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 الملخص 

يناقش البحث قضية هامة جدا وهى ريادة األعمال وطرق الوصول إلى منهجية علمية وأساس يعتمد عليه المصمم لكى يكون 

ناجح وللوصول ألن يكون رائد أعمال ناجح وتحقيق  الهدف األساسى من البحث كان البد لنا من استعراض  شخص ريادى

مفاهيم أساسية وثابتة إلقتصاد المعرفة حيث أنها هى المحرك األساسى لدعم األعمال الصناعية  والهندسية والتقليدية ومن 

د المعرفة يدعم مفهوم ريادة األعمال وتم اقتباس هذا النموذج من خالل ذلك تم التوصل الى خلق نموذج جديد مقتبس إلقتصا

النموذج األساسى إلقتصادى المعرفة الذى يعتمد على ثالث ركائز أساسية وهى التعليم واإلبداع والمعرفة وذلك المفهوم 

المجتمع وتحوله الى ظهر بسبب التطور الغير مشهود للثورة المعلوماتية وطرق الحصول على المعلومات وذلك مع تطور 

المجتمع الرقمى والذى يعتمد على ركائز أساسية وهى القاعدة التكنولوجية والقاعده المعرفية وقاعدة الخدمات التى تشمل 

البنية التحتية ومستلزماتها ونتيجة لتطوير مفهوم ريادة األعمال فى مجاالت مختلفة كان البد لنا من التركيز على تطوير هذا 

دعم المصمم  لكى يصبح شخص ريادى ناجح ولذلك تم اقتباس هذا النموذج المقتبس والذى يعتمد على الركائز المفهوم لي

األساسية المقتبسة وهى تعليم التصميم لدى رائد األعمال وخبرة اإلبداع المكتسبة لرائد األعمال وأيضا اقتصاد المعرفة 

صمم ليصبح شخص ريادى ناجح معتمدا على تلك الركائز األساسية ونتيجة لذلك النموذج توصلنا الى انه يمكننا دعم الم

ولكى يقوم المشروع الريادى بنجاح ال يمكننا أبدا اهمال أى عنصر من تلك العناصر األساسية فهى عناصر مكملة لبعضها 

لك نوصى بأهمية البعض وعدم وجود أى عنصر فيهم أو عدم تطبيقه ومعرفته بنجاح يؤدى الى فشل المنظومه الريادية ولذ

دعم ريادة األعمال وتطبيق هذا النموذج المقتبس ودعمه لرائد األعمال لتحويل فكرته المبتكرة لمشروع ريادى ناجح ومحقق 

 ألهدافه

 الكلمات المفتاحية:

 التصميم ،فن األعمال ،ريادة المعرفة اقتصاد ، التصميم تعليم خبرةاإلبداع،
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Abstract  

knowledge Economy Support Concept Entrepreneurship 

The research discusses a very important issue which is entrepreneurship and ways to reach a 

scientific methodology and a basis on which the designer depends to be a successful pioneer 

and to reach to be a successful entrepreneur and achieve the basic goal of the research we had 

to review the basic and consistent concepts of the knowledge economy where it is the main 

engine of Support for industrial, engineering and traditional work and through it was achieved 

to create a new model adapted to the economy of knowledge supports the concept of 

entrepreneurship and this model was quoted from the basic model of knowledge economics, 

which depends on three basic pillars, namely education, creativity, knowledge and that concept. 

Emerged due to the unremarkable development of the information revolution and the ways of 

obtaining information, with the development of society and its transformation into a digital 

society, which depends on the basic pillars which is the technological base and knowledge base 

and the base of services that include infrastructure and its requirements and as a result of the 

development of the concept Entrepreneurship in different fields we had to focus on developing 

this concept to support the designer to become a successful pioneer and therefore this quoted 

model, which is based on the basic quotes, is ... 

The search plan includes a range of integrated phases 

First stage, the survey and information gathering phase: at this stage the available knowledge 

parts of the subject of the research are collected, the most important of which are: 

The concept of knowledge economy and the clarification of the basic concepts and pillars on 

which knowledge economy depends, namely knowledge, education and creativity 

A second phase, which is the stage of analysis of information and analysis of previous concepts 

and linking them to each other and then reaching a model of entrepreneurship based on the 

corresponding elements of those elements on which the knowledge economy and those elements 

are represented in knowledge of the economy and the education of design and the experience 

of creativity 

Keywords 
Innovation experience, Design Education, knowledge Economy, Entrepreneurship, Design art 

 

 Research Phenomenonالظاهرة موضوع البحث 

يتصف العالم اليوم فى ضوء األلفية الثالثه والعولمة والتطور التكنولوجى بظهور مرحلة جديدة وأهم مالمحها اإلستخدام 

ثورة معرفية التى تؤثر على جميع المجاالت والقطاعات وفى واسع النطاق والغير مشهود للثورة المعلوماتية وما يتبعها 

معرفة والمواد الغير ملموسة هى من محددات النمو الرئيسية ألن األصول الملموسة العقود األخيرة لم تكن التكنولوجيا وال

مثل المعدات والبنية التحتية وتراكم العوامل اإلنتاجية كان اإلعتماد عليهم قديما اإل أنه حدث طفرة واختالف كبيرا فى 

تساعد  التىKnowledge   مثلة فى المعرفة  السنوات األخيرة حيث اإلهتمام على نطاق واسع بالموارد غير الملموسة المت

الريادى فى الحصول على المعرفة المطلوبه لديه إلنشاء المشروع الريادى وتلك المعرفة معتمدة على اقتصاد المعرفة الذى 

 يعتمد على عناصر ثالث أساسيه وهى االبداع والتعليم والمعرفة 
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 Research Problemاشكالية البحث 

تتمثل إشكالية البحث فى عدم وجود نموذج للمصمم الصناعى يمكنه من اقامه ونجاح مشروعه الريادى وذلك ألننا نجد أن 

سواء كانت صغيرة أو كبيرة تهتم بالتركيز على المعلومات القائمة على المشاريع التقليدية و  التقليديةbusinessاألعمال 

معلومات محدودة جدا وطرق الحصول عليها تقليدية وتعتمد تلك األعمال على المشابهه وتكون نسبة الحصول على تلك ال

اإلقتصاد القديم القائم على رفع الجودة وتقليل التكلفة بينما ريادة األعمال تعتمد على نوع أخر من اإلقتصاديات وهو إقتصاد 

 معليها فى ظل التكنولوجيا الحديثة والتى تساهالمعرفة وذلك ألن المعلومات تعتبر من الركائز األساسية التى يتم اإلعتماد 

بقدر كبير فى دعم أنشطة ريادة األعمال وتحقيق أهدافها خاصة فى جميع مراحل المشروع الريادى ويوضح الشكل رقم 

على  ( اشكالية البحث المتمثله فى اقتباس العناصر األساسية إلقتصاد المعرفة إلنشاء نموذج جديد لريادة األعمال معتمدا1)

 knowledgeإلقتصاد المعرفة  knowledgeتلك الركائزحيث يتم اقتباس العنصر الر ئيسى إلقتصاد المعرفة وهى المعرفة 

economy  واإلبداعinnovation   لتفيد رائد األعمال فى كيفية اكتساب الخبرة نتيجة للممارسة وأيضا تعليم التصميم

وحرفة التصميم  design art تمكنه من اقامه المشروع الريادى وذلك من خالل فن التصميم  والذى يفيد الريادى فى

design craft. 

 

 البحث : إشكالية1شكل 

 

   Research Objectiveالبحثهدف 

ناجح حيث أن اقتصاد المعرفة  استلهام نموذج اقتصاد المعرفة لدعم مفهوم ريادة األعمال ومساعدة المصمم ان يكون ريادى

 "Entrepreneurshipتعتبر المظلة الرئيسية التى ينبثق منها مجموعه من الحاضنات ومن تلك الحاضنات "ريادة األعمال 

    Research Methodologyمنهج البحث 

اقتصاد المعرفة وتأثيرها  الذي من خالله يمكن توضيح أهميه Inductive Approachيقوم البحث على المنهج االستقرائي 

 الواضح على ريادة األعمال 

  Research planخطة البحث 

 تشمل خطة البحث مجموعة من المراحل المتكاملة

مرحله أولى؛ مرحلة االستقصاء وجمع المعلومات: في هذه المرحلة يتم جمع أجزاء المعرفة المتاحة عن موضوع البحث 

 ومن أهمها:

 مفهوم اقتصاد المعرفة وتوضيح المفاهيم والركائز األساسية التى يعتمد عليها إقتصاد المعرفة وهى المعرفة والتعليم واإلبداع 
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مرحلة ثانية ؛ وهى مرحلة تحليل المعلومات وتحليل المفاهيم السابقة وربطها ببعضها ومن ثم الوصول إلى نموذج لريادة 

رة لتلك العناصر التى يعتمد عليها إقتصاد المعرفة وتلك العناصر متمثلة فى معرفة األعمال معتمدا على عناصر مناظ

   Innovation experienceوخبرة اإلبداع  Design Educationوتعليم التصميم  knowledge    Economyاإلقتصاد 

 Introductionالمقدمة 

ة التى يعتمد عليها إقتصاد المعرفة ومن خالل هذه الدراسة مجموعه من الركائز األساسي الورقة البحثيةسوف نتناول فى هذه 

وتحليلها يمكننا إيجاد نموذج لريادة األعمال معتمدا فى ذلك على الركائز األساسية إلقتصاد المعرفة وهذا النموذج الجديد  

والذى تناول التعليم من   Design Educationوتعليم التصميم   Innovation Experienceيتمثل فى خبرة اإلبداع 

  Design Craft.  وحرفة التصميم Design Artخالل فن التصميم 

 Knowledge Economy أوال:اقتصاد المعرفة

اقتصاد المعرفة هو مفهوم معاصر ويعتبر من أحدث المفاهيم اإلقتصادية التى اهتم بها عددا كبيرا من الباحثين فى األونة 

والمعلومات من أهم األركان األساسية التى يتم اإلعتماد عليها فى جميع المجاالت وإلقامه مشروع األخيرة وذلك ألن المعرفة 

  ريادى ناجح البد لنا من اإلعتماد على معلومات ومعرفة تساعدنا فى إدارة هذا المشروع الريادى.

ت واقتصاد المعرفة جوهريا هو إقتصاد اقتصاد المعرفة يعتبر من اإلقتصاديات التى تعتمد على إستخدام المعرفة والمعلوما

خدمات وهذا النوع من اإلقتصاد يعتمد على بنية أساسية متمثله فى النظم والشبكات وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة الى 

 النقل والتجهيزات.

أى نجاح   المعرفة هى المحرك األساسى ألى نجاح إقتصادى وهى العامل الرئيسى للقدرة التنافسية للمؤسسات وأساس

إقتصادى فى اقتصاديات بعض الدول وخاصة الدول القائم إقتصادها وتنميتها على المعرفة معتمدين على ذلك بإضافة قيمة 

لإلنتاج معتمدا على العوامل اإلقتصادية من خالل تطبيق التكنولوجيا الحديثة ودعم اإلبتكارات سواء أكانت اختراعات جديدة 

 يتم تطبيقها إلحداث تغيير وتقدم فى جميع المجاالت والقطاعات المختلفة. أو معرفة ومعلومات جديدة 

ويعتبر وضع المؤشرات لمعرفة مدى تأثير المعرفة والتكنولوجيا الحديثة على ريادة األعمال عنصرا أساسيا فى مفهوم 

(وذلك 2ثة كما هو موضح بالشكل رقم )اقتصاد المعرفة لذا تغير مفهوم اقتصاد المعرفة من األلفية الثانية إلى األلفية الثال

بسبب إنتشار العولمة حيث أن اإلقتصاد القديم كان قائم على أساس انه إقتصاد رأس مالى يعتمد على الموارد والخامات 

 والموارد سواء مادية أو بشرية ورأس المال واإلنتاج ووكل محتوياته بينما اختلف اإلتجاه والفكر فى األلفية الثالثة فأصبح

 اإلقتصاد قائم على عناصر مختلفة وهى المعرفة والتعليم واإلبداع

 
 مفهوم اإلقتصاد من األلفية الثانية إلى األلفية الثالثة. : تحول2شكل 
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 Knowledge Economy Aspectsثانيا: جوانب اقتصاد المعرفة 

المعرفة والتعليم واإلبداع وهذه المفاهيم كلما زاد الدمج والتداخل بينهما  وهياقتصاد المعرفة يعتمد على ثالث مفاهيم رئيسية 

 اقتصاد المعرفة ( خصائص3كلما أدى الى ازدياد القوة التنافسية للمؤسسة ويوضح الشكل رقم )

 
 : خصائص اقتصاد المعرفة3شكل 

 

 Knowledgeالمعرفة   .1

ما يدور حوله عن معلومات فى شتى المجاالت وسعية للحصول على تلك المعلومات  هى المقدرة لدى الفرد على إستيعاب

وإكتسابها ويكون ذلك من خالل المالحظة والتامل والتجربة وأيضا بمراقبة ما يفعلى األخرون ومتابعة النتائج التى توصلوا 

لمعرفة الحقيقية وتتكون المعرفة أيضا من خالل اليها وتحليل تلك النتائج والبحث ومحاولة إيجاد المجهول فيها للوصول إلى ا

  .مجهود الفرد وخبراته المكتسبة فى عدة مجاالت مختلفة

 
 

البنية التحتية الرقمية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات لتالئم االحتياجات. 

مات واالتصاالت أكثر اتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركيه على منتجات وتهدف السياسات إلى جعل تكنولوجيا المعلو

تحتل الدول مراكزها  أصبحت المنتجات كثيفة المعرفة هي األكثر نمواً وتأثيًرا في االقتصاد العالمي.التكنولوجيا حيث 

معرفة تنتشر في جميع أنحاء العالم في وقت التنافسية في العالم بناءاً على قدرتها في سرعة اإلبداع واإلبتكار، فاألفكار وال

 قياسي في ظل العولمة.

إن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والصناعي إضافة إلى العولمة سمح بتدفق المعلومات ورأس المال واالستثمارات 

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

Digital Society هذا ما يسمى بالمجتمع التكنولوجى  والتكتالت االقتصادية والتجارة االلكترونيةوتكنولوجيا االتصال 

الحصول على المعلومات وتكوين األساسية للمجتمع الرقمى التى تعتمد عليه بشكل أساسى  ( العناصر4ويوضح شكل )

 لمرفة وتراكمها.
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 عناصر المجتمع الرقمى: 4شكل 

 

 Innovationاإلبداع  .2

لتحقيق فائدة للعميل أو يساعد المؤسسة على خفض  يكفيمن أهم عناصر إقتصاد المعرفة فهو نظام فعال إلضافة القيمة بما 

. بمعنى آخر اضأفة قيمة لكل من المؤسسة والعميل. وذلك بكفاءةتعمل التكاليف وأن تقدم فى نفس الوقت منتجات وخدمات 

من خالل التعاون المثمر مع المؤسسات االكاديميه وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفه المتناميه 

 واستيعابها وتكييفها مع االحتياجات المحلية

  Education التعليم .3

 تركيا، كوريالمعرفى، يمثل ذلك العديد من الدول كتايوان، هونج كونج، ماليزيا، الهند، هو حجر األساس لنجاح اإلقتصاد ا

وغيرها من الدول التي تحول اقتصادها وتمكنت خالل العقدين الماضيين أن تثبت حضورها االقتصادي بقوة بفضل 

لتنافسيه االقتصادية ويتعين على الدول أن توفر اإلستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب المهني. فالتعليم أساسي لإلنتاجيه وا

)رأس المال البشري( القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وذلك من  والعقول المبتكرةالكفاءات االبداعية 

 خالل دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع المهارات االبداعية

 Entrepreneurshipثالثا: ريادة األعمال 

الريادة هى القدرة على خلق وبناء األشياء من ال شئ، إنها المبادرة والعمل واإلنجاز لبناء المشروع. عالوة على كونها 

وهي أن تكون إلى جانب فريق عمل  اآلخرون.حيث ال يراها  بالفرصة واغتنامهاالمالحظة والتحليل وهي موهبة اإلحساس 

، والتأكد من عدم لآلخرين(غالبا ما تكون مملوكة  )التيلتحكم وتنظيم الموارد مكمل لمهاراتك ومواهبك وهي معرفة كيفية ا

إنفاق المال إال في الضرورة وهي االستعداد للمخاطرة المحسوبة سواء الشخصية أو المالية ثم القيام بكل شئ ممكن للحصول 

 على المنفعة المفضلة.

دول المتقدمة والنامية على حد سواء ، حيث تساهم المشاريع الريادية تعتبر الريادة من المواضيع الرئيسية في اقتصاديات ال

الفعالة في تحقيق التنمية االقتصادية وما يالحظ أن عصر المعلومات  قد أدى إلى إحداث تغيرات مثيرة في بيئة العمل ، وقد 

ة والعالمية و التي تعمل باسلوب أدت كل من المشاركة و التكنولوجيا من زيادة سرعة خطى التنافس بين المؤسسات المحلي

ابتكاري على نشر المعلومات من اجل إنتاج المنتجات و تقديم خدمات جديدة ، كما يعتبر عصر المعلومات حافز إلعادة 

أنماط العمل التقليدية الناجحة و نتيجة لذلك أصبح اإلبداع العامل األساسي في التمييز بين المؤسسات الرائدة و المؤسسات 

 . ريادة على كافة المستويات المحلية و اإلقليمية و العالمية األقل



2021لعدد الخامس والعشرون                        يناير ا -دس المجلد السا -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية   

633 

 

فى ضوء العولمة والتطور التكنولوجى وعصر تبادل المعلومات تم تطوير مفهوم ريادة األعمال فى اطار اقتصاد المعرفة 

وبناء على ذلك تم وضع نموذج جديد لعناصر ريادة األعمال وهذه العناصر مقتبسة من العناصر الرئيسية إلقتصاد المعرفة 

 من عمل الباحث. ( خصائص ريادة األعمال 5ويمثل الشكل رقم )

 
 عمل الباحث من األعمالريادة : خصائص 5شكل 

 

    Design Education for enterprenureship األعمالتعليم التصميم لريادة 

لتعليم التصميم أهمية كبيرة فى مجال ريادة األعمال حيث أن التصميم من أجل بناء مشروع ريادى يعتبر من العوامل 

يعتمد عليها الريادى ليحقق أهدافه وذلك ألن التصميم هو عبارة عن مخطط يضعه الريادى وهذا المخطط  الرئيسية التى

 يساعد مدير اإلبداع والمدير التنفيذى والريادى نفسه ليعملوا ويسيروا على هذا النهج أو المخطط الذى وضع مسبقا. 

ريادة ااألعمال وأيضا بناء إقتصاد معرفى قوى حيث ان أول  يعتبر تعليم التصميم لريادة األعمال هو حجر األساس لبناء.

متطلبات التعليم هو عقول مميزة ومبتكرة ولديها من المعرفة ما يؤهلها ألن تكون داخل منظومة أعمال رائدة ولتحقيق نجاح 

ضرورى حدوث تغيرات ولذلك كان من الريادة األعمال والوصول للهدف المرجو البد ان يكون التعليم هو محركها األساسى 

فى طرق التعليم نفسها أيضا لكى تكون مالئمة مع متطلبات إقتصاد المعرفة بهدف إنتاج ونشر المعرفة والعمل على توظيف 

تلك المعرفة والمشاركة فيها وإستخدامها جيدا للوصول لمشروع ريادى ناجح وذلك باإلستفادة من شبكة المعلومات وتطبيق 

  وإستخدام العقل البشرى الذى يعتبر عنصر أساسى من عناصر رأس المال الذى يقوم عليه أى مشروع التكنولوجيا المتطورة

ويعتبرالتصميم شامل أكثر فى مجال اإلقتصاد وذلك ألنه يهتم بتحديد أكثر للهدف من ذلك التصميم وهو تكوين جديد لمعرفة 

وير المنظومة الريادية ويساعد على نجاحها والوصول موجودة ليلبى احتياجات إقتصادية وتلك المفهوم يساعد على تط

ألهدافها ومن أهم مجاالت تعليم التصميم لدعم ريادة األعمال مجالين هامين هما تعلم حرفة التصميم وتعلم فن التصميم وذلك 

م الريادى كيفيه أى امكانيه وضع األفكار فالبد تعلي  ideationأوال فالتصميم قائم على   conceptيتم من خالل تعلم ال

 ألنه هدفه األساسى هو مشروع جديد ومبتكر   concept modelعمل ال
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  Innovation experience for enterpreunreللريادى  خبرة اإلبداع

تتكون خبرة اإلبداع لدى الشخص الريادى عن طريق تراكم للمعرفة والمعلومات فالخبرة تتكون من الممارسات واألنشطة 

يقوم بها الشخص الريادى على فترات وسنوات طويلة فتلك الممارسة تولد لدية بعضا من المشاكل الفنية واإلدارية التى  التى

من خاللها يقوم بتسجيل تلك المشاكل وتحليلها وايجاد الحلول المناسبة لها ومن ثم تسجيل الحل األمثل للمتابعه وبتكرار تلك 

برة لدى الشخص الريادى ونتيجه إليجاده العديد من الحلول التى تحتاج الى ابداع وافكار المشاكل وتكرار الحلول تتكون الخ

مبتكرة تتكون خبرة اإلبداع وتلك الخبرة ليست متولدة عن طريق الصدفة واإلبداع يعتبر من أهم الركائز التى يعتمد عليها 

ة التى تتكون لدى مدير اإلبداع أو لدى الشخص الريادى إلقامة مشروع ريادى مختلف عن المشروعات التقليدية والخبر

الريادى تساعده على إزالة جميع العوائق التى قد تواجهه عند البدء فى المشروع الريادى ولذلك نجد أن معظم المنظمات 

ين األول تركز على تطوير النظم لديها وذلك لما تمتاز به من قدرة فائقة على اإلبداع وينقسم مصطلح خبرة اإلبداع الى جزئ

هو كلمه خبرة والتى تعنى تراكم المعرفة لديه والتى تتكون عن طريق الممارسه فى اى مجال من مجاالت المشروع الريادى 

والخبرة فى مجال األعمال هى المعرفة أو المهارة فالمشروع هو عبارة نظام متكامل بداخله مجموعه من األنظمة الجزئية 

امه بمهمه ما وتلك المهارات المكتسبة عبارة عن ثالث أنواع وهى المهارات المعرفية التى يكتسبها الفرد من خالل قي

واإلدراكيه والمهارات التنظيمية والمهارات السلوكية ونتيجه لتداخل تلك المهارات لدى الشخص الريادى تعمل على نجاح 

 المشروع الريادى والوصول للهدف األساسى من هذ المشروع.

 

المهارات المعرفية للريادى تعتبر إحدى المهارات المكتسبة لرائد األعمال وتلك المهارات متمثله فى إدارة نطاق العمل 

scope management  فهى تعطى للرائد المقدرة على وضع وتحديد الجدول الزمنى للمشروع وأيضا المهارة المعرفية

تى تتمثل فى إدارة تكلفة المشروع ومعرفة المتطلبات الخاصة بالجودة فالبد للشخص الريادى من اكتسابة تلك المعرفة ال

وكيفية تحقيق تلك المتطلبات وهذه المعرفة تنمو بالممارسة وعدد سنوات العمل فى نفس المجال ومن المهارات السلوكية 

ارة التفاوض مع األخرين والقدرة المكتسبة لدى رائد األعمال  تتمثل فى القيادة والقدرة على إقناع الفريق بوجهه النظر ومه

على حل المشاكل التى تواجهه والعمل من خالل فريق عمل وتعتبر المهارات اإلدراكية هى حصيلة الخبرة المتراكمة 

والمكتسبة نتيجة العمل الميدانى فى مجال التخصص ولذلك فهى تعتبر من المهارات المعرفية األولية ومنها األدراك والفهم 

 هى أساس العمليات العقليه. والتذكير و

 Resultsالنتائج 

 اقتباس نموذج جديد لريادة األعمال 

  ربط العناصر األساسية إلقتصاد المعرفة وتوضيح مدى تأثير كل عنصر من العناصر األتيه على األخر )المعرفه-

 اإلبداع( وتأثير ذلك على ريادة األعمال.-التعليم

 يد لتعليم التصميم الذى يركز على توضيح دور التعليم فى مفهومه التجدDesign Art&Design Craft   وتأثير ذلك

 على ريادة األعمال. 

  .توضيح دورخبرة اإلبداع وأهميتها فى تطوير ريادة األعمال 
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 Recommendations التوصيات

 لديه. ضرورة إهتمام رائد األعمال بنموذج ريادة األعمال المعتمد على اقتصاد المعرفة كنموذج أساسى 

 .اهتمام رائد األعمال بتنمية مهاراته المعرفية واإلدراكية والتنظيمية وتنميتها 

  ضرورة التزام رائد األعمال بتحديد مستوى المؤسسة وقياس مستوى أدائه مقارنه بالهدف الموضوع وقياس ذلك بصفة

 مستمرة.

 مستوى أداء المشروع الريادى.  ضرورة اهتمام رائد األعمال بالتعامل مع ذوى الخبرة فى التخصص لرفع 
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