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7 ااوتة امل توئات

مقدمة

اإن رواد الأعمال يوؤدون اليوم دوًرا كبرًيا يف �شياغة بيئة ال�شتثمار، فهم يقدمون 
للعمل،  ا  ا�شتثماراتهم منتجات مبتكرة، وخدمات جديدة، ومينحون فر�شً من خالل 
ما  ملمار�شة  الفر�شة  لهم  امل�شروعات  هذه  تتيح  وبذلك  الدولية،  الأ�شواق  ويخرتقون 
ويعترب  واعــد.  لنمو  القت�شاد  عجلة  يحركون  نف�شه  الوقت  ويف  ويبدعون،  يحبون، 
التوجه نحو التفكري الريادي توجًها عامليًّا يف موؤ�ش�شات التعليم العام والعايل. وو�شعت 
كل الدول املتقدمة يف العامل خطًطا تنفيذية متالحقة لتعزيز تطبيقات الفكر الريادي 

يف جمتمعاتها الأكادميية وغري الأكادميية. 

وانطالًقا من تعزيز هذا الدور وامل�شاهمة يف التعليم الريادي اأتى تاأليف هذا الكتاب 
كي يكون مقرًرا منهجيًّا ومرجًعا علميًّا لتدري�ض ريادة الأعمال لغري املتخ�ش�شني. وهو 
عبارة عن تب�شيط واخت�شار للكتاب الأ�شل )ريادة الأعمال( الذي قام بتاأليفه الأ�شتاذ 

الدكتور اأحمد ال�شميمري والدكتورة وفاء املبرييك يف طبعته الأولى عام 2010م. 

وهذا الكتاب الذي بني يديك هو مبثابة الدليل الإر�شادي لإن�شاء م�شروعك التجاري 
ال�شغري. وقد حر�ض املوؤلفان لهذا الكتاب اأن يقدم بطريقة مب�شطة تخاطب القارئ 
امل�شاندة  وال�شور  بالأمثلة  بالإي�شاحات  العر�ض  العتماد على  ومّت  املتخ�ش�ض.  غري 
لإي�شاح املفاهيم واخلطوات. ويرحب املوؤلفان بجميع املالحظات والقرتاحات لتح�شني 
الكتاب وتطويره على الربيد الإلكرتوين الآتي almobaireek@yahoo.com راجني 

اأن يكون اإ�شافة ترثي علم ريادة الأعمال وتطبيقاته. واهلل املوفق.

املوؤلفان  
وفاء املبرييك   واأحمد ال�شميمري   
الطبعة الأولى 2015م   
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9 الف�صل الأول: مفاهيم رئادة الأعتال

اأهداف الف�صل: 
بعد درا�صة هذا الف�صل �صيكون الطالب اادًرا على اأن: 

 ي�شرح فوائد العمل احلر.

 ي�شرح مفهوم ريادة الأعمال.

 يعدد الفوائد الكثرية لريادة الأعمال.

  يو�شح �شفات ال�شمات الأ�شا�شية التي يتميز بها رائد الأعمال.

 يكت�شف مدى توافر �شمات رائد الأعمال لديه.

 ي�شرح العوامل التي حتقق النجاح لرائد الأعمال.

الفصل األول

مفاهيم ريادة األعمال

1
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11 الف�صل الأول: مفاهيم رئادة الأعتال

الوحدة األولى: العمل الحر

ا اإلى اأنواع العمل؛ اأي الوظائف،  قبل اأن نتعرف اإلى العمل احلر يجب اأن نتعرف �شويًّ
وهل هناك عمل حر وعمل غري حر؟ فالوظيفة اإما اأن تكون يف القطاع العام مثل العمل 
تكون يف  اأن  اأو  الدفاع،  ووزارة  التعليم،  ووزارة  ال�شحة،  كوزارة  الــوزارات  اإحدى  يف 
القطاع اخلا�ض كالعمل يف اإحدى ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات اخلا�شة مثل العمل يف �شركة 

�شابك، اأو �شركة الكهرباء، اأو �شركة الت�شالت. 

اأحد  فاأمامك  العمل  �شوق  يف  والــدخــول  العملية  رحلتك  تبداأ  فعندما  ثــم،  ومــن 
تكون  اأن  اأي  )الوظيفة(  وهو  املعروف  الّتقليدي  الأ�شلوب  تتبع  اأن  فاإما  الطريقني: 

موظًفا لدى طرف اآخر، اأو اأن تبداأ م�شروعك، وتتوجه اإلى العمل احلر. 

اأحد  تبيع  اأو  لبيع اجلــوالت،  لديك حمل جتاري  يكون  اأن  العمل احلر  اأمثلة  ومن 
اأن يكون لك حمل يف اإحدى الأ�شواق  اأو  املنتجات عرب تطبيقات: اجلوال، الإنرتنت، 
التجارية، فاأنت تعمل لنف�شك ب�شكل م�شتقل، ولي�ض مل�شلحة �شركة اأو جهة ما، واأنت 

بذلك تعمل بالعمل احلّر. 

تعريف العمل الحر

العمل احلّر هو ُم�شطلح ُيطلق على الأعمال التي ُتدار من طرف اأ�شخا�ض يعملون 
حل�شاباتهم ال�شخ�شّية، فعندما يعمل ال�شخ�ض مل�شلحة نف�شه، فاإنه يف جمال العمل 
احلر. والعمل احلر هو الأ�شل للعمل منذ بداية تاريخ الب�شرية، فالحتطاب والزراعة 
والرعي والنجارة كلها اأعمال كانت متار�ض حرة ومل�شلحة اأ�شحابها. وت�شمي املو�شوعة 
املُ�شتقلني  احلــر  العمل  جمــال  يف  يعملون  الذين   )wikipedia( ويكيبيديا  احلــرة 
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مبادئ ريادة الأعمال12

ا اأن  )freelancers( وارتبط ذلك بالعمل من خالل الإنرتنت. وذكرت املو�شوعة اأي�شً
العمل احلر: 

»هو م�شطلح ي�شري اإلى وظيفة م�شتقلة ل تلتزم مبعايري حتمية، واإمنا ميكن العمل 
عليها من خالل الإنرتنت واأنت يف منزلك«.

لعدة  املحدد  »العمل  باأنه  احلر  العمل  م�شطلح  كامربيدج  قامو�ض  عرف  وقد 
منظمات بدًل من اللتزام بالعمل طوال الوقت ملنظمة واحدة«.

والعمل احلر قد يكون عماًل ُم�شتقالًّ كاماًل: اأي اعتماد الفرد على العمل احلّر كعمل 
اأ�شا�شي ُمطلق، اأو اأن يكون عماًل ُم�شتقالًّ ب�شكل جزئي: اأي اعتماد الفرد على العمل 

احلّر كعمل ثانوي »باأن يعمل ب�شكل اإ�شايف اإلى جانب وظيفته الأ�شا�شية«.

1-1نشاط

تعتل  اأن  بعتل حر يف م�صروعك اخلا�ص مقابل  تقوم  والعيوب لأن  املزائا  ما هي 

لدى �صخ�ص اآخر؟ 

العيوباملزائا
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