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 االبتكار يظل هو النشاط االكثر مخاطرة  Riskالنه يتعامل
مع الالموجود ،الالقائم ،الالمعلوم تمام والغامض في
الفكرة و في التطبيق (الطريقة ،المنتج ،العملية) مع
احتمال عالي و تجارب مشبعة باالخفاق والفشل و االهم
بلغة االعمال مشبعة بالمخاطرة مع تقدم الفكرة الى
منتج جديد و من ثم طرحها في االسواق..
 ان المخاطرة هي سمة طبيعية موجودة في عالم
االعمال المشبع بالمخاطر الداخلية (كالمخاطر
التشغيلية) و الخارجية (كمخاطرة السوق واالئتمان)
 ال يوجد نمطا من االعمال  Businessesتخلو من المخاطر
الن االعمال حسب تعريفها هي كل نشاط اقتصادي يهدف
الى الربح يحتمل مخاطرة
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المخاطرة تعرف على انها :عدم التاكد من النتيجة كما تعرف على انها احتمال
التهديد الذي يولد الضرر و ينتج تاثير على االعمال ..كما تعرف على انها امكانية
الخطا او التعرض للمصادفة



عرفها المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين على انها :امكانية معاناة فرد او
اكثر او منظمة من عواقب مختلفة جرا ظروف و احداث معينة



عرفتها منظمة االيزو:انها توافقية احتمال حادثة ما و عواقبها..



من هذه التعريفات يمكن ان نالحظ ما يلي:



 .1ال مخاطر مع التاكد و ال اعمال من دونن مخاطرة



 .2ان المخاطرة احتمالية عادة و تقترن بالتهديد و العواقب غير المرغوبة



 .3ان مصادر ومجاالت المخاطرة متنوعة و عديدة مما يجعل امكانية السيطرة
عليها مستحيلة



 .4ان المخاطر الخارجية اصبحت اكثر اهمية من المخاطر الداخلية في الشركات



 .5ان التغييرات في البيئة والصناعة هي االكثر خطورة على اعمال الشركات
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تطور طرق التحليل



سابقا كانت الطريقة المعتمدة في تقييم المخاطر تعتمد على الحدس و الخبرة الذاتية



هذه الطرق لم تعد كافية للتقييم و خصوصا مع التطور الكبير للمعرفة العلمية..يمكن ان
نحدد ثالثة مراحل لهذا التطور خالل الفترة الماضية على النحو التالي:



 .1االتجاه العلمي التقليدي :ساد في النصف الثاني من القرن التاسع العشر و بلغ
ذروته عند نهايتهو يقوم هذا االتجاه على جانبين اساسيين :ان العلن هو لغة االرقام
التي تعبر بدقة عن الظاهرة العلمية ،و ان الماخطرة و عدم التاكد هي نقص في العلم



لهذا فان عدم التاكد هو الحالة غير العلمية التي يجب تطوير العلم لتحويلها الى حالة
التاكد (العلمية) و بالتالي فان التاكد هو الحالة المثالية للعلم...



 .2االتجاه االحصائي القائم على االحتماالت :مع بداية القرن العشرين تم تطوير
الطرق االحصائية التي استخدمت في تصميم الشبكات الهاتفية كبيرة الحجم و
المعولية الهندسية و مشكالت االعمال..االعتماد على التوزيعات االحتمالية والعشوائية
في تقدير المخاطر..

 .31المفهوم الواسع للمخاطرة و عدم المخاطرة :في منتصف القرن العشرين مع
تطور امكانات الحوسبة وعلوم الحاسوب والمعلوماتية تم توسيع مفهوم المخاطرة وعدم
التاكد ليكون شمولي و واسع بشكل اكبر..
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التطور في مجال المعالجة



تمت تجزئة المخاطر الى مخاطر مالية وانتاجية وتسويقية والمالية تمت تجزئتها الى
مخاطر (ائتمان و سيولة وسوق) واالنتاجية الى مخاطر تشغيلية (منتجات،عمليات،و
بنية تحتية) و كذلك مخاطر داخلية و اخرى خارجية حسب ظهورها و ليس حسب رؤية
كلية و شاملة..



ان التطور الكبير الذي حدث خالل العقديين الماضيين تمثل في انتقال ادارة المخاطر من
الوظيفة الفنية الى الوظيفة االستراتيجية (بمعنى داراسة كل المخاطر دراسة كلية
شمولية وعدم تجزئتها) وخصوصا لدراسة المخاطر المرتبطة باالبتكارات..



االبتكار في بيئة االعمال المتغيرة



االبتكار الجذري يتضمن مخاطرة كبيرة...من مرحلة الوصوال الى فكرة جديدة و من ثم
منتج او خدمة جديدين و من ثم دخول االسوق قبل المنافسين



هناك احتمال ان ال ينجح المنتج في االسواق السباب اقتصادية (التكلفة والسعر
العاليين ،تدني قيمة المنتج في العالقة غير المتوازنة بين التكلفة والمنافع ،االبتكار
الوائف النه ال يقدم شيئا جديدا) او اجتماعية (التعارض مع القيم السائدة) او بيئية
(استخدام موارد و طاقة اكثر يترافق مع تلوث اكبر او يتطلب مواد بطيئة التحلل)



ص 328-318مكرر من الفصل الرابع
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ابتكار الالملموسات



ابتكارات نماذج االعمال :Business Modelsابتكار طريقة جديدة و متميزة للقيام
باالعمال و صنع النقود..انه توصيف للوسائل و الطرق التي تقوم الشركة باستخدماها
لتوليد العوائد ..ساهمت االنترنت بشكل كبير بتطوير هذا النوع من االبتكارات



مثل Google, Facebook, Skype, Whats App, Amazon,



هناك العديد من براءات االختراع في هذا النوع من االبتكارات..



كما حدث مع امازون عام  1994لتاتي حقبة ابتكار الالملموسات كا بتكار بعيد
االمد..الشكل  2-7للتوضيح



ان الشركات االكثر ابتكارية و نموذجها شركة انتيل هي تحولها الى قدرة ابتكارية مركبة
مدعومة بكل خدمات الالملومات التي تضع في مقدمة الشركات االكثر ابتكارية و ربما
لفترة طويلة نسبيا



ان ابتكار الالملموسات اي االبتكار المرتبط بالخدمة المتكاملة لالملموسات من براءات
اختراع و عالمات تجارية وتصاميم صناعية و حقوق مؤلفين وسمعات هو نتاج رؤية
تتسم بالشمول و بعيدة االمد
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 ان ابتكار الالملموسات هو بحق ابتكار السمعة االبتكارية و المحافظة
عليها لفترة طويلة و ذلك من خالل:
.1 استمرار تيار براءات االختراع فس الشركة :لهذا فان ابتكار السمعة
االبتكارية ليس نتاج االبتكار الواحد او الوحيد و انا نتاج تيار متواصل من
االبتكارات
 .2 الرافعة المتبادلة بين العالمة و االبتكار :حيث ان االبتكار يغذي العالمة
بمصادر التميز و العالمة تقوي االبتكار في المجاالت والفروع االخرى..ان
قوة عالمة غوغل تقوي ابتكارها وتميزها في الخدمات الجديدة
والمناسبات التي تطالع الزبائن-الزائرين لغوغل حسب الخدمة او
المناسبة
 .3 ميزة الزؤية بعيدة االمد يمكن ان تساعد على فهم
الالملموساتبطريقة افضللصالح االبتكار .من الواضح ان االبتكار يتطلب
استثمارات ال تؤدي ثمارها في يوم وليلة او في االمد القصير و ان
الملموسات التي تطور داخليا ال تبنى بيوم وليلة او في المدى القصير
لهذا فان الشركات ذات الرؤية بعيدة االمد هي االكثر استعدادا و قدرة
وترشيحا لكي تكون شركة ابتكار الالملموسات ..جدول  3-7يقارن بين
ابتكار المنتج و ابتكار السمعة
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مخاطر الالملموسات



ان الشركات التي تنفق على تدريب موظفيها خالل سنوات عديدة قد تتعرض لمشكلة
عدم الحصول على العائد من ذلك التدريب وذلك الن تحقيق العائد غير مؤكد حيث انه
من الممكن ان يتركها موظوفوها باتجاه شركات اخرى منافسة..



امثلة على ذلك :كثير من موظفي مايروسوفت المميزين تركوها ليفتحوا شركات
واعمال خاصة بهم مما دعى مايروسوفت لشراء تلك الشركات بمبالغ مجزية مما
حملها تكلفة اضاففية..



ماذا عن جوال ووطنية (للنقاش)



مثال اخر لجأت شركة  M3الى القضاء لمقاضاة شركة امازون.كوم متهمة اياها بسرقة
مدراءها التنفذيين و مستشاريها بهدف تعلم اسرارها التجارية و ذكاؤها التنافسي...



ماذا لو خرج الموظف المميز الى التقاعد؟ ان تذهب قيمة ال ملموسياته و قد قرر عدم
العمل؟ هل باالمكان المقارنة مع االالت عندما تصبح خردة؟



الباحثين اكدوا ان كل ابتكار جذري سرعان ما يوجد مقبرة اعمال لكل ما هو سابق
عليه..اعطاء امثلة على ذلك في المحاضرة..



الالملموسات ال يمكن ان تصبح خردة و ال تقبر في مقابر االعمال النها مفاهيم و خبرات
وعالقات (ليست اصوال مادية تتقادم!!!) وعي تتميز بامكانية استخدامها وتكييفها من
اجل اغراض اخرى..
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مثال :ان االفراد المؤهلين الذين يعملون في الشركات عندما يغادرونها نتيجة التقاعد يذهبوا
للعمل في الجامعات في مجال التدريب..ال يوجد ازمات سوقية نتيجة نقص الخبرات في هذا
المجال (مثل االزمات التي تواجهها االسواق للمنتجات الفيزيائية)
الالملومسات تتميز لقابلية التضرر  vulnerabilityبدرجة عالية ،حيث ان االقتصاد القائم على
المعرفة هو القطاع االوسع (حرب الخبرات والمعلوماتية وحرب الالملموسيات)
مثال :قدمته شركة انرون (باإلنجليزيةEnron) :كانت إحدى كبريات شركات الطاقة
األمريكية أعلنت إفالسها في كانون األول/ديسمبر من سنة  2001عقب إقرارها
بممارسات محاسبية مريبة ويعد هذا االفالس األكبر في تاريخ الواليات المتحدة
األمريكية []1
التي القت الضوء على ان الشركة قد تكون سريعة العطب وهشة  Fragileو يمكن ان تتالشى
بين ليلة و ضحاها اذا قيمتها المضافة تتاتى من المفاهيم و الخبرات تمييزا عن االصول المادية
مثل البناية او مصنع تجميع سيارات ..ان االصول المادية تبقى صالحة لالستخدام في السكن او
انتاج السلع و لكن اذا سمعة المديرين تضررت فان سرعة تدهور الشركة ال يقف اال عند حد
زوال و تالشي الشركة نفسها...
ان الحاجة تتزايد من اجل طلرق قياس و تقييم اكثر صالبة (رغم ان الالملموسات هي عوامل
ناعمة اكثر) و اكثر دواما (رغم ان الالملموسات اكثر تطيرية الرتباطها بالتوقعات) و اكثر شموال
(رغم ان ما يعرف حتى االن هو القسم االقل من الالملموسات)..
كلما كانت المخاطرة عالية فمن المتوقع (و ربما من العدالة) ان يكون العائد عاليا والعكس
صحيح..
و بما ان الالملموسات تكون ذات مخاطرة عالية كما كشفت حالة شركة انرون وغيرها و
بالتالي فان مخاطرها عالية ايضا ..لذلك القيمة السوقية للالملموسات تكون عالية جدا...
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التحديات الجديدة في مجال االبتكار



ان االبتكار ليس مخاطرة فقط و انا هو ايضا اخطر التهديدات التي كل شئ في االعمال في
ان تصبح متقادمة و تحال الى مقبرة االعمال..



االبتكار اكبر و اوسع مجدد لالعمال و في نفس الوقت اكبر مقوض و مهدد لالعمال..



ان اهم تحدي في مخاطرة االبتكار في الوقت الحاضر هو انه حتى المختصين ال يدرون ماذا
سيحصل خالل الفترة القريبة القادمة..حيث اشار احد المختصين ويدعى براد بورنيت في
الحقيقة االفتراضية  Virtual Realityيقول في النظر الى االمام للعقد القادم من الحقيقة
االفتراضية حتما ال استطيع ان اتخيل اي شئ مما هو موجود حاليا..



https://www.youtube.com/watch?v=ECB9b0dDGmU



التحدي االخر هو ان االبتكار كان صندوقا اسودا ال نعرف ما بداخله مما يزيد المخاطرة فيه
ليس فقط الن المعلومات تحول دون عدم التاكد الى مخاطرة و تحول المخاطرة الى تاكد و
انما ايضا الن الفشل في االبتكار يتعاظم مع عدم قدرتنا على توصيف دقيق او تقريبي
لمكونات والية تطور الفكرة االبتكارية والمشروع االبتكاري..

 التحدي الثالث هو ان المعرفة التي كانت تؤدي الى خفض عدم التاكد و المخاطرة (اصبحت
في اقتصاد المعرفة مصدرا للمخاطرة ففي ظل قطاع المعرفة الرابع و االستشارات الضخمة
في مشروعات المعرفة و كون المعرفة هي المصدر االكثر تحقيقا للقيمة المضافة مقارنة
 10بكل قطاعات المجتمع فان هذه المعرفة اصبحت معرضة لمخاطرة عدة منها:

(1

تحولها الى معرفة النطاق العام Public Domain

(2

ان المعرفة الصريحة قابلة للتقليد في ظل خبرة متوايدة في التقليد االبتكاري
واستقطاب مديري وخبراء الشركة من قبل المنافسين وفي ظل التحالفات و
الشراكات والتوريد الخاجي وغيرها في ما يسمى قوة النحن  Power of Weو قوة
الشراكة انها قوة الفريق وتداوبية االفراد في حالة التعاون و التكامل و حالة ربح-ربح
 Win-Winكما انها تكون حالة المجموع الصفري  Zero-Sum Gameو التنافر في حالة
التنافس والتعارض وحالة ربح-خسارة

(3

ان االقتصاد الشبكي اصبح يحول المعرفة في نسخ ال حصر لها حالة شائعة خاصة
في ظل اتجاهات سائدة بين نجوم العصر الرقمي مايكروسوفت و غوغل وفيسبوك
وامازون وواتس اب و التي تقوم على العمل وفق مواصفات قياسية مفتوحة تتيح
االستخدام العام للبرامج و الكثير من الخدمات االلكترونيةو النسخ المجانية بدال مما
ساد في العصر الصناعي من مواصفات ملكية
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التحدي الرابع :مع ان االعمال الالكترونية التي ال تتطلب استثمارات ضخمة فان
الشركات الصغيرة اصبحت قادرة على الدخول بابتكارات جديدة مهددة بذل الشركات
العمالقة التي كانت تتمتع في السابق بقوى كبيرة تمنع االخرين من الدخول الى
سوقها التنافسي.

طرق الحد من المخاطر االبتكارية



ان عملية االبتكار تمر كما اشرنا سابقا بعدة مراحل :دراسة مجال المشكلة ،تشبع الذهن
بالمعلومات المتاحة ،فترة االحتضان ،انتظار االلتماع او ومضة االبتكار ،اختبار الفرض او
تقييم الحل الجديد..يمكن ان نشير الى العوامل الاساسية التي يمكن ان تساعد في
تعظيم فرص واحتماالت التوصل الى الجديد :ص341-336-
.1

الفريق-التداؤب

.2

تعدد فرق البحث والتطوير

.3

التدريب على البرامج وااللعاب االبتكارية

.4

التحدي وثقافة االبتكار

.5

التوليفة االبتكارية

.6

تمكين العاملين

.7

الميل الى الفشل بدال من تجنب المحاولة خوفا من الفشل
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االستنتاجات


.1

االبتكار الذي يعتبر نشاط االعمال االكثر مخاطرة و عدم تاكد هو ايضا النشاط االكثر
فاعلية و كفاءة ومالئمة من اجل البقاء في بيئة االعمال المتغيرة اليوم

.2

ان االبتكار يمكن ان ىيكون جذريا الذي ياتي بالفكرة الجديدية ،المنتج الجديد والسوق
الجديد الذي ال نظير له من قبل و يمكن ان يكون تدريجيا وهذان النوعان يمكن ان
يتكامال معا في الشركات بما يحقق توليفة او محفظة ابتكارية اكثر قدرة على مواجهة
بيئة االعمال التنافسية و مخاطرها المتنوعة

.3

ان المخاطرة التي تكون في اقصاها في مشروعات االبتكار يمكن الحد منها من خالل
مجموعة من الوسائل حددناها بسبة وسائل كما ذكرناها سابقا..
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