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 : ومؤلفيهالتعريف بالكتاب 

الدكتور / أحمد بن عبد  ا��ستاذتأليف . وهو من ا��عمالالتي تناولت علم ريادة  الجديدةيعتبر هذا الكتاب أحدث الكتب 
الدكتورة /وفاء بنت نا�� المبيريك  أستاذ إدارة  ويشاركهوالتسويق بجامعة الملك سعود  ا��دارةالرحمن الشميمري  أستاذ 

الواردة في الكتاب تمثل حصيلة الخبرة  ادئ والنظريات والمب ا��فكار فإنومن ثم  0المشارك  بجامعة الملك سعود  ا��عمال
 0في المنظمات المختلفة   ل��داريين ا��كاديميةفي التدريس الجامعي وتطوير البرامج  هلفيمؤلالطويلة 

في الجامعات  ا��عمالأن يكون مقررا منهجيا ومرجعا علميا لتدريس مادة ريادة إلى ويهدف المؤلفان من وراء هذا الكتاب 
ومن ثم يأمل المؤلفان أن يساعد هذا الكتاب القارئ سواء السعودية المختلفة والكليات والمعاهد ومراكز التعليم والتدريب 

 : ا��تيةأو ممارسا لها في المجا��ت  ا��عمال ��دارة دارساكان 

  ا��عمالوإظهار السلبيات والمخاطر المحتملة لريادة  ا��عمالوفوائد ريادة   ا��عمالالتحديد الدقيق لمفهوم ريادة 
0 
  0 ا��عمالوا��بتكار والصفات الشخصية لرائد  ا��بداعالتعرف علي مفهوم 
  0 ا��عمالالتعرف علي كيفية إنشاء المنشات الصغيرة وعوامل نجاحها أو فشلها والجهات الداعمة لرواد 
  0التعرف علي المسئولية ا��جتماعية ومتطلبات النجاح في سوق العمل 
  0للم��وع الصغير ي والتسويقالمحاسبي ا��داري والتعرف علي كيفية تكوين النظام 

في  ا��دارةفيمكن أن يستخدم كمرجع أسا�� لطلبة   ا��غراضوالصورة التي كتب بها الكتاب تناسب الكثير من 
والطالبات  حيث يصلح ككتاب منهجي للط��ب  ا��دارة ماجستيرالمرحلة الجامعية  كما يمكن أن يستخدم كمرجع لطلبة 

كذلك يمكن استخدام الكتاب  ا��عمالمعاهد الراغبة في تدريس مادة ريادة والكليات وال ا��عمالإدارة  أقسامفي 
والصفات والمهارات ال��زمة والخطوات العلمية  ا��عمالبواسطة المدربين في الدورات التدريبية الخاصة بعلم ريادة 

 0��نشاء الم��وع الصغير 

 0صفحة من القطع الكبير379ويقع في  الشقريجمعية ريادة ا��عمال ويوقم بتوزيعه مكتبة والكتاب صادر عن 

 

 في نفس المجال  ا��خرىعن الكتب  تميزهأهمية الكتاب ونواحي 

بحق أن يقتني حيث يعتبر هذا الكتاب أحدث الكتب في علم   مؤلفا يستحقالعربية  ا��دارةإلي مكتبة قدم المؤلفان 
افرت لتضفي علية ما أن هناك عددا من ا��عتبارات تضك0في هذا المجال  الكتبأوائل بل قد يكون من  ا��عمالريادة 

 ا��عتبارات هي : وهذهأهمية خاصة 

 0أو�� :من الناحية الشكلية 
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نوعية ممتازة فض�� عن الغ��ف  لمتميزة الفاخرة علي ورق مصقول ذيالفني الرائع والطباعة ا با��خراجيتميز الكتاب 
 .بالجذاب للقارئ والذي يعبر عن محتويات الكتا

 0ثانيا:من الناحية الموضوعية  

ويتضح  صفحاتهلكل صفحة من  تصفحهالقارئ عند  يحسههناك جهد واضح بذل في تأليف هذا الكتاب وهو يحق جهد 
 هذا الجهد من النواحي التالية:

  فالمحتويات قد صممت   ومحتوياتهبأسلوب مبسط رغم عمق مضمونة  ا��عمالعلم ريادة يقدم الكتاب
عنا�� ذلك  استعراضعلي بحيث �� تكون مرهقة للقارئ ولذلك حرص المؤلفان عند تناول كل موضوع 

وعرضها بأسلوب سهل  ا��عمالكما حرصوا علي تبسيط مفهوم وصفات ومهارات رائد 0الموضوع في البداية 
نفس الوقت دون الدخول في التعقيدات  النوعية من الكتاب وفي هذهوذلك دون إخ��ل بالعمق المطلوب في 

 0الفكرية الفلسفية 
 
  كل موضوع من الموضوعات التي يتناولها يتصف الكتاب بالتكامل من حيث المحتوي العلمي حيث تم ربط

بح وبناء المهارات العلمية لقارئ الكتاب وبذلك أص ا��عمالوهو تبسيط علم ريادة  لهالكتاب بالهدف العام 
 منهج الكتاب واضحا بشكل كبير 

 
 طريقة التي صممت وعرضت بها محتويات الكتاب �� تغذي ثقافة الحفظ والتلقين بل ثقافة التفكير وا��بتكار ال

من التمارين والحا��ت العملية وا��ختبارات ولذلك حرص المؤلفان علي تزويد الكتاب بمجموعات 0 وا��بداع
 0المهارات والسلوك علي كل موضوع  وإكسابالمفاهيم التطبيقية المعنية علي ترسيخ 

  وا��شكالعلي شبكة ا��نترنت ويتضمن الموقع الحا��ت العملية كما يتضمن الرسوم  لهللكتاب موقع خاص 
في أجهزة العرض الحاسوبية فتتيح بذلك وسائل  استخدامها ليسهل طباعتها بالوسائل الورقية أو الشفافة أو

هم في تدريس الكتاب عنوان الموقع هو مساعدة تسا تعليمية
http://faculty.ksu.edu.sa/alshum/default.aspx 

 الرئيسية: وموضوعاتهالعام للكتاب  ا��طار

وذلك من خ��ل تعريفة  ا��عماليهدف الكتاب إلي تنمية المهارات المعرفية والعملية للقارئ في مجال ريادة 
وقد تم اختيار وترتيب موضوعات الكتاب بالشكل الذي   ا��عمالوصفات ومهارات رائد  ا��عمالبطبيعة ريادة 

 ي:إعداد الكتاب حيث تم تقسيم الكتاب كما يل أجلةيسمح بتحقيق الهدف العام الذي تم من 

 0 ا��عمال:أساسيات ريادة  ا��ولالفصل  -1

عالميا قد استلزم تقديم تعريف  ا��عمالنحو ريادة  التوجهكما أن  ا��عماللفصل التطورات نحو ريادة يتناول هذا ا
 0 ا��عمالوتوضيح العوامل الداعمة لظهور رواد  ا��عمالواضح ودقيق لمعني ريادة 

وخاصة في دول المنشاة وهي الدول  ا��عمالويتناول الفصل أيضا العوامل التي ساعدت علي تطور ونمو ريادة 
 المتقدمة 

 0 ا��عمالرواد  تواجهوأهم الصعوبات التي  ا��عمالوفي نهاية الفصل يستعرض أهم الفوائد التي يحققها ريادة 

 

 0 ا��عمالالفصل الثاني :صفات ومهارات رائد  -2
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http://faculty.ksu.edu.sa/alshum/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/alshum/default.aspx


بالتعرف علي المهارات والخصائص الشخصية مع توضيح  ويبدأ ا��عمالهذا الفصل صفات ومهارات رائد  يتناول
 0 ا��عمالالصفات التي يتمتع بها رائد 

والمدارس المشهورة وهي مدرسة السمات  ا��عمالأهم النظريات التي تصنف رائد  إليوفي نهاية الفصل يشير 
 0والمدرسة البيئة والمدرسة السلوكية والمدرسة المعا��ة 

 0 ا��عمالوا��بتكار وريادة  ا��بداعالفصل الثالث : -3

والسمات المختلفة للشخصية المبدعة والمداخل التي تحدد هذا المفهوم كما  ا��بداعيتناول هذا الفصل مفهوم 
 0 وا��بداعيستعرض موضوع التفكير 

 0 ا��بداعوعوائق  ا��بداعوفي نهاية الفصل يتناول العوامل التي تدعم 

 0 ا��بتكارو ا��بداعالفصل الرابع : محفزات  -4

التي يمكن تصنيفها إلي صفات شخصية ،وفكرة ،ورؤية ،وخيال ،وإخ��ص  ا��بداع يتناول هذا الفصل محفزات
 0،وأخيرا تجنب المصائد  ومعرفة،وأساس ،

 وا��سبابا��جتماعية  وا��سبابالمالية  كا��سبابوفي نهاية الفصل يستعرض دوافع إنشاء الم��وع الصغير 
 0سباب تحقيق الذاتالعائلية وأخيرا أ

 0مشاريع  إلي ا��فكارالفصل الخامس :تحويل  -5

م��وع صغير وأثرها  ��نشاء ا��فكارمع توضيح مصادر  ا��عماليتناول هذا الفصل المكونات الرئيسية لعملية بناء 
 0م��وع  إليكما يتناول الفصل أيضا مزايا وعيوب ا��متياز التجاري ومراحل تطوير الفكرة  0 ا��عمالعلي نجاح رائد 

 0الم��وع الجديد ��نشاءوفي نهاية الفصل حرص المؤلفان علي إظهار مصادر المعلومات المختلفة 

 0والمنشات الصغيرة  ا��عمالالفصل السادس :ريادة  -6

رة والتعرف علي طبيعة المنشات الصغيرة وأنواعها وأشكالها يتناول هذا الفصل مفهوم المنشات الصغي
 0كما يتناول أيضا الشكل القانوني للمنشات الصغيرة والخصائص المختلفة للمنشات الصغيرة 0ومجا��تها

جهات قطاع عام أو جهات  أكانتسواء  ا��عمالوفي نهاية الفصل حرص المؤلفان علي إبراز الجهات الداعمة لرواد 
 0ص قطاع خا

 0 الفصل السابع : نجاح وفشل المنشات الصغيرة -7

ويتناول هذا الفصل أهم المعوقات والمشك��ت التي تدفع المنشاة الصغيرة للفشل حيث يتناول في هذا الفصل 
 0أنواع الفشل الذي يمكن أن تتعرض له  المنشاة ومن ثم يستعرض أهم المشك��ت الخاصة بالم��وعات الصغيرة

وفي نهاية الفصل حرص المؤلفان علي إبراز عوامل نجاح المنشات الصغيرة سواء كانت عوامل مرتبطة بمالك 
  0ا��دارية با��نشطةالم��وع أو عوامل مرتبطة 

 0 الفصل الثامن :خطة العمل -8

 ع ومام��و  ��يم��وع وهو خطة العمل ويبين مدي أهمية الخطة  ��ي ا��عدادويتناول هذا الفصل أهم مكونات 
للتخطيط للعمل والمعايير التي يجب أن تكون عليها الخطة والمتمثلة في البساطة  ا��ساسيةهي المتطلبات 

 0والدقة العملية 
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مشتم�� لغة الخطة وصفات الخطة وعنا�� الخطة كما يستعرض الفصل التوجيهات ال��زمة لكتابة خطة العمل 
 0راعاتها عند وضع الخطة ونصائح تقديم الخطة وأهم المعايير التي يجب م

 0وفي نهاية الفصل يقدم المؤلفان نموذجا مخت��ا لخطة عمل نموذجية لم��وع صغير

 0 والمحاسبة والتسويق ا��دارةالفصل التاسع :فريق  -9

إدارة الموارد  تلعبهفي ذلك الدور الذي  تكوين  فريق العمل في الم��وع الصغير بما يتناول هذا الفصل كيفية
 الب��ية من تحليل للوظائف وتخطيط وتدريب للموارد الب��ية 

للنظام  ا��ساسيةتكوين النظام المحاسبي للم��وع وبيان أهمية ذلك وتوضح العنا��  إليويتطرق الفصل 
وظيفة  ويستعرض الفصل 0المحاسبي والمتمثلة في المستندات والدفاتر والسج��ت المحاسبية والقوائم المالية

 0التسويق وأهميتها في نجاح أي م��وع ثم يبين عنا�� المزيج التسويقي وعنا�� المزيج الترويجي 

التي يجب مراعاتها عند الموقع المناسب والعوامل  اختيارأهمية موقع الم��وع وكيفية  وفي نهاية الفصل يوضح
 0في المشاريع الصغيرة ا��ختيار مع تقديم نموذجا لخطة تسويقية مخت��ة صالحة ��ستخدامها

 0 الفصل العا�� :تمويل الم��وع -10

أو ا��قارب أو البنوك أو المستثمرين  ا��صدقاءيتناول هذا الفصل طرق وأساليب تمويل المنشاة مثل ا��قتراض من 
 0المشاريع ذات المخاطر  وداعمو الممولين

 0يبين عوامل اختيار مصادر التمويل المناسب وفي نهاية الفصل 

 0 الفصل الحادي ع�� :الخطة التشغيلية -11

خطوات وضع  عنا��ها ثميتناول هذا الفصل الخطة التشغيلية بداية باستعراض أهداف الخطة التشغيلية ثم ��ح 
 0الخطة التشغيلية 

 0وفي نهاية الفصل يوضح تفاصيل الخطة التشغيلية ومراقبتها

 0 الفصل الثاني ع�� :متطلبات النجاح في سوق العمل -12

وال��زمة لنجاحه في سوق  ا��عمالتناول هذا الفصل المسئولية ا��جتماعية وأبعادها والمتطلبات المبا��ة لرائد ي
ومعرفة ظروف العمل في القطاع الخاص ومراحل التوظيف في القطاع الخاص  ا��عمالالعمل مثل أخ��قيات رائد 

0 

وكتابة السيرة الذاتية كجواز سفر للنجاح والتسويق  وفي نهاية الفصل يوضح المؤلفان أهمية معرفة كيفية إعداد
 0ثم بيان كيفية تجاوز المقابلة الشخصية بنجاح  ا��عمالالراقي لرائد 
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