػ٘ذٓح ٣إد١ جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ ٣كذظ جالذطٌحس جُٔشطشى، أٝ "جالذط

 .شش٤ٌ٣ٖ أٝ أًػش ئ٠ُ جذطٌحس ٓح

االثتكبز 

التطبالوطتسن/

 زكً

Co-innovation           

ً ػرش ٓخطِق جألؽشجف ُٔؼحُؿس ٓشٌِس ٓكذدز ذشٌَ جُؼَٔ جُٔشطشى ٣ططِد  ٗشحؽًح ٓ٘غوح

ُألٛذجف طش٣كحً ضؼش٣لحً جُؼَٔ جُٔشطشى ٣ططِد  .ٓشطشى، ذٔغحٛٔس ؾ٤ٔغ جُششًحء

٣ٌٖٔ  .جُٔشطشًس ٝهذ ٣طؼٖٔ جضلحهحً ػ٠ِ ضٞص٣غ جُٔذخالش ٝجُٔخحؽش ٝجُلٞجتذ جُٔكطِٔس

 .جذطٌحس٤ُظ ٖٓ جُؼشٝس١ إٔ ٣لؼ٢ ئ٠ُ  إٔ ٣خِن ٓؼشكسً ؾذ٣ذز، ٌُُِٖٝؼَٔ جُٔشطشى 

 Co-operationضؼحٕٝ جٗظش أ٣ؼحً 

 Collaboration وطتسنالؼول لا

ضط٠ُٞ ُالذطٌحس ك٢ جُٔششٝػحش ٓ٘غن ٛٞ ٓغف  (CIS) جُٔؿطٔؼ٢ٓغف جالذطٌحس 

٣ٝطْ ض٘ل٤زٙ قح٤ُحً ًَ ػح٤ٖٓ ك٢ جُرِذجٕ جألػؼحء ك٢ جالضكحد  ض٘غ٤وٚ Eurostat ٣ٞسٝعطحش

 (.ESS) جألٝسٝذ٢ ٝجُؼذ٣ذ ٖٓ جُرِذجٕ جألػؼحء ك٢ جُ٘ظحّ جإلقظحت٢ جألٝسٝذ٢

هسر االثتكبز 

  الودتوؼً

Community 
Innovation 
Survey (CIS) 

 

ِّٔغ جُٔإشش جُٔشًد  ٓإششجش ك٢ ٓإشش ٝجقذ جعط٘حدجً ئ٠ُ ٗٔٞرؼ ٓلح٢ٔ٤ٛ أعحع٢ ػذز ٣ُؿ

 .Indicator ٓإششجٗظش أ٣ؼحً  .ذطش٣وس ضؼٌظ أذؼحد أٝ ذ٤٘س جُظحٛشز جُط٢ ٣طْ ه٤حعٜح

 Composite هؤشس ُهسَكت

indicator                                       

ُؿٔغ جُر٤حٗحش ٣غطخذّ  ؽش٣وسً   (CAPI)جُكحعٞخ ذٔغحػذزجُٔوحذِس جُشخظ٤س ٣ٔػَ ئؾشجء 

ُؼشع جألعثِس ٝهرٍٞ جالعطؿحذحش أغ٘حء قحعٞخ ك٤ٜح جُوحتْ ػ٠ِ ئؾشجء جُٔوحذِس ؾٜحص 

 .ٝؾٜحً ُٞؾٚ ٓرحششز ئؾشجء ٓوحذِس

همبثلخ شخصٍخ 
 ثوسبػدح
 السبسىة

Computer-
assisted personal 
interviewing 
(CAPI) 

ؽش٣وس ُؿٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ؽش٣ن   (CATI)جُكحعٞخ جُٔوحذِس جُٜحضل٤س ذٔغحػذزضٔػَ 

ٝئدخحٍ جالعطؿحذحش قحعٞخ جُٜحضق ٓغ ؽشـ جألعثِس ٖٓ خالٍ جُؼشع ػ٠ِ ؾٜحص 

 .قحعٞخٓرحششز ئ٠ُ ؾٜحص 

همبثلخ هبتفٍخ 
 ثوسبػدح
 السبسىة

Computer-
assisted 
telephone 
interviewing 
(CATI) 

ّٔ ٣طلن ٣كذظ جُطؼحٕٝ ػ٘ذٓح  َ ٓغإ٤ُٝس ٜٓٔس أٝ عِغِس ٖٓ ٓشحسًحٕ أٝ أًػش ػ٠ِ ضك

 ػَٔ ٓشطشى  جٗظش أ٣ؼحً  .جُٜٔحّ ٣ٝطْ ٓشحسًس جُٔؼِٞٓحش ذ٤ٖ جألؽشجف ُطغ٤َٜ جالضلحم

Collaboration. 

                                                         Co-operation تؼبوىال

ٖٓ جُششًحش جُٔ٘خشؽس ذشٌَ  (SNA) ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞسك٢ ٣طٌٕٞ هطحع جُششًحش 

ئ٠ُ  ٣ؼطٔذ ٛزج جُذ٤َُ جُطو٤ِذ جُٔطرغ ك٢ جإلشحسز .ِغٞمُ ٝجُخذٓحش غِغجُأعحع٢ ك٢ ئٗطحؼ 

 د٤َُوطحع ٓشحس٣غ جألػٔحٍ، ٝرُي ضٔحش٤حً ٓغ جُٔظطِكحش جُٔؼطٔذز ك٢ ذٛزج جُوطحع 
 . OECD جُطؼحٕٝ ٝجُط٤ٔ٘س ك٢ ج٤ُٔذجٕ جالهطظحد١جُخحص ذٔ٘ظٔس   Frascati كشجعٌحض٢

                 Corporations طسكبدال

                                       



290

ئ٠ُ ٓح ًحٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣كذظ ُِٔغطل٤ذ٣ٖ جُٔكط٤ِٖٔ ك٢  ك٢ ضو٣ْٞ جألغش ٣ش٤ش جُٞجهغ جُٔؼحد

جُ٘طحتؽ جُٔكطِٔس ك٢ ٝذحُطح٢ُ, ٣ٌٖٔ ضوذ٣ش جُطأغ٤شجش ػ٠ِ أٜٗح جُلشم  .قحُس ؿ٤حخ جُطذخَ

ٓػحٍ ػ٠ِ رُي ٛٞ ضوذ٣ش ج٥غحس  .ذ٤ٖ قحالش جُٔؼحُؿس جُٔؼحدز جُٔشحٛذز ٝؿ٤ش جُٔشحٛذز

ال ٣ٌٖٔ ُِرحقع إٔ ٣القع ٓرحششز  ." ُذػْ أٗشطس جالذطٌحسجُٔؼحُؿسجُغرر٤س  ُغ٤حعس "

ئرج ُْ ضٌٖ  ٛحؤأدججُٔذػٞٓس، ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ  جُٞهحتغ جُٔؼحدز: ذحُ٘غرس ُِششًحش

 .ٓذػٞٓس، ًٝزُي جُكحٍ ٓغ جُششًحش ؿ٤ش جُٔذػٞٓس

 Counterfactual الىالغ الوضباد

جُٔوطؼ٢ جُر٤حٗحش إلؾشجء جعط٘طحؾحش قٍٞ ٓؿطٔغ  (جُذسجعس جالعطوظحت٤س) جُٔغف ؿٔغ٣

 .٣كظ٠ ذحالٛطٔحّ )أٝ ٓؿٔٞػس كشػ٤س( ك٢ ٝهص ٓكذد

ادزاسخ هسر )
 (استمصبئٍخ
 همطؼً

Cross-sectional 

survey 

 

َ  ٖٓ ضشَٔ جُ٘لوحش جُؿحس٣س ضٌح٤ُق  ٓذخالش ؿ٤شٛح ٖٓ جُخذٓحش ٝٝجُٔٞجد ٝجُؼٔحُس ً

 ّْ جعطٜالًٜح ك٢ أهَ ٖٓ ع٘س ٝجقذز، ٝضٌح٤ُق جعطثؿحس جألطٍٞ  ػ٤ِٔس جإلٗطحؼ جُط٢ ٣ط

 .Capital expenditures جُ٘لوحش جُشأعٔح٤ُس  جٗظش أ٣ؼحً  .جُػحذطس

ٌفمبد ال

 دبزٌخال

Current 

expenditures                                           

جإلؾشجءجش ف جُطظ٤ْٔ ػ٠ِ أٗٚ ٗشحؽ جذطٌحس١ ٣ٜذف ئ٠ُ ضخط٤ؾ ٝضظ٤ْٔ ؼشّ ٣ُ 

ُٔغطخِذّ ٝجُخظحتض جُٞظ٤ل٤س ُِٔ٘طؿحش  ٝجُٔٞجطلحش جُل٤٘س ٝؿ٤شٛح ٖٓ خظحتض جُ

 ٣طؼٖٔ جُطظ٤ْٔ ٓؿٔٞػس ٝجعؼس ٖٓ جألٗشطس ُطط٣ٞش ٝظ٤لس .جُؿذ٣ذز ٝػ٤ِٔحش جألػٔحٍ

ُٓكّغ٘س جُخذٓحش أٝ جُؼ٤ِٔحش، ذٔح ك٢ أٝ شٌَ أٝ ٓظٜش ؾذ٣ذ أٝ ٓؼّذٍ ُِغِغ ٝ ؾذ٣ذز أٝ 

ٓؼظْ أٗشطس جُطظ٤ْٔ  ضؼذّ  ٍ جُط٢ عطغطخذٜٓح جُششًس ذ٘لغٜح.رُي ػ٤ِٔحش جألػٔح

)ٝؿ٤شٛح ٖٓ جألػٔحٍ جإلذذجػ٤س( ٢ٛ أٗشطس جذطٌحس، ذحعطػ٘حء جُطـ٤٤شجش جُػح٣ٞٗس ك٢ 

٘طَؽ قح٢ُ ذِٕٞ ؾذ٣ذ ُٓ ضشَٔ هذسجش  .جُطظ٤ْٔ جُط٢ ال ضكون ٓططِرحش جالذطٌحس، ٓػَ ئٗطحؼ 

٘طَؽ؛ ٝ )  (2)( جُطظ٤ْٔ جُٜ٘ذع٢؛ 1جُطظ٤ْٔ ٓح ٢ِ٣: ) ُٔ  .( جُطل٤ٌش جُطظ3٢ٔ٤ٔضظ٤ْٔ جُ

 تصوٍنال

 

Design                                                               

ّْ  عِْ جُطظ٤ْٔ  Danish Designجُٔشًض جُذجٗٔش٢ً ُِطظ٤ْٔ  ضط٣ٞشٛح ٖٓ ٛٞ أدجز ض

Centre ْ٣ؼطٔذ عِْ جُطظ٤ْٔ ػ٠ِ كشػ٤س  .ُطٞػ٤ف ٝضظ٤٘ق جعطخذجّ جُششًس ُِطظ٤ٔ

جُطش٤ًض ذشٌَ أًرش ػ٠ِ أعح٤ُد ٝ جُٔشضلؼس جٌُٔحعد جُٔح٤ُسٝؾٞد سجذؾ ئ٣ؿحذ٢ ذ٤ٖ 

جُطظ٤ْٔ ك٢ جُٔشجقَ جأل٠ُٝ ٖٓ جُطط٣ٞش ٝٓ٘ف جُطظ٤ْٔ ٓٞهؼحً جعطشجض٤ؿ٤حً أًرش ك٢ 

ال ٣ٞؾذ  (1: )ك٢ جُغِْ ذٔح ٢ِ٣ جُخطٞجش جألسذغضطٔػَ  .ئعطشجض٤ؿ٤س أػٔحٍ جُششًس ج٤ٌُِس

 .عطشجض٤ؿ٤سا( جُطظ٤ْٔ 4ًجُطظ٤ْٔ ًؼ٤ِٔس؛ ٝ ) (3) طظ٤ْٔ ًظ٤حؿس؛ جُ  (2)ضظ٤ْٔ؛ 

 Design Ladder سلن التصوٍن

عح٤ُد جُطظ٤ْٔ ُطكذ٣ذ جُطل٤ٌش جُطظ٢ٔ٤ٔ ٛٞ ٜٓ٘ؿ٤س ٓ٘ظٔس ُؼ٤ِٔس جُطظ٤ْٔ جُط٢ ضغطخذّ أ

 .جأل٤ُٝس ٝجخطرحس جُكٍِٞضط٣ٞش جُ٘ٔحرؼ ٝض٤ُٞذ جألكٌحس ٝجُٔشحًَ ٝضؼش٣ق  جالقط٤حؾحش

ؾٔغ جُر٤حٗحش قٍٞ جُطل٤ٌش  ٣ُؼذّ  .جُغِغ ٝجُخذٓحش٣ٌٖٝٔ جعطخذجٓٚ ُطظ٤ْٔ جألٗظٔس 

 َّٕ  جُششًحشك٢ دػْ أٗشطس جالذطٌحس هحدسز ػ٠ِ جُٜٔ٘ؿ٤س ٛزٙ جُطظ٢ٔ٤ٔ رج ه٤ٔس ُِغ٤حعس أل

ّٔ  ٝأجُخذ٤ٓس  عٞجء  .جالهطظحد٣س ح ٣إد١ ئ٠ُ ضكغ٤ٖ جُوذسز جُط٘حكغ٤س ٝجُ٘طحتؽجُظ٘حػ٤س، ٓ

تفكٍس ال

 تصوٍوًال

 

Design thinking   

                             

            

٣شَٔ ٗشش جالذطٌحس ًالً ٖٓ جُؼ٤ِٔس جُط٢ ض٘طشش ٖٓ خالُٜح جألكٌحس جُط٢ ضوّٞ ػ٤ِٜح 

٘طَؽ ٝ ُٔ ٓػَ ٛزٙ  جهط٘حء\٢جألػٔحٍ )ٗشش جُٔؼشكس ذحالذطٌحس(، ٝضرّ٘ ػ٤ِٔس جذطٌحسجش جُ

 ششًحش أخشٟ )ٗشش ٓخشؾحش جالذطٌحس(. ُٔ٘طؿحش أٝ ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ ٖٓج

الٌطس 

 )االثتكبز(

Diffusion 

(innovation)                              

٘طؽ ذطٌحسجشجالضشَٔ جالذطٌحسجش جُشه٤ٔس  ُٔ ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ جُط٢ ضكط١ٞ أٝ  جُخحطس ذحُ االثتكبزاد  Digital-based 
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جالذطٌحسجش جُط٢ ضؼطٔذ ئ٠ُ دسؾس ، ًٝزُي ICTsجُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش ضوحٗس ػ٠ِ 

 (ICTs)  جُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالشضوحٗس ػ٠ِ  ، ك٢ ضط٣ٞشٛح أٝ ضطر٤وٜح،ًر٤شز

                   innovations السلوٍخ

ذؾ جطشضكون جُجُٔؼِٞٓحش ٝجالضظحالش ذطوحٗس جُٔ٘ظحش جُشه٤ٔس ٢ٛ آ٤ُحش ٓذػٞٓس 

ٝؿحُرحً ٓح ضشٌَ ٗظحٓحً ذ٤ث٤حً  .جُٔ٘طؿ٤ٖ ٝجُٔغطخذ٤ٖٓ ك٢ ذ٤ثحش جإلٗطشٗصذ٤ٖ طٌحَٓ جُٝ

ضط٣ٞشٛح ٝذ٤ؼٜح, ٝخِن جُر٤حٗحش طْ ٖٓ خالُٚ ؽِد جُغِغ ٝجُخذٓحش ٝ)ج٣ٌُٞٞؾ٤حً( ٣

 .ٝضرحدُٜح

 الوٌصبد

 سلوٍخال

Digital platforms 

   

ٓ٘ظٔس أٝ ط٘حػس  أ١  جعطخذجّ جُطو٤٘حش جُشه٤ٔس ٖٓ جُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ ٛٞ ضطر٤ن أٝ ص٣حدز ك٢

جٗظش أ٣ؼحً  .جالهطظحد أٝ جُٔؿطٔغك٢ ٣ش٤ش ئ٠ُ ٤ًل٤س ضأغ٤ش جُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ  .أٝ ذِذ ئُخ

 .Digitisationجُطك٣َٞ جُشه٢ٔ  \جُشهٔ٘س

 Digitalisation سلوًالتوثٍل ال

جُطك٣َٞ جُشه٢ٔ ٛٞ ضك٣َٞ جإلشحسز جُطٔحغ٤ِس جُط٢ ض٘وَ جُٔؼِٞٓحش )ٓػَ جُظٞش ٝجُظٞسز 

ً   .٢جُػ٘حت ٝجُ٘ض جُٔطرٞع( ئ٠ُ جُرطحش جُػ٘حت٤س/ٗظحّ جُؼذّ  جُطٔػ٤َ جُشه٢ٔ جٗظش أ٣ؼح
Digitalisation. 

 \السلوٌخ

تسىٌل ال

 سلوًال

Digitisation         

  

ضش٤ش جُوذسجش جإلدجس٣س جُذ٣٘ح٤ٌ٤ٓس ئ٠ُ هذسز جُٔذ٣ش٣ٖ ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ جعطؿحذس كؼحُس ُِطكذ٣حش 

جُطح٤ُس: جُشت٤غس جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س. ٝضشَٔ جُوذسجش جإلدجس٣س جُذ٣٘ح٤ٌ٤ٓس جألذؼحد جُػالغس 

( سأط جُٔحٍ جُرشش١ 3سأط جُٔحٍ جالؾطٔحػ٢ جإلدجس١؛ ٝ )  (2)؛ جإلدسجى جإلدجس١( 1)

 .س١جإلدج

المدزاد 
اإلادازٌخ 

 ٍخالدٌٌبه

Dynamic 

managerial 

capabilities 

جُششًس ُطط٣ٞش  ٔأؾٞسز أٝ جُٔذػٞٓس ٓح٤ُحً ٣ٖٓشَٔ ضذس٣د جُؼح٤ِٖٓ ؾ٤ٔغ جألٗشطس جُ

٣شَٔ  .جُٔؼحسف ٝجُٜٔحسجش جُالصٓس ُكشكس أٝ ٜٓ٘س أٝ ٝظ٤لس ٓكذدز ُِؼح٤ِٖٓ ك٢ جُششًس

أغ٘حء جُؼَٔ ٝجُطؼ٤ِْ جُٔشضرؾ ذحُؼَٔ ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس  ك٢ جُطذس٣دجُؼح٤ِٖٓ ضذس٣د 

ضشَٔ أٓػِس جُطذس٣د ً٘شحؽ جذطٌحس١ ضذس٣د جألكشجد جُؼح٤ِٖٓ ػ٠ِ جعطخذجّ  .ٝجُطذس٣ر٤س

جالذطٌحسجش، ٓػَ جألٗظٔس جُِٞؾغط٤س جُرشٓؿ٤س جُؿذ٣ذز أٝ جُٔؼذجش جُؿذ٣ذز؛ ٝجُطذس٣د 

ٓػَ ضٞؾ٤ٚ أكشجد جُطغ٣ٞن أٝ جُؼٔالء ذشإٔ ٤ٓضجش ، جذطٌحس ٓكذد جُٔطؼِن ذططر٤ن جالذطٌحس

٘طَؽ ُٔ  .جذطٌحس جُ

أًططخ تدزٌت 

  الؼبهلٍي

Employee 

training 

activities 

جألٗشطس جُطؿش٣ر٤س ؿ٤شٛح ٖٓ أٗشطس جُؼَٔ جإلذذجػ٢ ضـط٢ جُٜ٘ذعس ٝجُطظ٤ْٔ ٝ

ح D&Rذحُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ ) س جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضشضرؾ ذشٌَ ٝغ٤نٝجإلذذجػ٤ ٌَُّٜ٘ٝ ،)

ؾ٤ٔغ ٓؼح٤٣ش جُركع ٝجُطط٣ٞش جُخٔغس. ٣طؼٖٔ رُي أٗشطس جُٔطحذؼس أٝ أٗشطس ضكون ال 

جُطط٣ٞش. ذشٌَ ٓغطوَ ػٖ جُركع ٝ جُركع ٝجُطط٣ٞش جُٔغحػذز، أٝ جألٗشطس جُط٢ ضَُ٘ؿض

ػرؾ جُؿٞدز. ٣طؼٖٔ جش ٝجألعح٤ُد ٝجُٔؼح٤٣ش جُٔطؼِوس ذحإلٗطحؼ ٝؾشجءجإلضطؼٖٔ جُٜ٘ذعس 

شٌَ أٝ ٝظ٤لس ش٢ء ؾذ٣ذ أٝ ضؼذ٣َ ك٢ ُطط٣ٞش جُٜحدكس ؽ٤لحً ٝجعؼحً ٖٓ جألٗشطس جُطظ٤ْٔ 

جُط٢ عٞف ػ٤ِٔحش جألػٔحٍ جُخذٓحش أٝ جإلؾشجءجش، ذٔح ك٢ رُي أٝ أٝ ٓظٜش جُغِغ 

ًحكس جألٗشطس َ جألػٔحٍ جإلذذجػ٤س جألخشٟ ػ٠ِ ضغطخذّ ٖٓ هرَ جُششًس ٗلغٜح. ضشطٔ

ال ضِر٢ ٓططِرحش جُركع ٓغطكذغس الًطغحخ ٓؼشكس ؾذ٣ذز أٝ ضطر٤ن جُٔؼشكس ذطش٣وس 

ٝجُطط٣ٞش ٖٓ ق٤ع جُكذجغس جُٔكذدز ٝػذّ ج٤ُو٤ٖ )ٝجُٔطؼِوس ذؼذّ جُٞػٞـ أ٣ؼحً(. ضٔػَ 

ٓؼظْ أػٔحٍ جُطظ٤ْٔ ٝجألػٔحٍ جإلذذجػ٤س جألخشٟ أٗشطس جذطٌحس٣س، ذحعطػ٘حء ضؼذ٣الش 

جألٗشطس جُٜ٘ذع٤س أٗشطس ٤ُغص ٓؼظْ ٓططِرحش جالذطٌحس. ضكون ل٤لس جُط٢ ال جُطظ٤ْٔ جُط

 جذطٌحس٣س ٓػَ ئؾشجءجش جإلٗطحؼ ٝػرؾ جُؿٞدز ج٤ٓٞ٤ُس ُِؼ٤ِٔحش جُوحتٔس )جُكح٤ُس(.

 الهٌدسخ
التصوٍن و
 غٍسهب هيو

أًططخ الؼول 
 اإلثداػً 

Engineering, 
design and other 
creative work 
activities 
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ط٘غ ٛٞ أطـش ضش٤ًرس ٖٓ جُٞقذجش جُوح٤ٗٞٗس رجش جالعطوالٍ جُزجض٢ ك٤ٔح ٣خض ششٝع جُٔ

جُوشجسجش جُٔح٤ُس ٝجالعطػٔحس٣س، كؼالً ػٖ جُظالق٤س ٝجُٔغإ٤ُٝس ػٖ ضخظ٤ض جُٔٞجسد 

هذ ٣ش٤ش ٓظطِف "ٓششٝع" ئ٠ُ ششًس أٝ  شرٚ ششًس أٝ ٓإعغس  إلٗطحؼ جُغِغ ٝجُخذٓحش.

ّْ ششًس كشد٣سؿ٤ش سذك٤س أٝ  جعطخذجٓٚ ك٢ ٛزج جُذ٤َُ ُإلشحسز ذشٌَ خحص ئ٠ُ ٓشحس٣غ  . ض

 .Business enterpriser sector هطحع ٓشحس٣غ جألػٔحٍجألػٔحٍ. جٗظش أ٣ؼح 

 Enterprise الوطسوع

 جُط٢ ضٔػَ ٝقذز هح٤ٗٞٗسجُشت٤غس ٖٓ جُٔشحس٣غ ٓغ٤طش ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ جُٔؿٔٞػس  ٓؿٔٞػس  

ال ضخؼغ ُغ٤طشز ٓرحششز أٝ ؿ٤ش ٓرحششز ٖٓ هرَ أ١ ٝقذز هح٤ٗٞٗس أخشٟ. جٗظش  أط٤ِس

 .Enterprise ششٝعجُٔ أ٣ؼحً 

هدوىػخ 

 الوطسوع

Enterprise group 

    

ّْ  ،جُٔإعغس ٢ٛ ٓششٝع, أٝ ؾضء ٖٓ ٓششٝع, ٓطٔٞػغ ك٢ ٌٓحٕ ٝجقذ ك٤ٚ كوؾ  ٝجُز١ ٣ط

جألعحع٢ جُز١ ضطُٞذ ػ٘ٚ ٓؼظْ جُو٤ٔس  ٓ٘لشد أٝ ٣ُ٘لز ك٤ٚ جُ٘شحؽ جإلٗطحؾ٢ٗشحؽ ئٗطحؾ٢ 

 .Enterprise ٔششٝعجُ  جُٔؼحكس. جٗظش أ٣ؼحً 

 Establishment وؤسسخال

أٗشطس جالذطٌحس ضطكِٜٔح أؽشجف أخشٟ ُظحُف جُششًس, ذٔح ك٢ رُي ٗلوحش  ٖٓ أؾَ ٗلوحش

 جُخحسؾ٤س.  جُطؿش٣ر٢ جُركع ٝجُطط٣ٞش

اإلًفبق 

 الخبزخً ػلى 

 االثتكبز 

Extramural 

innovation 

expenditure 

ّْ ضؿش٣ر٢ ٣ٔػَ جُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ جُخحسؾ٢ أ١ ذكع ٝضط٣ٞش  ض٘ل٤زٙ خحسؼ  ٣ط

جُركع ٝجُطط٣ٞش  ٣ؼذّ . جُط٢ ٣طْ ئػذجد ضوحس٣ش ذحُٔؼِٞٓحش قُٜٞحقظحت٤س جُٞقذز جإل

جُذجخ٢ِ. جٗظش  جُطؿش٣ر٢ جُخحسؾ٢ ٗشحؽحً  جذطٌحس٣حً ئ٠ُ ؾحٗد جُركع ٝجُطط٣ٞشجُطؿش٣ر٢ 

 .Intramural R&D جُركع ٝجُطط٣ٞش جُذجخ٢ِ  أ٣ؼحً 

الجسث 

 والتطىٌس

 التدسٌجً

 الخبزخً

Extramural 

R&D                 

ٓظطِف ؿ٤ش سع٢ٔ ٓغطخذّ ك٢ ٛزج جُذ٤َُ ُإلشحسز ئ٠ُ ٓشحس٣غ جألػٔحٍ. جٗظش أ٣ؼحً 

 . Enterprise ٔششٝعجُ

                    Firm طسكخال

                                                 

ئ٠ُ أؾضجء ٓخطِلس ٖٓ  جُٔؿ٤ر٤ٖ ضؼ٤ِٔحش جُطخط٢ ػ٠ِ ضٞؾ٤ٚأعثِس جُطظل٤س ٝضؼَٔ 

ٓل٤ذز ك٢ ضو٤َِ  أعثِس جُطظل٤س . ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞجُطظل٤سجالعطر٤حٕ ٝكوحً إلؾحذحضْٜ ػ٠ِ أعثِس 

عِٞى  ػ٠ِ جُٔؼوذ ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضشؿغ جالعطر٤حٕ ، خحطس ك٢ قحُسجالعطؿحذس ػدء 

 .جإلسػحء

 الوفلتساد

 أسئلخ التصفٍخ

Filters                                                                

ػ٠ِ جذطٌحس "ٓكٞس١"  جُٜذفػ٠ِ ٣ٌٖٔ إٔ ٣شًض ؾٔغ جُر٤حٗحش ذحعطخذجّ جُطش٣وس جُوحتٔس 

جألًػش أ٤ٔٛس ُِششًس ٝكوحً ُرؼغ جُٔؼح٤٣ش  جالذطٌحس. ٝػحدزً  ٣ُؼشف رُي ػ٠ِ أٗٚ ٓحُششًس 

 ٝجالذطٌحس رجُوحذِس ُِو٤حط )ٓػَ ٓغحٛٔس جالذطٌحس جُلؼ٤ِس أٝ جُٔطٞهؼس ك٢ أدجء جُششًس، 

جُٔغحٛٔس جألًرش ك٢ جُٔر٤ؼحش(، ٌُٖٝ  ٝجالذطٌحس رٗلوحش جذطٌحس، جُٔغطٟٞ جألػ٠ِ ٖٓ 

 .ُششًسك٢ جٌٕٞ أ٣ؼحً جالذطٌحس جألقذظ ٣ٌٖٔ إٔ ٣

االثتكبز 

 الوسىزي

Focal innovation                                   

أٗشطس جُٔطحذؼس ٢ٛ جُؿٜٞد جُط٢ ضرزُٜح جُششًحش ُظحُف ٓغطخذ٢ٓ جالذطٌحس ذؼذ ٝػؼٚ 

جُؼح٤ِٖٓ  ضذس٣دٝٓٞػغ جُط٘ل٤ز، ٌُٖٝ خالٍ كطشز جُٔشجهرس. ٣شَٔ رُي أٗشطس جُطغ٣ٞن 

ذطٌحس، ٌُٜٝ٘ح ؿ٤ش جالٝخذٓحش ٓح ذؼذ جُر٤غ. ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ أٗشطس جُٔطحذؼس قحعٔس  ُ٘ؿحـ 

َ٘س  َّٔ  ك٢ ضؼش٣ق ٗشحؽ جالذطٌحس.ٓطؼ

 Follow-on أًططخ الوتبثؼخ

Activities                              

أٝعغ ٖٓ جُؼٞجَٓ جُغ٤حه٤س جُٔطؼِوس ذحُر٤ثس جُخحسؾ٤س جُط٢ ضغَٜ أٝ ضؼشهَ أٗشطس  ٓؿٔٞػس

أعٞجم ٝجُٔ٘حكغس ٝجُؼشجتد ٝجألػٔحٍ ك٢ ذِذ ٓؼ٤ٖ. ٝضشَٔ ػحدزً جُر٤ثس جُطشش٣ؼ٤س 

 جُٔؼح٤٣ش، ئُخ.ٝجُر٤٘س جُطكط٤س ٝسأط جُٔحٍ جُرشش١ ٝجُٔإعغحش ٝجُٔ٘طؿحش ٝجُؼَٔ 

 ظسوفال

 \اإلطبزٌخ

 وسٍطخال

Framework 

conditions                        
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( ٛٞ ٓؼذٍ عحػحش جُؼَٔ جُلؼ٤ِس أل١ ٗشحؽ خالٍ كطشز FTE) جُٔطلشؽ جُؼٌَٔٓحكة 

ٓشؾؼ٤س ٓكذدز )ػحدزً ٓح ضٌٕٞ ع٘س ضو٤ٔ٣ٞس( ٓوغٞٓسً ػ٠ِ ئؾٔح٢ُ ػذد عحػحش جُؼَٔ 

 جُطو٤ِذ٣س ك٢ ٗلظ جُلطشز.

 الؼول هكبفئ

/هكبفئ الوتفسؽ

 الكبهلالدوام 

Full-time 

equivalent (FTE)             

ّٔ ضوّٞ ضطٌٕٞ جُكٌٞٓس جُؼحٓس ٖٓ ٝقذجش ٓإعغحض٤س َ ٓغإ٤ُٝحضٜح ، ذحإلػحكس ئ٠ُ ضك

جُغ٤حع٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س، ذاػحدز ضٞص٣غ جُذخَ ٝجُػشٝز ٝئٗطحؼ جُخذٓحش ٝجُغِغ ُالعطٜالى 

 سجُؼحٓ سػ٠ِ أعحط ؿ٤ش عٞه٢. ٣شَٔ هطحع جُكٌٞٓ ست٤ظذشٌَ  جُلشد١ أٝ جُؿٔحػ٢

 أ٣ؼحً ٓإعغحش ؿ٤ش سذك٤س ضغ٤طش ػ٤ِٜح جُكٌٞٓس.

 السكىهخ الؼبهخ
 )لطبع(

General 

Government  

(Sector) 

ّْ ُ حش جُذ٤ُٝسطذكوجُٗٔؾ ٖٓ ض٘ظ٤ْ جإلٗطحؼ ٣طؼٖٔ  ٓشجقَ ػ٤ِٔس  ِطؿحسز ٝجالعطػٔحس ق٤ع ضط

 ك٢ ذِذجٕ ٓخطِلس. جُٔخطِلس جإلٗطحؼ

سالسل المٍوخ 

 الؼبلوٍخ

Global value 

chains                            

 ُٓ ٛزٙ قوٞم ٤ٌِٓطٜح ٝٗوَ ئغرحش ٣ٞؾذ ؽِد ػ٤ِٜح، ٣ٌٖٔ  ؿس،٘طَ جُغِغ ٢ٛ أش٤حء ٓحد٣س 

ج٤ٌُِٔس ٖٓ ٝقذز ٓإعغ٤س ئ٠ُ أخشٟ ٖٓ خالٍ جُششٝع ذٔؼحِٓس ك٢ جألعٞجم. جٗظش أ٣ؼحً 

 .Products ٔ٘طؿحشجُ

                                                                      Goods السلغ

ضٔػَ ذشجٓؽ جُذػْ جُك٢ٌٓٞ جُطك٣ٞالش جُٔرحششز أٝ ؿ٤ش جُٔرحششز ُِٔٞجسد ئ٠ُ جُششًحش. 

ؽر٤ؼس ٓح٤ُس أٝ هذ ٣طْ ضوذ٣ٔٚ ػ٤٘٤حً. هذ ٣أض٢ ٛزج جُذػْ ٓرحششز ٖٓ  رج٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُذػْ 

 ّْ دػْ جُٔغط٤ٌِٜٖ  جُغِطحش جُك٤ٌٓٞس أٝ ذشٌَ ؿ٤ش ٓرحشش، ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ػ٘ذٓح ٣ط

ُششجء ٓ٘طؿحش ٓكذدز. ضُؼذ جألٗشطس ٝجُ٘طحتؽ جُٔطؼِوس ذحالذطٌحس أٛذجكحً ٓشطشًس ُذػْ 

 جُكٌٞٓس.

ثساهح الدػن 
 السكىهً

Government 

support 

programmes 

 

جألعش ٢ٛ ٝقذجش ٓإعغحض٤س ضطٌٕٞ ٖٓ كشد  أٝ أًػش. ك٢ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس، ٣ؿد 

ُألعش ك٢ ػشع جُؼٔحُس جُٞظحتق جُشت٤غس إٔ ٣٘ط٢ٔ جألكشجد ئ٠ُ أعشز ٝجقذز كوؾ. ضطٔػَ 

 .جُو٤حّ ذحالعطٜالى جُٜ٘حت٢، ًٝشٝجد أػٔحٍ، ك٢ ئٗطحؼ عِغ ٝخذٓحش جُغٞمٝ

                                                         Households األسس
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ك٢  جُٔشحٛذزض٘خشؽ جُششًس جُ٘شطس ك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحس ك٢ ٝهص ٓح خالٍ كطشز 
ٗشحؽ ٝجقذ أٝ أًػش ذٜذف ضط٣ٞش أٝ ض٘ل٤ز ٓ٘طؿحش أٝ ػ٤ِٔحش ضؿحس٣س ؾذ٣ذز أٝ 

ُٔ كغّ ُٓ  ٌِ ٘س العطخذجّ  ٓؼ٤ٖ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ضٌٕٞ ًَ ٖٓ جُششًحش جُ ُٔ رط ٌِ شز ٝؿ٤ش جُ شز رط
 قحُس جالذطٌحس. جٗظش أ٣ؼح جُٔشحٛذزٗشطس ك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحس خالٍ كطشز 

Innovation status . 

طخ فً الٌطالطسكخ 
 هدب  االثتكبز 

Innovation-
active firm 

عِغِس ٖٓ جإلؾشجءجش ذٜذف ضط٣ٞش ط٘ل٤ز ٣ٌٖٔ إٔ ضوّٞ جُٞقذجش جُٔإعغ٤س ذ
جالذطٌحسجش. ٝهذ ٣ططِد رُي ٓٞجسد ٓخظظس ٝٓشحسًس ك٢ أٗشطس ٓكذدز ٖٓ 

أٗشطس جالذطٌحس )ك٢ ٓؿحٍ   حً حعحش ٝػ٤ِٔحش ٝئؾشجءجش. جٗظش أ٣ؼػٜٔ٘ح ع٤
 .Innovation activities (business) جألػٔحٍ(

 Innovation أًططخ االثتكبز
activities 

ضشَٔ أٗشطس جالذطٌحس ك٢ ٓؿحٍ جألػٔحٍ ؾ٤ٔغ جألٗشطس جُطط٣ٞش٣س ٝجُٔح٤ُس 
ٝجُطؿحس٣س جُط٢ ضوّٞ ذٜح جُششًس ٝجُط٢ ضٜذف ئ٠ُ ضكو٤ن جذطٌحس ُِششًس. ٝ ضشَٔ 

  :ٛزٙ جألٗشطس ٓح ٢ِ٣
 جُطؿش٣ر٢ )جُركع ٝجُطط٣ٞش(أٗشطس جُركع ٝجُطط٣ٞش  •
 جُٜ٘ذعس ٝجُطظ٤ْٔ ٝؿ٤شٛح ٖٓ أٗشطس جُؼَٔ جإلذذجػ٢ •
 ُؼالٓس جُطؿحس٣سجه٤ٔس أٗشطس جُطغ٣ٞن ٝ •
 (IP)  جألٗشطس جُٔطؼِوس ذح٤ٌُِٔس جُلٌش٣س •
 أٗشطس ضذس٣د جُٔٞظل٤ٖ •
 جُر٤حٗحشٝهٞجػذ ضط٣ٞش جُرشٓؿ٤حش أٗشطس  •
 جعطثؿحسٛحجُِٔٔٞعس أٝ جألٗشطس جُٔطؼِوس ذحهط٘حء جألطٍٞ  •
 أٗشطس ئدجسز جالذطٌحس •

٣ٌٖٔ إٔ ضإد١ أٗشطس جالذطٌحس ئ٠ُ جذطٌحس ٓح أٝ إٔ ضٌٕٞ ٓغطٔشز أٝ ٓإؾِس أٝ 
 .ٓطشًٝس

أًططخ االثتكبز )فً 
 هدب  األػوب (

Innovation 
activities 
(business) 

ػىائك االثتكبز  . ٝضرؼحً ٛحأٝ ضكلض جُؼٞجَٓ جُذجخ٤ِس أٝ جُخحسؾ٤س جُط٢ ضؼ٤ن ؾٜٞد جذطٌحس جألػٔحٍ Innovation 

   
 ؾذجً  ٤ٖٓخطِل جُٞهص جُٔكذد جُز١ ٣ٞػغ ك٤ٚ ٓ٘طؽ أٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ ٣ش٤ش جُط٘ل٤ز ئ٠ُ

 ك٢ قحٍ جذطٌحس ٝالعطخذجّ ُِٔشز جأل٠ُٝ. ج ٣ٖ ك٤ًِ٢ح أٝ ٓطٞس ٣ٖؾذ٣ذ حًحٗأعٞجء 
ػ٤ِٔحش جُغٞم، ذ٤٘ٔح ذحُ٘غرس الذطٌحسجش  ئ٠ُك٢ ؽشقٚ ٝهص جُٔ٘طؽ، ٣ش٤ش رُي ئ٠ُ 

 كٜٞ ٣طؼِن ذحعطخذجٜٓح  ُِٔشز جأل٠ُٝ دجخَ ششًس ٓح.جألػٔحٍ 

 Implementation التٌفٍر / التطجٍك 

ػذّ  ذ٘ٞد ؾشجء جُٔغف ُِطؼحَٓ ٓغئػود غطخذّ ٛٞ ؽش٣وس ضؼذ٣َ ضُ  جُط٘غ٤د
 ذ٤حٗحش ٓكذدز ًحٗص جإلؾحذس ػ٤ِٜح ٓلوٞدز أٝر٘ٞد جالعطؿحذس. ٣طْ ضؼ٤٤ٖ ه٤ٔس جعطرذجٍ ُ

ؽش٣وس ُطؼ٣ٞغ ٓػَ ك٢ جٓخطِلس ؽشجتن ؿ٤ش  طحُكس ُالعطؼٔحٍ. ٣ٌٖٝٔ جعطخذجّ 
-hotجُغحخ٘س \جُرحسدزض٘غ٤د جُو٤ْ جُشحرز  ، ٝؽش٣وسmean valueجُو٤ٔس جُٞعط٤س 

/cold deck  جألهشخ جُؿحس ، ٝضو٤٘سnearest-neighbour  ٝجالٗكذجس
regression ًػذّ جعطؿحذس جُر٘ذ   . جٗظش أ٣ؼح Item non-response . 

 Imputation التؼىٌض\التٌسٍت

٣ط٤ٔض جُوطحع ؿ٤ش جُشع٢ٔ ػٔٞٓح ذأٗٚ ٣طأُق ٖٓ ٝقذجش ضؼَٔ ػ٠ِ ئٗطحؼ جُغِغ أٝ 
٣طٔػَ ك٢ ضٞك٤ش كشص جُؼَٔ ٝجُذخَ ُألشخحص جُٔؼ٤٤ٖ٘.  ست٤ظ جُخذٓحش ذٜذف 

ٝضؼَٔ ٛزٙ جُٞقذجش ػحدز ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٓ٘خلغ ٖٓ جُط٘ظ٤ْ  ٝػ٠ِ ٗطحم ػ٤ن، 
 .أٝ ٓؼذّٝ ذ٤ٖ جُؼَٔ ٝسأط جُٔحٍ ًؼٞجَٓ ئٗطحؼٓكذٝد ٝذطوغ٤ْ 

أو ) المطبع
غٍس  االلتصباد(
 السسوً 

Informal sector 
(or economy) 

ٓح. ٝضطُٞذ ه٤ٔطٚ  ؼذ  ٣ٜذف ئ٠ُ ضٔػ٤َ أدجء ٝقذجش ٓخطِلس ػٖٔ ذُ جُٔإشش ٛٞ ٓطـ٤ش 
ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔس ضرغ٤ؾ ُِر٤حٗحش جأل٤ُٝس قٍٞ ظٞجٛش ٓؼوذز ذٜذف  ٓوحسٗس ٝقذجش 

 Innovation ٓإشش جالذطٌحسضك٤َِ ٓطٔحغِس ػرش جُضٖٓ أٝ جُٔٞهغ. جٗظش أ٣ؼح 
indicator. 

 Indicator الوؤشس

ٖٓ جُٔإعغحش جُط٢ ضٔحسط جُ٘شحؽ رجضٚ أٝ ٓح ٣شحذٜٚ ضطٌٕٞ جُظ٘حػس ٖٓ ٓؿٔٞػس 
ُؿ٤ٔغ جُٔٞقذ ( جُطظ٤٘ق جُظ٘حػ٢ جُذ٢ُٝ ISIC) ٖٓ جألٗشطس. جٗظش أ٣ؼحً 

 .جألٗشطس جالهطظحد٣س
 

 Industry الصٌبػخ 

٣ٔػَ جالذطٌحس ضوذ٣ْ ٓ٘طؽ  أٝ ػ٤ِٔس  )أٝ ٓض٣ؽ  ٜٓ٘ٔح( ؾذ٣ذ٣ٖ أٝ ٓكغ٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ 
ـ  ًػ٤شجً ػٖ جُٔ٘طؿحش أٝ  جُؼ٤ِٔحش جُغحذوس جُط٢ ضٌِٜٔح جُٞقذز جُٔؼ٤٘س ٝٛٞ ٓطح

ضِي  جُٞقذز  ؽ( أٝ ِٝػؼص ك٢ جالعطخذجّ ُِٖٓٔغطخذ٤ٖٓ جُٔكط٤ِٖٔ )قحُس جُٔ٘ط
 )قحُس جُؼ٤ِٔس(.

 Innovation االثتكبز
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 barriers and وهسسكبته أٝ ػحتن ُالذطٌحس. ٓكشىُِغ٤حم، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼَٔ جُؼحَٓ جُخحسؾ٢ ذٔػحذس 
drivers 

حش. ششًس أٝ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُششًضطٌرذٛح جُطٌِلس جالهطظحد٣س ألٗشطس جالذطٌحس جُط٢ 
ّْ  حً ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ جإلٗلحم دجخ٤ِ  ض٘ل٤زٛح دجخَ جُششًس( أٝ خحسؾ٤حً  )جألٗشطس جُط٢ ٣ط

 ّْ أٗشطس جالذطٌحس )ك٢  حً حُػس ٤ٗحذس ػٖ جُششًس(. جٗظش أ٣ؼأؽشجف غ ض٘ل٤زٛح ٖٓ )٣ط
 .Innovation activities (business) ٓؿحٍ جألػٔحٍ(

 اإلًفبق ػلى 
)فً هدب   االثتكبز
 األػوب (

Innovation 
expenditure 
(business) 

ٓإشش جالذطٌحس ٛٞ ٓو٤حط ئقظحت٢ ٓٞؾض ُظحٛشز جالذطٌحس )ٗشحؽ، ٗحضؽ، ئٗلحم، 
ّْ  أٝ ٓكذدز ك٢ ٓؿطٔغ أٝ ػ٤٘س  ٓح ُلطشز ص٤٘ٓس٣ُشحٛذ ئُخ(   ٌٓحٕ ٓكذد. ٝػحدز ٓح ٣ط

ضظك٤ف جُٔإششجش )أٝ ضٞق٤ذٛح( ُِغٔحـ ذاؾشجء ٓوحسٗحش ذ٤ٖ جُٞقذجش جُط٢ 
 .Indicator جُٔإششضخطِق ك٢ جُكؿْ أٝ ك٢ ؿ٤شٙ ٖٓ جُخظحتض. جٗظش أ٣ؼح 

 Innovation هؤشس االثتكبز
indicator 

ضشَٔ ئدجسز جالذطٌحس ؾ٤ٔغ جألٗشطس جُٜٔ٘ؿ٤س ُطخط٤ؾ جُٔٞجسد جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س 
. ٣ٝشَٔ رُي ٤ًل٤س ضخظ٤ض ٓٞجسد ُالذطٌحس، ٝض٘ظ٤ْ ٝض٘ظ٤ٜٔح ٝٓشجهرطٜح ُالذطٌحس

ٓغ جُششًحء جُؼَٔ جُٔشطشى جُوشجسجش ذ٤ٖ جُٔٞظل٤ٖ، ٝئدجسز ٝط٘غ جُٔغإ٤ُٝحش 
جُخحسؾ٤٤ٖ، ٝدٓؽ جُٔذخالش جُخحسؾ٤س ك٢ أٗشطس جالذطٌحس جُخحطس ذحُششًس، 

 .طؿشذسْ ٖٓ جُٝأٗشطس ُشطذ ٗطحتؽ جالذطٌحس ٝدػْ ػ٤ِٔس جُطؼِّ 

 Innovation إادازح االثتكبز
management 

ضطأُق أٛذجف جالذطٌحس ٖٓ أٛذجف ٓكذدز ٖٓ هرَ جُششًس ضؼٌظ دٝجكؼٜح 
ٝجعطشجض٤ؿ٤حضٜح جألعحع٤س جُٔطؼِوس ذؿٜٞدٛح ك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحس. ٣ٌٖٔ إٔ ضطؼِن ٛزٙ 

 جالهطظحد٣س.ٝأٛذجكٚ جألٛذجف ذخظحتض جالذطٌحس ٗلغٚ، ٓػَ ٓٞجطلحضٚ أٝ عٞهٚ 

 Innovation أهداف االثتكبز
objectives 

ٗطحتؽ جالذطٌحس ٢ٛ ج٥غحس جُِٔكٞظس ُالذطٌحسجش ٖٝٓ ػٜٔ٘ح ٓذٟ ضكون أٛذجف 
جُششًس ٝج٥غحس جألٝعغ ُالذطٌحس ػ٠ِ جُٔ٘ظٔحش جألخشٟ ٝجالهطظحد ٝجُٔؿطٔغ 

ضأغ٤شجش ؿ٤ش ٓطٞهؼس ُْ ٣طْ ضكذ٣ذٛح ػٖٔ  حً ٌٖٔ إٔ ضشَٔ ٛزٙ أ٣ؼ٣ ٝٝجُر٤ثس. 
ٝؿ٤شٛح ٖٓ  spillovers جألٛذجف جأل٤ُٝس ُِششًس )ٓػَ ج٥غحس ؿ٤ش جُٔرحششز

 جُؼٞجَٓ جُخحسؾ٤س(.

 Innovation ًتبئح االثتكبز
outcomes 

ٓششٝع جالذطٌحس ٛٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألٗشطس جُط٢ ٣طْ ض٘ظ٤ٜٔح ٝئدجسضٜح ُـشع ٓكذد 
ٝٗطحتؿٜح جُٔطٞهؼس. ٣ٌٖٔ إٔ ضشٌَ جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس  ُٜٝح أٛذجكٜح ٝٓٞجسدٛح

 ذٔشحس٣غ جالذطٌحس ٌٓٔال ُِر٤حٗحش جُ٘ٞػ٤س ٝج٤ٌُٔس جُٔطؼِوس ذأٗشطس جالذطٌحس.

 Innovation هطسوع االثتكبز 
project 

ٓإشش قظس ٓر٤ؼحش جالذطٌحس ٛٞ قظس ئؾٔح٢ُ ٓر٤ؼحش جُششًس ك٢ جُغ٘س 
ػ٠ِ جأل٤ٔٛس  ئ٠ُ جذطٌحسجش جُٔ٘طؿحش. ئٗٚ ٓإششضُؼضٟ جُٔشؾؼ٤س/ ع٘س جإلع٘حد جُط٢ 

 ُٔ ٌِ جالهطظحد٣س الذطٌحسجش جُٔ٘طؿحش ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُششًس جُ  .شزرط

زصخ هجٍؼبد 
 االثتكبز

Innovation 
sales share 

 ّْ ضكذ٣ذ قحُس جالذطٌحس ُِششًس ػ٠ِ أعحط ٓشحسًطٜح ك٢ أٗشطس جالذطٌحس ٝئدخحُٜح  ٣ط
ك٢ ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش. جٗظش جُٔشحٛذز ُٞجقذ أٝ أًػش ٖٓ جالذطٌحسجش خالٍ  كطشز 

 الذطٌحسجطس ك٢ ٓؿحٍ ٘شِ جُششًس جُٝ Innovative firm شزرطٌِ ُٔ جُششًس جُ حً أ٣ؼ
Innovation-active firm. 

 Innovation االثتكبززبلخ 
status 

. ٣ٝ٘طرن جُٔشحٛذزضغؿَ جُششًس جُٔرطٌشز ٝجقذج أٝ أًػش ٖٓ جالذطٌحسجش خالٍ كطشز 
  ٝ ػ٠ِ جُششًس جُٔغإُٝس ذشٌَ كشد١ أٝ ٓشطشى ػٖ أ١ جذطٌحس.  رُي ذشٌَ ٓطغح

 ُٓ ٌِ ٣غطخذّ ٓظطِف " قحُس  جُذ٤َُ كوؾ ك٢ ٛزج جُغ٤حم. جٗظش أ٣ؼحً ٛزج شز" ك٢ رط
 .Innovative status جالذطٌحس

 Innovative firm سحجتكِ الطسكخ الوُ 

ٕ  ؼشّ ضُ  جهطظحد١ هحدس  ف جُٞقذز جُٔإعغ٤س ك٢ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس ػ٠ِ أٜٗح "٤ًح
َ جالُطضجٓحش، ٝجُٔشحسًس ك٢ جألٗشطس ذزجضٚ ػ٠ِ جٓطالى جألطٍٞ، ٝضكّٔ 

جُٔإعغ٤س جضخحر ٓغ ج٤ٌُحٗحش جألخشٟ." ضغطط٤غ جُٞقذجش ٝجُظلوحش جالهطظحد٣س 
 عِغِس ٖٓ جإلؾشجءجش ذوظذ ضط٣ٞش جالذطٌحسجش.

 Institutional الىزدح الوؤسسٍخ
unit 

األوصى  غٍس  .Knowledge-based capital سأط جُٔحٍ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔؼشكسجٗظش أ٣ؼح 
 الولوىسخ 

Intangible 
assets 

ٝجألػٔحٍ جألدذ٤س ( ئ٠ُ ئذذجػحش جُؼوَ ٓػَ جالخطشجػحش IPضش٤ش ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س )
قوٞم  ٝجُل٤٘س ٝجُشٓٞص ٝجألعٔحء ٝجُظٞس جُٔغطخذٓس ك٢ جُطؿحسز. جٗظش أ٣ؼحً 

 .Intellectual property rights ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س

الولكٍخ الفكسٌخ 
(IP) 

Intellectual 
property (IP) 

جعطـالٍ جُٔؼشكس جُط٢ ٣طْ  ( قٔح٣س أIPٝضشَٔ جألٗشطس جُٔطؼِوس ذح٤ٌُِٔس جُلٌش٣س )
(، ٝضط٣ٞش جُرشٓؿ٤حش، R&Dٖٓ خالٍ جُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ ) ؿحُرحً خِوٜح 

ٝجُٜ٘ذعس، ٝجُطظ٤ْٔ ٝجألػٔحٍ جإلذذجػ٤س جألخشٟ. ٝضشَٔ أٗشطس ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س 
ؾ٤ٔغ جألػٔحٍ جإلدجس٣س ٝجُوح٤ٗٞٗس جُٔطؼِوس ذحُطوذّ ذطِد ُِكظٍٞ ػ٠ِ قوٞم 

( ٝضغؿ٤ِٜح ٝضٞغ٤وٜح ٝئدجسضٜح ٝضذجُٜٝح IPRsجُخحطس ذحُششًس )ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س 
ٝضشخ٤ظٜح ٝضغ٣ٞوٜح ٝئٗلحرٛح، ًٔح ضشَٔ ؾ٤ٔغ جألٗشطس جُٔطؼِوس ذحُكظٍٞ ػ٠ِ 
قوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جألخشٟ ٓػَ جُطشخ٤ض ذح٤ٌُِٔس جُلٌش٣س أٝ 

أٗشطس  غحُع. ضؼذّ جُششجء جُٔرحشش ُٜح، ٝأٗشطس ذ٤غ ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س ئ٠ُ ؽشف 

األًططخ الوتؼلمخ 
 ثبلولكٍخ الفكسٌخ 

Intellectual 
property (IP) 
related 
activities 
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 جألػٔحٍأٝ ػ٤ِٔحش ٝجُٔ٘طؿحش  ،ٝجالخطشجػحش ،ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س جُٔطؼِوس ذحألكٌحس
 ّْ   أٗشطس جذطٌحس. جٗظش أ٣ؼحً جُٔشحٛذز ضط٣ٞشٛح خالٍ كطشز  جُؿذ٣ذز أٝ جُٔكغ٘س جُط٢ ض

 Intellectual ٝقوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س  Intellectual property ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س
property rights. 

 ٝأجالعطوظحء  ٝأجُطط٣ٞش  ٝأ( ٢ٛ ٗط٤ؿس جُركع IPPsٓ٘طؿحش ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س )
جالذطٌحس جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ جُٔؼشكس جُط٢ ٣ٌٖٔ ُٔطٞس٣ٜح ضغ٣ٞوٜح أٝ جعطخذجٜٓح 

جإلٗطحؼ ٝرُي ألٕ جعطخذجّ جُٔؼشكس ٓو٤ذ ٖٓ خالٍ جُكٔح٣س ُٔظِكطْٜ جُخحطس ك٢ 
 جُوح٤ٗٞٗس أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ أشٌحٍ جُكٔح٣س. ٝضشَٔ ٛزٙ جُٔ٘طؿحش ٓح ٢ِ٣:

 جُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ )جُركع ٝجُطط٣ٞش(• 
 جعطٌشحف جُٔؼحدٕ ٝضو٤٤ٜٔح• 
 ٝهٞجػذ جُر٤حٗحشجُرشٓؿ٤حش جُكحعٞذ٤س • 
 ؛ ٝ ٓ٘طؿحش ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س جألخشٟ.جألط٤ِس ل٤٘سجألدذ٤س ٝجُٝجألػٔحٍ جُطشك٤ٚ • 

هٌتدبد الولكٍخ 
 (IPPsالفكسٌخ )

Intellectual 
property 
products (IPPs) 

 ( ٢ٛ قوٞم هح٤ٗٞٗس ػ٠ِ ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س. جٗظش أ٣ؼحً IPRقوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س )
 .Intellectual property ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س

زمىق الولكٍخ 
 (IPRالفكسٌخ )

Intellectual 
property rights 

 

International 
Standard 
Industrial 
Classification 
of 
All Economic 
Activities 
(ISIC) 

التصٌٍف الصٌبػً 
 الوىزد الدولً

لدوٍغ األًططخ 
 االلتصبادٌخ

( ٖٓ ٤ٌَٛ ISICُؿ٤ٔغ جألٗشطس جالهطظحد٣س ) جُٔٞقذ ٣طأُق جُطظ٤٘ق جُظ٘حػ٢ جُذ٢ُٝ 
ُٓطغن ٝٓ٘غؿْ  ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔلح٤ْٛ ٝجُطؼش٣لحش  ُألٗشطس جالهطظحد٣س ٣شضٌضضظ٤٘ق 

ٝجُٔرحدب ٝهٞجػذ جُطظ٤٘ق جُٔورُٞس د٤ُٝحً. ٣وذّ ٛزج ج٤ٌَُٜ ئؽحسجً شحٓالً ٣ٌٖٔ ػٔ٘ٚ ؾٔغ 
جُر٤حٗحش جالهطظحد٣س ٝجإلذالؽ ػٜ٘ح ذظ٤ـس  ٓظٔٔس  ُـح٣حش جُطك٤َِ جالهطظحد١، ٝجضخحر 

ٛزج جُطظ٤٘ق ػٔٞٓحً جألٗشطس جإلٗطحؾ٤س أ١  ٗطحم٣ـط٢ وشجسجش ُٝط٘غ جُغ٤حعحش. جُ
٣غطخذّ (. SNAجإلٗطحؼ ك٢ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس ) جُط٢ ضوغ دجخَ قذّ جألٗشطس جالهطظحد٣س 

ٛزج جُطظ٤٘ق ك٢ ضظ٤٘ق جُٞقذجش جإلقظحت٤س، ٓػَ جُٔإعغحش ٝجُٔشحس٣غ، ٝكوحً ُِ٘شحؽ 
َ  ست٤ظ ك٤ٚ. جُ٘غخس جألقذظ  ٢ٛ جُٔطٞكش ٖٓ ٛزج جُطظ٤٘ق جالهطظحد١ جُز١ ض٘خشؽ ذشٌ

 . 4 جُ٘غخس جُٔ٘وكس
Intramural 
R&D 

أًططخ الجسث 
 التدسٌجً والتطىٌس
 الداخلٍخ

( ؾ٤ٔغ ذ٘ٞد جإلٗلحم R&D) جُذجخ٤ِس ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ أٗشطس جُركع ٣ٔػَ جإلٗلحم ػ٠ِ
( جُط٢ R&Dجُؿحس١ صجتذجً جإلٗلحم جُشأعٔح٢ُ جُػحذص جإلؾٔح٢ُ ٖٓ أؾَ جُركع ٝجُطط٣ٞش )

أٗشطس  ٓغأٗشطس جُركع ٝجُطط٣ٞش جُذجخ٤ِس ٗشحؽحً جذطٌحس٣حً  ضطْ ػٖٔ ٝقذز ئقظحت٤س. ضؼذّ 
 Extramuralجُركع ٝجُطط٣ٞش جُخحسؾ٤س. جٗظش أ٣ؼحً أٗشطس جُركع ٝجُطط٣ٞش جُخحسؾ٤س 

R&D . 
ISO 50500  هؼٍبز اإلٌزو

50500 
( قٍٞ أعحع٤حش ISO) ُطٞق٤ذ جُٔوح٤٣ظ\ُِطٞق٤ذ جُو٤حع٢\ٓؼح٤٣ش جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ُِطو٤٤ظ

ضطٔحش٠ . IS0/TC279ٝٓلشدجش ئدجسز جالذطٌحس جُط٢ ؽٞسضٜح جُِؿ٘س جُل٤٘س ك٢ جُٔ٘ظٔس 
ضؼش٣لحش جالذطٌحس ٝئدجسز جالذطٌحس ك٢ د٤َُ أٝعِٞ ٓغ ضِي جُط٢ ضغطخذٜٓح جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس 

 .ُطٞق٤ذ جُٔوح٤٣ظ\ُِطٞق٤ذ جُو٤حع٢ \ُِطو٤٤ظ
Item non-
response 

 ستدبثخاػدم 
  الؼٌصس

 العطر٤حٕ.ُؼ٤٘س جعطؿحذس ؿ٤ش ًحِٓس جُٞقذز ك٢ جُػ٘ذٓح ضوذّ 

Kind-of-
activity unit 
(KAU) 

الٌىع  وزدح ًطبط 
 الىازد

ٝجقذ كوؾ ٖٓ جُ٘شحؽ  ضٔػَ ٝقذز ٗٞع جُ٘شحؽ ششًس أٝ ؾضء ٖٓ ششًس ض٘خشؽ ك٢ ٗٞع  
ٓؼظْ جُو٤ٔس جُٔؼحكس. جٗظش ػ٠ِ جُ٘شحؽ جإلٗطحؾ٢ جُشت٤ظ ك٤ٜح  ٣غطأغشجإلٗطحؾ٢ أٝ جُط٢ 

 .Enterprise جُششًسأ٣ؼحً 
Knowledge ؿح٣حش  ٓخطِلس. ُطكو٤ن حشجُٔؼِٞٓ ٝجُوذسز ػ٠ِ جعطؼٔحٍ جُٔؼِٞٓحشضش٤ش جُٔؼشكس ئ٠ُ كْٜ  الوؼسفخ 
Knowledge-
based capital 
(KBC) 

زأس الوب  المبئن 
 ػلى الوؼسفخ

( جألطٍٞ ؿ٤ش جُِٔٔٞعس جُط٢ ضخِن ٓ٘حكغ ٣KBCؼْ سأط جُٔحٍ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔؼشكس )
ًلحءجش كٌش٣س ٝٓ٘طؿحش ٤ٌِٓس ٝذشٓؽ ٝهٞجػذ ذ٤حٗحش ٓغطور٤ِس. ٣شَٔ ٛزج جُشأعٔحٍ 

جُشأعٔحٍ ٝسأط جُٔحٍ جُرشش١ جُخحص ذحُششًس ٝجهطظحد٣س )ذٔح ك٤ٜح ه٤ٔس جُؼالٓس جُطؿحس٣س 
ٝهٞجػذ جُر٤حٗحش ٝٓ٘طؿحش  ذحُرشٓؿ٤حشجُط٘ظ٢ٔ٤(. ٣ؼطشف قح٤ُحً ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس 

  ٍ  ٓ٘طَؿس. ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س ػ٠ِ أٜٗح أطٞ
Knowledge-
capturing 
products 

 التمبطهٌتدبد 
 الوؼسفخ

ٝضخض٣ٜ٘ح ٝضٞجطِٜح  ٝجُٔطؼس ٝجُٔشٞسزُٔؼشكس ذطٞك٤ش جُٔؼِٞٓحش ج جُطوحؽٓ٘طؿحش  ضطؼِن
َ  ٓطٌشس.جُٞطٍٞ ئ٠ُ ٝٗششٛح ذطش٣وس  ضغطط٤غ ٓؼٜح جُٞقذز جُٔغطٌِٜس   جُٔؼشكس ذشٌ

Knowledge 
flows 

ضش٤ش ضذكوحش جُٔؼشكس ئ٠ُ جُطرحدالش جُظحدسز ٝجُٞجسدز ُِٔؼشكس ٖٓ خالٍ طلوحش ك٢ جُغٞم  تدفمبد الوؼسفخ
ذ ّٔ جُٔطؼ جُ٘وَ ٖٓ ضذكوحش جُٔؼشكس ًالً  حس٣س(. ضؼّْ ذحإلػحكس ئ٠ُ ٝعحتَ ؿ٤ش عٞه٤س )ؿ٤ش ضؿ

 ٝجَُؼشػ٢ ُِٔؼشكس.
Knowledge 
management 

ْ ذٜح  إادازح الوؼسفخ ٌّ ضٔػَ ئدجسز جُٔؼشكس ه٤حّ جُٔ٘ظٔس ذط٘غ٤ن ؾ٤ٔغ جألٗشطس ٖٓ أؾَ ضٞؾ٤ٚ جُٔؼشكس ٝجُطك
 ٝجعطوحتٜح ٝجعطؼٔحُٜح ٝٓشحسًطٜح دجخَ ٝخحسؼ قذٝدٛح.

Knowledge 
network 

جُط٢ ضطشحسًٜح ٓؿٔٞػس ضطأُق شرٌس جُٔؼشكس ٖٓ جُطلحػالش أٝ جُشٝجذؾ جُوحتٔس ػ٠ِ جُٔؼشكس  وؼسفخالشجكخ 
 ٝأٓحًٖ ضخض٣ٜ٘حػ٘حطش جُٔؼشكس  ٖٓ جُششًحش ٝسذٔح ؾٜحش كحػِس أخشٟ. ٢ٛٝ ضؼّْ 
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ٝٛزٙ ًِٜح ٓطشجذطس ٝجُؼٔالء جُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٓؿحٍ جُركع ػٖ جُٔؼشكس ٝٗوِٜح ٝخِوٜح. 
ٌَّ أٝ ضو٤ذ جًطغحخ جُٔؼشكس ٝٗوِٜح ٝخِوٜح. ٌّٖ أٝ ضُش َ  ٓطرحدٍ ذؼالهحش ضُٔ شرٌحش  ضؼّْ  ذشٌ

أٝ  ٜح٣ٗٞكشٕٝٞ جُٔؼشكس أٝ وطِز٣ٖ ٣جُٔؼشكس ٤ٌٖٗٞٓ أعحع٤٤ٖ ٛٔح ٗٞع جُٔؼشكس ٝجُلحػِٕٞ جُ
 ٣طرحدُٞٛح.

Logic model أدجزً ٣ؼطٔذ ػ٤ِٜح ُٓٔٞٞ جُرشجٓؽ ٝٓذ٣شٝٛح ٝٓو٤ٔٞٛح ٖٓ أؾَ ضٔػ٤َ  ٢٘ٔٞرؼ جُٔ٘طوج٣ُٔػَ  ًوٌطمالٌوىذج ال
 ٝضو٣ْٞ كؼح٤ُس جُرشٗحٓؽ. جُطأغ٤شجشضغِغَ 

Longitudinal 
survey 

ادزاسخ )هسر 
 طىلً (استمصبئٍخ

 ٣ؿٔغ جُٔغف جُط٢ُٞ ذ٤حٗحش ػٖ جُٔؿٔٞػحش )ػ٤٘س ٓػرطس( ٗلغٜح ػرش كطشجش ص٤٘ٓس ٓطؼذدز.

Management 
capabilities 

٣ٌٖٔ ُوذسجش جإلدجسز جُطأغ٤ش ك٢ هذسز جُششًس ػ٠ِ ض٘ل٤ز أٗشطس جالذطٌحس ٝضوذ٣ْ جذطٌحسجش  لدزاد اإلادازح
 ّْ ( 1جُ٘ظش ك٢ ٓؿح٤ُٖ ست٤غ٤ٖ ) ٝض٤ُٞذ ٓخشؾحش جالذطٌحس. ٖٓ أؾَ ٛذف جالذطٌحس، ٣ط

جإلدجس٣س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔغطخذٓس ك٢ ض٘ل٤ز ( جُوذسجش 2جإلعطشجض٤ؿ٤س جُط٘حكغ٤س ك٢ جُششًس ٝ )
 . Managerial Capabilitiesجإلدجس٣س جُوذسجشضِي جإلعطشجض٤ؿ٤س. جٗظش أ٣ؼحً 

Managerial 
capabilities 

جُوذسجش جإلدجس٣س ًَ ٓح ضٔطٌِٚ ششًس  ٓح ٖٓ ئٌٓحٗحش ٝهذسجش ًٝلحءجش ٣ٌٖٔ  ضؼّْ  المدزاد اإلادازٌخ
جعطخذجٜٓح ك٢ قشذ جُٔٞجسد ٝجُغ٤طشز ػ٤ِٜح ٝجعطـالُٜح ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جألٛذجف 

جُِٔٔٞط شأط جُٔحٍ ؿ٤ش ذٝجإلعطشجض٤ؿ٤س ُِششًس. ػحدزً، ضشضرؾ ٛزٙ جُوذسجش ذحُٔذ٣ش٣ٖ؛ 
 حُؼ٤ِٔحش جُذجخ٤ِس ٝجُؼالهحش جُخحسؾ٤سذضطؼِن جُوذسجش  حُٔؼشكس.ذٝجُٔحد١ ٝجُٔح٢ُ؛ ٝ

جُوذسجش جإلدجس٣س ٓؿٔٞػسً كشػ٤س ٓكذدز ٖٓ جُوذسجش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔشضرطس  ضؼذّ  .ًِط٤ٜٔح
 Management هذسجش جإلدجسزذآٌحٗحش جُٔذ٣ش٣ٖ ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ جُطـ٤٤ش. جٗظش أ٣ؼحً 

capabilities. 
Marketing 
and brand 
equity 
activities 

أًططخ التسىٌك 
لؼالهخ ا ولٍوخ

 التدبزٌخ

ُؼالٓس جُطؿحس٣س أذكحظ جُغٞم ٝجخطرحس جُغٞم ٝؽشجتن جه٤ٔس أٗشطس جُطغ٣ٞن ٝ ضؼّْ 
جإلػالٕ ػٖ جُٔ٘طؽ ٝجُطش٣ٝؽ ُِٔ٘طؿحش ك٢  ُٚ. ًٔح ضؼّْ  جُطغؼ٤ش ٝجُذػح٣س ُِٔ٘طؽ ٝجُطش٣ٝؽ

عطشجض٤ؿ٤حش جُطغ٣ٞن. ضؼذ كؼح٤ُحش جُطغ٣ٞن ئش جُٔؼحسع جُطؿحس٣س أٝ جُٜٔشؾحٗحش ٝضط٣ٞ
 رجضٜح ٓرطٌشز.  جُخحطس ذحُٔ٘طؿحش جُكح٤ُس أٗشطس جذطٌحس كوؾ ئرج ًحٗص ٓٔحسعس جُطغ٣ٞن ذكذّ 

Marketing 
innovation 

ُٔغطخذٓس ك٢ جُ٘غخس جُغحذوس ٖٓ ٛزج جُذ٤َُ، قح٤ُحً ض٘ذسؼ ٛزٙ جألٗٞجع  ًاالثتكبز التسىٌم أقذ أٗٞجع جالذطٌحس جُ
ّْ ئػٖٔ جذطٌحس ػ٤ِٔس  ٘طَؽ جُط٢ ٣ط ُٔ  ٗؿحص جألػٔحٍ ذحعطػ٘حء جالذطٌحسجش جُٔطؼِوس ذطظ٤ْٔ جُ

٘طَؽ. ُٔ  ضؼ٤ٜٔ٘ح ك٢ كثس جذطٌحس جُ
Metadata جٍبًبد ال

 تؼسٌفٍخال\ىوصفٍخال
٢ٛ جُر٤حٗحش جُط٢ ضُؼشف ذ٤حٗحش أخشٟ ٝضظلٜح. ٢ٛٝ ضشَٔ ضؼ٤ٖٔ ٓؼِٞٓحش ػٖ جإلؾشجء 
جُٔغطخذّ ك٢ ؾٔغ جُر٤حٗحش، ٝؽشجتن ؾٔغ جُؼ٤٘حش، ٝئؾشجءجش جُطؼحَٓ ٓغ قحالش ػذّ 

 جالعطؿحذس، ٝٓإششجش جُؿٞدز أٝ جُ٘ٞػ٤س. 
Moments 
(statistical) 

د ذٔؼِ (إزصبءاللسظبد ) ّٝ ٞٓحش ػٖ شٌَ ضٞصع هحػذز جُر٤حٗحش. ضشَٔ جألٓػِس جُٔطٞعؾ ٓإششجش ئقظحت٤س ضض
 ٝجُطرح٣ٖ.

Multinational 
enterprise 
(MNE) 

شسكخ \هؤسسخ
 هتؼدادح الدٌسٍبد

٣ش٤ش ٛزج جالعْ ئ٠ُ ششًس أّ ضغطٞؽٖ ك٢ ذِذ  ٓح ٝضٌٕٞ جُششًحش جُطحذؼس ُٜح جُط٢ ضٔطِي 
جُششًحش جعْ ششًحش ضحذؼس خحػؼس أؿِر٤طٜح ٓٞؾٞدز خحسؼ رُي جُرِذ، ٣ُٝطِن ػ٠ِ ضِي 

 ّْ جإلشحسز ئ٠ُ جُششًحش ٓطؼذدز جُؿ٘غ٤حش ذٔؿٔٞػحش جُششًحش  ُِشهحذس ك٢ جُخحسؼ. ضط
 .Enterprise groupٓؿٔٞػس جُششًحش جُؼح٤ُٔس. جٗظش أ٣ؼحً 

New-to-firm 
(NTF) 
innovation 

 ػلى ددٌدالثتكبز اال
 الطسكخ

الذطٌحس ٖٓ ق٤ع جُكذجغس ٣ٝش٤ش ئ٠ُ أٍٝ جعطخذجّ أٝ ض٘ل٤ز ٖٓ هرَ جُششًس. ٣ٌٖٔ ُػطرس أد٠ٗ 
ً إٔ ٣ٌٕٞ ؾذ٣ذجً ػ٠ِ جُغٞم )أٝ جُؼحُْ(، ٌُٖٝ ٤ُظ  ُالذطٌحس جُؿذ٣ذ ػ٠ِ جُششًس أ٣ؼح

ػ٠ِ عر٤َ ك٢ قحٍ ًحٕ جالذطٌحس ؾذ٣ذجً ػ٠ِ جُششًس ٌُٖٝ ٤ُظ ؾذ٣ذجً ػ٠ِ جُغٞم )جُؼٌظ. 
ضخطِق ًػ٤شجً ػٔح  شش٣طس إٔٔٞؾٞدز جُػٔحٍ جألٓ٘طؿحش أٝ ػ٤ِٔحش  جػطٔحدك٢ قحٍ  ٔػحٍجُ

(، ضطْ جإلشحسز ئ٤ُٚ ٚٓغ ضؼذ٣َ ذغ٤ؾ أٝ ذذٝٗعٞجء قظِص ػ٤ِٜح جُششًس أٝ جعطخذٓطٚ عحذوحً 
 New-to-marketجالذطٌحس جُؿذ٣ذ ػ٠ِ جُغٞم ذأٗٚ ؾذ٣ذ ػ٠ِ جُششًس كوؾ. جٗظش أ٣ؼحً 

innovation. 
New-to-
market (NTM) 
innovation 

 ػلىددٌد الثتكبز اال
 السىق

ُْ ٣ٌٖ ٓطحقحً ك٢ جُغٞم )جألعٞجم( جُط٢ ضِر٤ٜح ضِي جُششًس. ٖٓ ق٤ع  جذطٌحس ضوذٓٚ ششًس
جُكذجغس، ٣ٔػَ جالذطٌحس جُؿذ٣ذ ػ٠ِ جُغٞم ٓغطٟٞ أػ٠ِ ُكذ ػطرس جالذطٌحس ٓوحسٗسً ذحالذطٌحس 

 New-to-firmجُششًسجالذطٌحس جُؿذ٣ذ ػ٠ِ جُؿذ٣ذ ػ٠ِ جُششًس. جٗظش أ٣ؼحً 
innovation. 

Nominal 
variable 

 Ordinalشض٤ر٢ ُجُٔطـ٤ش جٛٞ ٓطـ٤ش كث١ٞ ٤ُظ ُٚ ضشض٤د ؾٞٛش١. جٗظش أ٣ؼحً  سوًالوتغٍس اال
variable. 

Non-
innovative 
firm 

٢ٛ ششًس ال ضُرِّؾ ػٖ أ١ جذطٌحس خالٍ كطشز جُٔشحٛذز. ٣رو٠ ك٢ ٓوذٝس ٛزٙ جُششًس إٔ ضٌٕٞ  شسكخ غٍس ُهجتِكَسح
ُٓؼِن،  ٗشطس ك٢ ٓؿحٍ جالذطٌحس ئرج ًحٕ ُذ٣ٜح ٗشحؽ جذطٌحس١ ٝجقذ أٝ أًػش ؾحس١ قح٤ُحً، أٝ 
 ً ّْ جُطخ٢ِ ػ٘ٚ، أٝ ٓ٘ؿض ٤ًِحً ُْٝ ٣ػٔش ك٢ ضوذ٣ْ جذطٌحس خالٍ كطشز جُٔشحٛذز. جٗظش أ٣ؼح  أٝ ض

ٌَِشز  رط ُٔ  .  Innovative firmجُششًس جُ
Non-profit 
institution 

غٍس هبادفخ  خهؤسس
 للسثر

٢ٛ ٤ًحٗحش هح٤ٗٞٗس أٝ جؾطٔحػ٤س أُٗشثَص ُـشع ئٗطحؼ عِغ ٝخذٓحش، ٌُٖ ال ضغٔف ُٜح قحُطٜح 
سذف أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جٌُٔحعد جُٔح٤ُس ُِٞقذجش جُط٢ هحٓص طكو٤ن دخَ، أٝ إٔ ضٌٕٞ ٓظذسجً ُ
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(NPI)  ذطأع٤غٜح أٝ ضششف ػ٤ِٜح أٝ ضُٜٔٞح. ٣ٌٖٔ ُٜزٙ جُٔإعغحش إٔ ض٘خشؽ ك٢ أػٔحٍ ئٗطحؼ
 ُِغٞم أٝ ُـ٤شٛح.

Non-profit 
institutions 
serving 
households 
(NPISHs) 

غٍس  بدوؤسسال
 التً هبادفخ للسثرال

تخدم المطبع 
 األُسسي

  َ ضٔػَ جُٔإعغحش ؿ٤ش جُٜحدكس ُِشذف جُط٢ ضخذّ جُوطحع جألعش١ ٤ًحٗحش  هح٤ٗٞٗس ض٘خشؽ ذشٌ
 ٝال ضذخَ قِوحش جُغٞم، ًٌَست٤ظ ك٢ ئٗطحؼ خذٓحش ألؾَ جألعش أٝ جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ 

ئرج ًحٗص خحػؼس ُغ٤طشز جُكٌٞٓس، ٣ٌٕٝٞ ٓٞسدٛح جُشت٤ظ ٛٞ جُٔغحٛٔحش جُططٞػ٤س. ٝ
كاٜٗح ضظّ٘ق حع جُكٌٞٓس جُؼحٓس. ٝئرج ًحٗص ضكص ع٤طشز جُششًحش، ضٌٕٞ ؾضءجً ٖٓ هطكاٜٗح 

ً ػٖٔ هط  Non-profitٓإعغس ؿ٤ش جُٜحدكس ُِشذف حع ٓشحس٣غ جألػٔحٍ. جٗظش أ٣ؼح
institution. 

Non-response 
survey 

ادزاسخ )هسر 
ػدم  (استمصبئٍخ
 االستدبثخ

ذ٤ٖ جُٞقذجش جُٔغطؿ٤رس ٝضِي ؿ٤ش  سجُٔكطِٔ سجُٜٔٔ حشٛٞ ٓغف ٣ٜذف ئ٠ُ ضكذ٣ذ جالخطالك
جُٞقذجش ؿ٤ش  ػٖ عرد ػذّ ضوذ٣ْ ئؾحذحش ٖٓ جُٔغطؿ٤رس ٝئ٠ُ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش

 .Unit non-responseٝقذز ػذّ جالعطؿحذس جُٔغطؿ٤رس. جٗظش أ٣ؼحً 
Novelty ٘طَؽ أٝ ػ٤ِٔس أػٔحٍ سداثخال ُٓ ٖ ًػ٤شجً" ػٖ ٤ْٛ "ٓخطِل ٢ٛ ذُؼذ ٣غطخذّ ك٢ ضو٣ْٞ ك٤ٔح ئرج ًحٕ 

جذطٌحسجً. ضطٔػَ جُٔوحسذس جأل٠ُٝ ٝجألًػش ش٤ٞػحً  ح ٝك٢ قحٍ ضكون رُي، ٣ٌٖٔ جػطرحسٛحٜط٤ذوحع
ك٢ ضكذ٣ذ قذجغس جذطٌحسجش ضوذٜٓح ششًس ٓح ك٢ ٓوحسٗطٜح ٓغ أقذظ جالذطٌحسجش ك٢ جُغٞم أٝ 

ٌح٤ٗس إٔ ٣طٔػَ جُخ٤حس جُػح٢ٗ جُٔطحـ ك٢ جخطرحس ئٓ جُط٢ ضؼَٔ ػٜٔ٘ح ضِي جُششًس. ػسحجُظ٘
الً ذطٌحس جال٣ُكذظ  ّٞ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضوذّ ٓإششجً ٓكطٔالً ػ٠ِ قحُس  ك٢ )أٝ خِن( جُغٞم ضك

جذطٌحس ؾزس١ أٝ ٗحعخ. جُخ٤حس جألخ٤ش الذطٌحسجش جُٔ٘طؽ ٛٞ ك٢ ه٤حط جُطـ٤ش جُٔشحٛذ ك٢ 
قؿْ جُٔر٤ؼحش خالٍ كطشز جُٔشحٛذز أٝ ٖٓ خالٍ جُطغحؤٍ ٓرحششزً ػٖ جُطٞهؼحش جُٔغطور٤ِس 

 ُٔطؼِوس ذأغش ٛزٙ جالذطٌحسجش ك٢ ٓغطٟٞ جُط٘حكغ٤س.ج
Object-based 
approach 

 مبئوخالومبزثخ ال
 الهدف ػلى

ك٢ ه٤حط جالذطٌحس ػ٠ِ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ جذطٌحس ٓكٞس١  جُٜذف جُوحتٔس ػ٠ِ ٔوحسذسجُضوّٞ 
ً  ٛذفٝجقذ )  Subject-based جُٔٞػٞعجُٔوحسذس جُوحتٔس ػ٠ِ جُذسجعس(. جٗظش أ٣ؼح

approach    . 
Observation 
period 

جُلطشز جُٔشؾؼ٤س )كطشز جإلع٘حد( جُلطشز جُض٤٘ٓس جُط٢ ٣ـط٤ٜح عإجٍ ك٢ جعطر٤حٕ. جٗظش أ٣ؼحً  الوطبهدح فتسح 
Reference period. 

Open 
innovation 

٣ذٍ جالذطٌحس جُٔلطٞـ ػ٠ِ ضذكن جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ذحالذطٌحس ػرش قذٝد جُٔ٘ظٔحش جُلشد٣س.  االثتكبز الوفتىذ
ّٕ جُٔؼشكس  ٖٓ ه٤ٞد ٓؿح٤ٗس أٝ ٓغطػ٘حز ال ضلطشع كٌشز "جالٗلطحـ" ٛزٙ ذحُؼشٝسز أ

 جالعطخذجّ.
Ordinal 
variable 

 Nominalجُٔطـ٤ش جالع٢ٔ . جٗظش أ٣ؼحً جُٔطـ٤ش جُطشض٤ر٢ ٛٞ ٓطـ٤ش كث١ٞ ٣أخز ه٤ٔحً ٓشضرس تستٍجً\زتجًهتغٍس 
variable. 

Organisational 
capabilities 

 .Managerial capabilitiesجُوذسجش جإلدجس٣س  جٗظش التٌظٍوٍخالمدزاد 

Organisational 
innovation 

كثس  ػٖٔٛٞ أقذ أٗٞع جالذطٌحس جُٔغطخذٓس ك٢ جُ٘غخس جُغحذوس ٖٓ ٛزج جُذ٤َُ، ٣٘ذسؼ قح٤ُحً  التٌظٍوًاالثتكبز 
 جذطٌحس ػ٤ِٔحش ئٗؿحص جألػٔحٍ.

Panel س ػرش ضٌشجس٣ٖ أٝ ضٔػَ جُؼ٤٘س جُٔػرطس ٓؿٔٞػس كشػ٤س ٖٓ جُٞقذجش جُط٢ ٣طٌشس أخزٛح ًؼ٤٘ الؼٌٍخ الوثجتخ
 .Longitudinal survey ٢ُجُٔغف جُط٢ٞ. جٗظش أ٣ؼحً أًػش ُٔغف ؽُٞ

Paradata  الجٍبًبد الىوصفٍخ
 لؼولٍخ خوغ الجٍبًبد

ضش٤ش ئ٠ُ جُر٤حٗحش جُط٢ ضظق جُؼ٤ِٔس جُٔطرؼس ك٢ ِٓة جُٔغٞـ. ٣ٌٖٔ ضك٤َِ جُر٤حٗحش 
جُٞطل٤س ُؼ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ٖٓ أؾَ جُطؼّشف ػ٠ِ أكؼَ جُٔٔحسعحش جُط٢ ضط٤ف ضو٤َِ 

، جإلسػحءجإلٜٗحء جُغحذن ألٝجٗٚ أٝ  ئ٠ُ جُكذ جألد٠ٗ ٓػَد ٤جُغِٞى ؿ٤ش جُٔشؿٞخ ػ٘ذ جُٔؿ
 أدجز جُٔغف. عطخذجّ طٌشجسجش جُٔغطور٤ِس الجُٝرُي ذوظذ ضكغ٤ٖ 

Product عِؼس أٝ خذٓس )ذٔح ك٤ٜح ٓ٘طؿحش جعطوحء جُٔؼشكس ذحإلػحكس ئ٠ُ ضشج٤ًد ٖٓ جُغِغ ٝجُخذٓحش(  ُوٌتَحال
 .Goods and services جُغِغ ٝجُخذٓحشجُط٢ ض٘طؽ ػٖ ػ٤ِٔس ئٗطحؼ. جٗظش أ٣ؼحً 

Product 
innovation 

ػٖ جُغِغ أٝ جُخذٓحش جُغحذوس ك٢ جُششًس  ؾٞٛش٣حً عِؼس أٝ خذٓس ؾذ٣ذز أٝ ٓكّغ٘س ضخطِق  اثتكبز الُوٌتَح
٣ؿد إٔ ضوذّ جذطٌحسجش جُٔ٘طؽ ضكغ٤٘حش ًر٤شز ك٢ ؾحٗد أٝ ٝٝجُط٢ ضْ ضوذ٣ٜٔح ئ٠ُ جُغٞم. 

ُٔ٘طَؽأًػش ٖٓ خظحتظٚ أٝ ٓكذدجش أدجتٚ. جٗظش أ٣ؼحً   .   Product جُ
Production 
processes 

)أٝ أٗشطس جإلٗطحؼ( ٣طْ ضؼش٣لٜح ك٢ ٗظحّ جُكغحذحش جُو٤ٓٞس ذأٜٗح ًَ جألٗشطس، جُط٢ ضوغ  ػولٍبد اإلًتبج
ٝجُغِغ ٝسأط جُٔحٍ  ٓذخالش ٖٓ جُؼَٔ ٛزٙ جُٞقذز ٓإعغ٤س، ضغطخذّػٖٔ ع٤طشز ٝقذز 

 ٓكؾ \ٝجُخذٓحش ٖٓ أؾَ ئٗطحؼ ٓخشؾحش ٖٓ جُغِغ ٝجُخذٓحش. ضٔػَ ٛزٙ جألٗشطس ٗوطس
 .ضش٤ًض ضك٤َِ جالذطٌحس

Public sector جُوطحع جُؼحّ ًَ جُٔإعغحش جُخحػؼس ُغ٤طشز جُذُٝس، ذٔح ك٤ٜح ٓشحس٣غ جألػٔحٍ  ٣ؼّْ  المطبع الؼبم
٣ؿد ػذّ جُخِؾ ذ٤ٖ جألخ٤شز ٝجُششًحش جُٔغؿِس ك٢ )جُٔطذجُٝس( جُرٞسطس. ٣ٔػَ ٝجُؼحٓس. 

 جُوطحع جُؼحّ ٓلٜٞٓحً أٝعغ ٖٓ هطحع جُكٌٞٓس جُؼحٓس. 
Public 
infrastructure 

ّْ ٤ٌٓٞ٣س أٝ جُغ٤طشز جُك٤ٌٓٞس جُط٢ ػرش ج٤ٌُِٔس جُك٣ٌٖٔ ضؼش٣لٜح  الجٌى التستٍخ الؼبهخ ٖٓ خالٍ جُط٘ظ٤ْ  ط
ضإغش جُخظحتض جُل٤٘س ٝجالهطظحد٣س ُِر٠ُ٘ جُطكط٤س جُؼحٓس ذوٞز ك٢ جُوذسجش جُٞظ٤ل٤س جُٔرحشش. 

 ّْ ٌٖٔ ُكع جُر٠٘ جُطكط٤س جُؼحٓس ًؼحَٓ خحسؾ٢ ٣ أل١ جهطظحد ٝضطٞسٙ ٝأدجتٚ، ُٜٝزج جُغرد ٣ط
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ضوحٗس جُٔؼِٞٓحش ٝجُطحهس ٝجُر٠٘ ٓؿحالش ٓػَ جُٔٞجطالش  ٣إغش ك٢ جالذطٌحس. ضؼْ ٛزٙإٔ 
 جُر٤٘س جُطكط٤س ُِٔؼشكس ٝجُظكس. ٝضض٣ٝذ ج٤ُٔحٙ ٝئدجسز جُ٘لح٣حش ٝ ٝجالضظحالش

Public 
research 
institution 
(PRI) 

هؤسسبد الجسث 
  الؼبهخ

ّْ  ذحُشؿْ ٖٓ جإلشحسز ئ٤ُٜح أق٤حٗحً  ػذّ ٝؾٞد ضؼش٣ق سع٢ٔ ُٔإعغحش جُركع جُؼحٓس )جُط٢ ضط
ضوّٞ ذأٗشطس إٔ ( 1ذٔ٘ظٔحش جُركع جُؼحٓس(، كاٗٚ ٣طٞؾد ػ٤ِٜح إٔ ضكون ٓؼ٤حس٣ٖ ٛٔح )
ضغ٤طش ػ٤ِٜح إٔ ( 2جُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ ً٘شحؽ جهطظحد١ ست٤ظ ُٜح )جُركع(، ٝ )

 .س ؿ٤ش جُٜحدكس ُِشذف ٖٓ ٛزج جُطؼش٣قء ٓشجًض جُركع جُخحطجُكٌٞٓس. ُٜٝزج ٣طْ جعطػ٘ح
Reference 
period 

الفتسح الوسخؼٍخ، 
 فتسح اإلسٌباد

جُٔشحٛذز كطشز ػ٠ِ أٜٗح  ٝضُغطخذّجُٔشحٛذز ك٢ ئؾٔح٢ُ جُٔغف ٢ٛ جُغ٘س جألخ٤شز ٖٓ كطشز 
جُلؼ٤ِس ٖٓ أؾَ ؾٔغ ذ٘ٞد جُر٤حٗحش ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُلطشز جُلحطِس، ٓػَ جإلٗلحم أٝ ػذد جألكشجد 

 .  Observation period كطشز جُٔشحٛذزجُٔشطـ٤ِٖ. جٗظش أ٣ؼحً 
Regulation اللىائر \التٌظٍن

 التٌظٍوٍخ
ؾَ أش جُؼحٓس ٝجُٔإعغحش جُك٤ٌٓٞس ٖٓ جُغِطح ٖٓ هِرَجُوٞجػذ  ضطر٤نئ٠ُ  جُط٘ظ٤ْ ٣ش٤ش

٣ٌٖٔ ُط٤ق ٓط٘ٞع ٖٓ ِٝوطحع جُخحص. ُ جالهطظحد١ غِٞىجُك٢ جُطأغ٤ش ك٢ ٗشحؽ جُغٞم ٝ
 جُطأغ٤ش ك٢ أٗشطس جالذطٌحس ك٢ جُششًحش ٝجُظ٘حػحش ٝجالهطظحدجش. جُِٞجتف جُط٘ظ٤ٔ٤س

Reporting unit إػدااد \وزدح اإلثالؽ
 التمبزٌس

ّْ ػٖٔ ٓششٝع جألػٔحٍ جُز ٣ش٤ش ئ٠ُ "جُٔغطٟٞ" ٓ٘ٚ ؾٔغ جُر٤حٗحش جُٔطِٞذس. هذ  ١ ض
 قظحت٤س جُٔطِٞذس.ئػذجد جُطوحس٣ش ػٖ جُٞقذز جإل\الؽضخطِق ٝقذز جإلذ

Research and 
experimental 
development 
(R&D) 

الجسث والتطىٌس 
 ( R&Dالتدسٌجً )

٘لّز ذوظذ ص٣حدز ( جُؼَٔ جُخالم ٝجُٜٔ٘ؿ٢ ج٣R&Dشَٔ جُركع ٝجُطط٣ٞش جُطؿش٣ر٢ ) ُٔ ُ
ٝجعطكذجظ ضطر٤وحش  –، ٝجُػوحكس  ٝجُٔؿطٔغ سجُٔخضٕٝ جُٔؼشك٢ ذٔح ك٤ٚ جُٔؼشكس جُرشش٣

 ؾذ٣ذز ُِٔؼشكس جُٔطحقس.

Sampling 
fraction 

 ٓؼذٍ قؿْ جُؼ٤٘س ٓ٘غٞذحً ئ٠ُ قؿْ جُٔؿطٔغ كسس الوؼبٌٌخ

Satisficing ُٔؿ٤د ٖٓ أؾَ ضخل٤غ جُٞهص ٝجُؿٜذ جُالص٤ٖٓ  جإلسػحء٣ش٤ش  اإلزضبء ئ٠ُ جُغ٤ًِٞحش جُط٢ ٣طرؼٜح جُ
ضشَٔ ٛزٙ جُغ٤ًِٞحش ضشى جُٔغف هرَ جًطٔحُٚ ٝإلًٔحٍ جعطر٤حٕ ٓطرٞع أٝ ػ٠ِ جإلٗطشٗص. 

ُٔؿ٤ر٤ٖ ذاػطحء  )جإلٜٗحء جُغحذن ألٝجٗٚ(، ٝضخط٢ أعثِس، ٝػذّ جُط٤٤ٔض )ًٔح ك٢ قحُس ه٤حّ جُ
ئ٠ُ ًَ جألعثِس جُلشػ٤س ك٢ عإجٍ، ٓػحٍ رُي جإلؾحذس ذـ "ْٜٓ ه٤ِالً" ٌَُ كثس جالعطؿحذس رجضٜح 

 جألعثِس جُلشػ٤س ك٢ عإجٍ شرٌس(، ٝجإلعشجع ك٢ ئضٔحّ جالعطر٤حٕ.
Services ُٔغطٌِِٜس، أٝ ضُغَّٜ ضرحدٍ  الخدهبد ٢ٛ ٗطحتؽ كؼح٤ُس ئٗطحؼ ضإد١ ئ٠ُ ضـ٤٤ش قحُس أٝ ظشٝف جُٞقذجش جُ

َ  ٓ٘لظَ ػٖ ئٗطحؾٜح.  ضذجُٜٝحال ٣ٌٖٔ ٝجُٔ٘طؿحش أٝ جألطٍٞ جُٔح٤ُس.  ٣ٌٖٔ إٔ ضؼْ ٝذشٌ
 .Products جُٔ٘طؿحشجُخذٓحش أ٣ؼحً ٓ٘طؿحش جعطوحء جُٔؼشكس. جٗظش أ٣ؼحً 

Social 
innovation 

ضكغ٤ٖ سكحٙ جألكشجد أٝ  جُٔطٔػِس ك٢ٛ٢ جالذطٌحسجش جُٔؼّشكس ٖٓ خالٍ ؿح٣حضٜح )جالؾطٔحػ٤س(  الثتكبز االختوبػًا
 جُٔؿطٔؼحش.

Software 
development 
and database 
activities 

أًططخ تطىٌس 
الجسهدٍبد ولىاػد 

 الجٍبًبد

 :ٓح ٢ِ٣ أٗشطس ضط٣ٞش جُرشٓؿ٤حش ٝهٞجػذ جُر٤حٗحش ضؼّْ 
  جُطط٣ٞش جُذجخ٢ِ ٝششجء جُرشٓؿ٤حش جُكحعٞذ٤س، ٝٝطق جُرشجٓؽ ٝجُٔٞجد جُذجػٔس ٌُال

أٗظٔس جُرشٓؿ٤حش ٝضطر٤وحضٜح )ذٔح ك٢ رُي قضّ جُرشٓؿ٤حش جُٔؼ٤حس٣س، ٝجُكٍِٞ 
٘س ك٢ جُٔ٘طؿحش أٝ جُٔؼذجشجُرشٓؿ٤س  ّٔ  .(جُٔخظظس ٝجُرشٓؿ٤حش جُٔطؼ

 ِٞٓحش جُٔكٞعرس ٝضط٣ٞشٛح دجخ٤ِحً جهط٘حء هٞجػذ ذ٤حٗحش جُكحعٞخ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؼ
ٝضك٤ِِٜح، ذٔح ك٢ رُي ؾٔغ ٝضك٤َِ جُر٤حٗحش ك٢ هٞجػذ ذ٤حٗحش قحعٞذ٤س ٓغؿِس ج٤ٌُِٔس 

 جإلٗطشٗص.ٖٓ ٝذ٤حٗحش ٓغطوحز ٖٓ جُطوحس٣ش جُؼحٓس جُٔطٞكشز أٝ 
  جألٗشطس جُخحطس ذطكذ٣ع أٝ ضٞع٤غ ٗطحم ٝظحتق أٗظٔس ضوحٗس جُٔؼِٞٓحش ذٔح ك٤ٜح

٣شَٔ رُي ضك٤َِ جُر٤حٗحش جإلقظحت٤س ٝذشجٓؽ جُكحعٞخ ٝهٞجػذ جُر٤حٗحش جُكحعٞذ٤س. 
 ٝأٗشطس جُركع ػٖ جُر٤حٗحش.

ٔ٘طؿحش جُ ٣ٔػَ ضط٣ٞش جُرشٓؿ٤حش ٗشحؽحً جذطٌحس٣حً ػ٘ذٓح ٣ٞؾٚ ٖٓ أؾَ ضط٣ٞش أٝ ضكغ٤ٖ
ٝ ػ٤ِٔحش ئٗؿحص جألػٔحٍ، ٓػَ أُؼحخ جُكحعٞخ، أٝ جألٗظٔس جُِٞؾغط٤س، أٝ ذشٓؿ٤حش أ

ضٌٕٞ أٗشطس هٞجػذ جُر٤حٗحش ٗشحؽحً جذطٌحس٣حً ػ٘ذٓح ضغطخذّ دٓؽ ػ٤ِٔحش ئٗؿحص جألػٔحٍ. 
جُٔٞجد أٝ ضلؼ٤الش  ذخظحتض٤حٗحش جُٔطؼِوس ٖٓ أؾَ جالذطٌحس ًٔح ك٢ قحُس ضك٤َِ جُر

   جُؼٔالء.
Standards ُٓؼطشف  ذٜح، ٣ر٤ٖ، ذوظذ  وؼبٌٍسال ٝغ٤وس أٝ ٓغط٘ذ ٣ٞػغ ذ٘حًء ػ٠ِ ضٞجكن ج٥سجء ٝضوّشٙ ٤ٛثس 

جالعطخذجّ جُؼحّ ٝجُٔطٌشس، جُوٞجػذ أٝ جإلسشحدجش أٝ جُخظحتض جُٔطؼِوس ذحألٗشطس أٝ 
ػ٠ِ ٖٓ جُ٘ظحّ ك٢ ع٤حم  ٓح.ٝٗطحتؿٜح،  ُٔ  ٣ٜذف ئ٠ُ جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُذسؾس جُ

Statistical unit ضٔػَ جُٞقذز جإلقظحت٤س ٤ًحٗحً ٣طْ جُغؼ٢ ُِكظٍٞ ػٖ ٓؼِٞٓحش قُٞٚ ًٔح ٣ٝؿش١ ذحُذسؾس  الىزدح اإلزصبئٍخ
جُٜ٘حت٤س ضؿ٤ٔغ جإلقظحءجش ػ٘ٚ؛ ذٔؼ٠ً٘ آخش، ٢ٛ جُٞقذز جُٔإعغ٤س ٓٞػغ جالٛطٔحّ ٖٓ 
أؾَ ضكو٤ن جُـح٣س جُٔشؿٞذس ٢ٛٝ ؾٔغ ئقظحءجش جالذطٌحس. ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ جُٞقذز 

 ٝقذز ضك٤َِٝضؿ٤ٔغ ئقظحءجش ػٜ٘ح، أٝ قُٜٞح ٣طْ ضِو٠ ٓؼِٞٓحش  ٓشحٛذز ٝقذز جإلقظحت٤س
 ّْ ئٗشحءٛح ئٓح ذطوغ٤ْ ٝقذجش جُٔشحٛذز أٝ دٓؿٜح ذٞعحؽس أعح٤ُد جُطوذ٣ش أٝ جُطؼ٣ٞغ ٖٓ  ٣ط

  .  رُيأؾَ ضأ٤ٖٓ ذ٤حٗحش أًػش ضلظ٤الً ٝضؿحٗغحً ٓٔح ًحٕ ٣ٌٖٔ جُكظٍٞ ػ٤ِٚ ذـ٤ش 



300

Stratified 
sample 

ّْ ضوغ٤ٜٔح ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ٓ٘لظِس )"جُطروحش"( ٖٓ أؾَ ػرؾ  الؼٌٍخ الطجمٍخ ٢ٛ ػ٤٘س ٓخطحسز ٖٓ ٓؿطٔغ ض
ضٔػ٤َ ٓؿطٔؼحش كشػ٤س أعحع٤س.ضُغكد جُؼ٤٘حش جُطرو٤س ٖٓ ًَ ؽروس ذك٤ع ٣ؼطٔذ قؿْ جُؼ٤٘س 

 ضـ٤ش\ٝضوِّدقؿْ جُٞقذجش ٝجُٔغطٜذكس ػ٠ِ ٓؼح٤٣ش جُذهس، ذحإلػحكس ئ٠ُ ػذد جُٞقذجش 
 طـ٤شجش جُشت٤غس ٓٞػغ جالٛطٔحّ ػٖٔ ًَ ؽروس. جُٔ

Subject-based 
approach 

الومبزثخ المبئوخ 
 الوىضىعػلى 

ًّض ٛزٙ جُٔوحسذس ػ٠ِ جُششًس ) ( ٣ٝطْ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ًَ أٗشططٜح جالذطٌحس٣س. جُٔٞػٞعضُش
 .Object-based approach جُٜذفجُٔوحسذس جُوحتٔس ػ٠ِ جٗظش أ٣ؼحً 

Success of 
innovations 

جُٔطكووس ٖٓ جُطغ٣ٞن جُطؿحس١ ُالذطٌحسجش أٝ ٣ش٤ش ٗؿحـ جالذطٌحس ئ٠ُ جُؼٞجتذ جالهطظحد٣س  ًدبذ االثتكبزاد
 ً حً أٝ أٝ ٓح٤ُ ضغ٣ٞو٤حً ٖٓ جعطخذجٜٓح دجخَ جُششًس. ال ٣ططِّد ضؼش٣ق جالذطٌحس جُطؿحس١ ٗؿحقح

ٗؿحص ئلشَ ضؿحس٣حً أٝ هذ ٣ططِد جذطٌحس هذ ٣ُخلن جذطٌحس ٓ٘طؽ ٣ٝعطشجض٤ؿ٤حً ك٢ ٝهص جُو٤حط. ئ
 أٛذجكٚ.  ػٔحٍ ٓض٣ذجً ٖٓ جُٞهص ٤ُكونجأل

Suppliers د ؿ٤شٛح ٖٓ جُ الوزوادوى\الوىزادوى ّٝ ٓٞجد ٝ ششًحش أٝ جُٔ٘ظٔحش ذحُغِغ )ٓؼذجشْٛ ششًحش أٝ ٓ٘ظٔحش ضض
٣طؼٖٔ ٝخذٓحش ضؿحس٣س ...ئُخ(. ٌٝٓٞٗحش ...ئُخ.( أٝ جُخذٓحش )جعطشحسجش ٝ ذشٓؿ٤حشٝ

 رُي ضوذ٣ْ ٓ٘طؿحش جعطوحء جُٔؼشكس ٓػَ قوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س.
Survey frame ٓؿٔٞػس أػؼحء جُٔؿطٔغ جُٔغطٜذك٤ٖ جُز٣ٖ ُذ٣ْٜ كشطس  جُٔك٤ؾٔؿطٔغ جُ إطبز الوسر ٞٛ ّْ جخط٤حسْٛ  ٤ُط

 ٘س جُٔغف.ك٢ ػ٤ّ 
System of 
National 
Accounts 
(SNA) 

ًظبم السسبثبد 
 المىهٍخ

٣وذّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكغحذحش جالهطظحد٣س ج٤ٌُِس جُشحِٓس ٝجُٔ٘غؿٔس ٛٞ ئؽحس ئقظحت٢ 
ٝجُٔشٗس ُـح٣حش ُط٘غ جُغ٤حعحش ٝجُطك٤َِ ٝجُركع. أقذظ ٗغخس ٖٓ ٛزٙ جُكغحذحش ٢ٛ 

 .2002ػحّ  سٗغخ

Tangible 
assets 

 Activities related toجألٗشطس جُٔشضرطس ذحهط٘حء جألطٍٞ جُِٔٔٞعس ٝ جعطثؿحسٛح جٗظش  األوصى  الولوىسخ
the acquisition or lease of tangible assets. 

Technological 
capabilities 

و٤٘حش ٤ًٝل٤س جعطخذجٜٓح، ذٔح ك٢ رُي جُوذسز ػ٠ِ ضط٣ٞش ضشَٔ جُوذسجش جُطو٤٘س جُٔؼشكس ذحُط المدزاد التمٌٍخ
( 1جُطو٤٘س )جُطو٤٘حش ئ٠ُ ٓغط٣ٞحش أػ٠ِ ٖٓ أقذظ ٓغطٟٞ ٓٞؾٞد قح٤ُحً. ضؼْ جُوذسجش 

( جُوذسجش ػ٠ِ جعطخذجّ جُطو٤٘حش جُشه٤ٔس 3( جُوذسجش جُطظ٤ٔ٤ٔس؛ ٝ)2جُخرشز جُل٤٘س؛ )
 . Technologyُطوحٗس ٝضك٤َِ جُر٤حٗحش. جٗظش أ٣ؼحً ج

Technical 
expertise 

ٝهذسضٜح ػ٠ِ جعطخذجٜٓح. ضُغطٔذ ٛزٙ جُٔؼشكس  ضطأُق جُخرشز جُل٤٘س ٖٓ ٓؼشكس جُششًس ذحُطوحٗس الخجسح الفٌٍخ
ٖٓ جُخرشجش ٝجُٔإٛالش جُط٢ ٣ٔطٌِٜح ٓٞظلٞٛح، ذٔح ك٤ْٜ جُٜٔ٘ذعٕٞ ٝهٞز جُؼَٔ جُل٤٘س، 

ضوحٗس،  ػ٠ِ ٝجُخرشز جُٔطشجًٔس ٖٓ جعطخذجّ جُطوحٗس، ٝجعطخذجّ جُغِغ جُشأعٔح٤ُس جُط٢ ضكط١ٞ
 . Technology ُطوحٗسجٝجُغ٤طشز ػ٠ِ ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س رجش جُظِس. جٗظش 

Technology ضش٤ش جُطوحٗس ئ٠ُ قحُس جُٔؼشكس ذ٤ٌل٤س ضك٣َٞ جُٔٞجسد ئ٠ُ ٓخشؾحش. ٣شَٔ ٛزج جألٓش  التمبًخ
جالعطخذجّ جُؼ٢ِٔ ٝضطر٤ن جُطشجتن ٝجألٗظٔس ٝجألدٝجش ٝجُٜٔحسجش ٝجُٔٔحسعحش جُل٤٘س ك٢ 

 ػ٤ِٔحش ئٗؿحص جألػٔحٍ.
Training جُؼح٤ِٖٓأٗشطس ضذس٣د جٗظش  التدزٌت Employee training activities. 
Unit non-
response 

 ستدبثخالػدم ا
  الىزدح

 ػ٘ذٓح ٣طْ جالضظحٍ ذٞقذز ٓؼح٣٘س ٝال ضغطؿ٤د ُِٔغف.

User 
innovation 

٣ش٤ش جذطٌحس جُٔغطخذّ ئ٠ُ جألٗشطس جُط٢ ٣وّٞ ك٤ٜح جُٔغطٌِٜٕٞ أٝ جُٔغطخذٕٓٞ جُٜ٘حت٤ٕٞ  اثتكبز الوستخدم
ٓ٘طؿحش ششًس ٓح، عٞجء ذٔٞجكوطٜح أٝ ذذٜٝٗح، أٝ ػ٘ذٓح ٣وّٞ جُٔغطخذٕٓٞ ذطط٣ٞش ذطؼذ٣َ 

 ٓ٘طؿحش ؾذ٣ذز ٤ًِحً.
Value creation ٣لطشع ٝؾٞد ضٌح٤ُق جُلشطس جُرذ٣ِس ٝؾٞد ٤ٗس ٓكطِٔس ك٢ ٓطحذؼس ط٤ـس ٓح ٖٓ خِن جُو٤ٔس  خلك المٍوخ

ّٕ جُو٤ٔس ضٔػَ  )أٝ جالقطلحظ ذحُو٤ٔس( ػ٘ذ جُؿٜحش جُلحػِس جُٔغإُٝس ػٖ ٗشحؽ جالذطٌحس. ُٜزج كا
ضكظ٤َ ه٤ٔس  ٣ؼذّ ٝٛذكحً ػ٤٘ٔحً ُالذطٌحس، ٌُٖ ال ٣ٌٖٔ ػٔحٕ ضكو٤وٚ ػ٠ِ أعحط ٓغرن. 

إٔ  أ٣ؼحً  ٣ٌٖٔٝجالذطٌحس أٓشجً ؿ٤ش ٓإًذ ٣ٌٖٝٔ ضو٣ٞٔٚ ٤ًِحً كوؾ ذؼذ ٝهص  ٓح ٖٓ ضطر٤وٚ. 
أطكحخ ٓخطِق ٖٓ جُلٞجتذ ئ٠ُ  وذّ أٗٞجػحً ٓخطِلسٓح ػرش جُضٖٓ ٣ٝه٤ٔس جذطٌحس  ضططٞس

 ٔظِكس.جُ
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