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رائد األعمال و المنشآت الصغيرة: الفصل الرابع

المنشآت الصغيرة

التأسيس واإلدارة



:المحتويات

ئد األعمالار

الحرالعملمفهوم

مدارس تفسير سلوك رائد 

األعمال



(ريادة األعمال ) ثقافة العمل الحر 

:منهااألعمالريادةلمصطلحتعريفاتعدةوردت

(  Burch) تعريف

1986

بداعاإلخاللمنوالرغباتالحاجاتوتلبيةالفرص،وتوفير،االهتمامعلىتقدمأنشطةمجموعة

.المنشآتوإنشاء

( Dolling) تعريف 

1995

موعدالمخاطرةظروفتحتالنموأوالربحتحقيقأجلمنمبدعةاقتصاديةمنظمةخلقعملية

.التأكد

(Barrow)تعريف

1998

االتمجمنمحددلمجالمضافةقيمةتحقيقأجلمنالمهاراتمنواسعةبتشكيلةاالنتفاععملية

إلىافةباإلضأعلىاستقالليةأوالدخلفيزيادةإماالجهدلهذاالمحصلةوتكونالبشري،النشاط

.المبذولاإلبداعيالجهدنتيجةبالفخراإلحساس

(  Carbonar)تعريف

1998

ذلكوالمتاحةوالمواردالسوقمعرفةعلىبناءمحسوبةمخاطرلمواجهةالمحددبالتخطيطمرتبط

.المأمولالنجاحلتحقيق

الحسينيتعريف

2006

إدارةليةوعممعينقطاعفيالسبقتحقيقيعنيكمامعين،نشاطفيالبدءأواالستحداثعملية

.وشموليلميعبشكلجديدا  شيئا  يبتكرالذيهووالرياديمحدد،ميدانفيالجديدالعملأوالنشاط

الشميمريتعريف 

2009

.عرف الريادة بأنها إنشاء عمل جديد يتسم باإلبداع ويتصف بالمخاطرةفقد



عناصر ثقافة العمل الحر

.معرفة الفرص العملية المتاحة والكافية•

هة خلق وإنشاء أو التوسع في المنظمات االقتصادية الموج•

.بالربح على ضوء الوقت ، والجهد ، والمال

المخاطروتحملواإلبداعاإلبتكارعناصربينالمزج•

.الدؤوبوالعمل

.االستخدام المناسب والرشيد للموارد•



أسباب أهمية العالقة بين مفهوم العمل الحر 

:وشخصية رائد األعمال

نجاح ممارسة العمل الحر يمكن أن تتحقق من خالل •

أشخاص يملكون صفات وسمات محددة يطلق عليهم رواد

.األعمال

عدد إن النجاح في ممارسة العمل الحر ال يقتصر على امتالك•

.ةبل يتجاوزه إلى تنمية العديد من المهارات الهاممن السمات

مفهوم العمل الحر من أهم مرتكزات / أن ريادة األعمال•

رد النمو االقتصادي، ومن أهم أدوات التوظيف األمثل للموا

.في المجاالت االقتصادية واالجتماعية



.الثقافة والقيم الجتماعية: أولا 

عوامل تنمية مفهوم العمل الحر



الثقافة والقيم الجتماعية
“ هارات إن الثقافة والقيم الجتماعية من أهم العوامل التي تساعد على تنمية الخصائص والم

ي فهي حيث أن هناك بيئات اجتماعية تشجع وتدفع إلى ثقافة العمل الحر وبالتال. اإلبداعية

.تحقق الستقاللية القتصادية ومن ثم بناء اقتصاد قوي



ا  إمكانيات البيئة: ثانيا

عوامل تنمية مفهوم العمل الحر



إمكانيات البيئة
“ ط المقصود ببيئة الستثمار اإلطار التشريعي والمؤسسي والمناخ القتصادي والجتماعي المحي

بمجال عمل المنشآت الصغيرة، ويمكن أن تتحقق بيئة استثمار مالئمة من خالل العديد من 

: العوامل والتي منها

.نظام التعليم▪

.العامالقطاعومنظماتمؤسسات▪

.النظام والقانون الداعم▪

.المعلوماتونظامالتحتيةالبنية▪



:التعليم

نميةلتاألساسيةالعناصربناءعلىالمنشأةتعملبينما

نميةتعلىيساعدالمالئمالتدريبفإنالحر،العملمفهوم

.لذلكالعامةوالسماتالمهارات

لرسمياالتعليمعلىيقتصرلالمبتكرالشخصتعليمإن

ةالخبروالذاتيالتعلموالتدريبليشمليتجاوزهبل

بالممارسة



مؤسسات ومنظمات القطاع العام المحلية

منينشألالحرالعملومفهومالصغيرةالمنشآتألننظراا 

الخاصةوالعامةالمؤسساتفإنفيه،ينشأالذيالمجتمعمننابعولكنهفراغ

عمالاألومنظماتالصغيرةالمنشآتوشبكاتللربح،الهادفةغيروالمنظمات

ا دوراا جميعهاتلعبالتجاريةالغرفومجلس الحرلالعمنشاطتنميةفيهاما

.المجتمعفي

أنهكما.والحاضنات،والتدريبالتعليم،توفيرذلكيتضمنوقد

يفالصغيرةالمنشآتلمالكوالدعمالفرصخلقتسهيلتشملأنيمكن

.المجتمع



النظام والقانون

إن المنشأة الصغيرة في حاجة ماسة وخاصة في بداية 

ومن بين . نشأتها إلى الدعم لتحقيق النجاح والستمرارية

:العوامل الهامة في هذا المضمار

سن القوانين واألنظمة الداعمة والمشجعة مثل اإلعفاء 

....الضريبي واإلعانات المادية والعينية، ودعم التصدير



البنية التحتية ونظام المعلومات

البنيةافتقاداألعمالروادتواجهالتيالمعوقاتأهممنإن

و,والطرق,المواصالتمثلالحر،العملممارسةعلىتساعدالتيالتحتية

.غيرهاوالنترنت

الصغيرةالمنشآتتواجهوالتيالحرالعملمعوقاتأنكما

والدولي،المحليالسوقعنالمعلوماتافتقادهوالخصوصوجهعلى

بعضتساهمأنيقترحلذا.محدودةمصادرتمتلكالمنشآتهذهوأنخاصة

.انبالجهذافيالصغيرةالمنشآتدعمفيالتجاريةالغرفةمثلالمؤسسات



ا  مثلث العمل الحر: ثالثا

عوامل تنمية مفهوم العمل الحر

رائد األعمال

الفرصة الموارد



مثلث العمل الحر

الفردهواألعمالرائد:السوقفيالفرصة

ومناآلخرونيراهالالتيالفرصيرىالذي

.الفرصهذهلستغاللمواردهيوجهثم

الصغيرةالمشاريعنمووانتشار:األعمالرائد

لالعمقطاعدخولفيراغبينأشخاصوجوديتطلب

.األعمالروادعليهميطلقالذينوالحر

الالزمةالمواردتوفيرإن:الموارد

منتعتبرالصغيرةالمنشأةمالكرأس

للنجاحالهامةالعوامل



مدارس سمات رائد األعمال

السماتمدرسة

–خاطر تحمل الم-الثقة بالنفس -الحدس –االستقالل -المثابرة 

القدرة على اإلقناع 

سة
ر
مد
ال

ية
يئ
الب

الثقافةدور
ظهور أثر الثقافة في نشأة الفرد وتوجهه

والدفعالجذبنظرية

يئة سلبيةتجذبه لريادة األعمال بيئة إيجابية وتدفعه لريادة األعمال ب

التهميشمنهج
العمل خارج السائد االجتماعي-التهميش االجتماعي–األهلية 

األسريةالخلفية
الخلفية التجارية–القدوة –أثر النشأة والتوجيه 

والخبرةالتعليم
الخبرة السابقة في المجال-مستوى التعليم 

السلوكيةالمدرسة
سلوك رائد األعمال ومهاراته وليس سماته وصفاته

الموقفيةالمدرسة
ةاستغالل الفرصة أو استثمار الفرص–اإلحساس بالفرصة 



دخلمظهرفقدالناجحاألعمالرائدلتصنيفالمقترحةللمدارسوجهتالتيلالنتقاداتنتيجة

.والمتوسطةالصغيرةالمنشآتألصحابالمختلفةاألنواعلدراسةكوسيلةالتصنيف

جموعاتمثالثةأُقترحتفقدوالمتوسطةالصغيرةالمنشأةتزاولهالذيالنشاطعنالنظروبغض

.والمتوسطةالصغيرةالمنشآتأصحابلتصنيف

مدخل التصنيف



مجموعات التصنيف

أصحاب المنشأة دون سابق خبرة •

عملية أي أنه لم يسبق ألي منهم 

أة امتالك منشأة ويسعى لتكوين منش

.جديدة

المجموعة األولى



مجموعات التصنيف

أصحاب المنشأة دون سابق خبرة •

عملية أي أنه لم يسبق ألي منهم 

أة امتالك منشأة ويسعى لتكوين منش

.جديدة

المجموعة األولى

أصحاب خبرات سابقة غير •

سبق للفرد منهم أن امتلك.متصلة

منشأة ولكنه تخلص منها ويحاول 

الدخول مرة أخرى إلى قطاع 

.األعمال الصغيرة والمتوسطة

المجموعة الثانية



مجموعات التصنيف

أصحاب المنشأة دون سابق خبرة •

عملية أي أنه لم يسبق ألي منهم 

أة امتالك منشأة ويسعى لتكوين منش

.جديدة

المجموعة األولى

أصحاب خبرات سابقة غير •

سبق للفرد منهم أن امتلك.متصلة

منشأة ولكنه تخلص منها ويحاول 

الدخول مرة أخرى إلى قطاع 

.األعمال الصغيرة والمتوسطة

المجموعة الثانية

أصحاب خبرات متصلة يمتلكون •

ر ويديرون حاليا  منشأة واحدة أو أكث

في وقت واحد تم امتالكها إما عن 

طريق التأسيس أو عن طريق 

.الشراء

ةلثالمجموعة الثا



فوائد مدخل التصنيف

“
يشملأنبيجبلمزاياهامنالستفادةبغرضالجديدةالمنشآتتشجيععلىيقتصرأليجبالصغيرةبالمنشأةالهتمام•

.للنجاحالالزمةالستعداداتمراعاةدونالصغيرةالمشاريعاستمراريةعلىتترتبالتيبالمشاكلالهتمام

“ ئمة لدعم أن التصنيف المذكور يمكن أن يساعد متخذي القرارات أو واضعي السياسات في تطوير البرامج والسياسات المال•

.هذه المنشآت وفقاّ لخصائص كل فئة


