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 قسم التربية االسرية                                                                                 مدرسة مدية عيسي الثانوية للبنين 

   102مقرر اسر                                                                                                                    

 ملخص لدرس ريادة االعمال واالبتكار 

 مفهوم  ريادة األعمال.   

 إنشاء عمل حّر يتّسم باإلبداع، ويتّصف بالمخاطرة 

 . األعمال  ريادة عناصر  

 االبداع واالبتكار  -المخاطرة    - الحرية ) االستقاللية ( 

 أهمية ريادة االعمال    

في هدفها الرئيسّي المتمثّل في زيادة دخل األسرة   2030دعم االقتصاد الوطنّي بما يتواكب مع رؤية المملكة  -  1
 . 2030الحقيقّي إلى أكثر من الضعف بحلول العام  

 اكتشاف موارد جديدة.  -  2

 إيجاد وفتح أسواٍق جديدة للسلعة أو الخدمة.  -  3

 . اإلسهام في خلق فرص وظيفيّة جديدة في المجتمع -  4

 

 رائد االعمال   

 ، أو تطوير فكرة قائمة إلى مشروع ريادّي.  هو الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة، واإلبداع لتحويل فكرة جديدة 

 سمات رائد االعمال   

     نجاح () ذو شخصية قوية وحازمة ومتفائلة بال بالنفس الثقة   –  1

ئق مبتكرة ومطلع  الجديدة ويبحث باستمرار عن طرا واألفكار) يحب التغيير    علي االبداع واالبتكارالقدرة   –  2
 علي احدث التقنيات ( 

 الة تدفعه لالنجاز الدائم ( ع  إيجابية ) لدية طاقة الحماس  -3

 بة ( ويقبل المخاطرة المحسو  إيجابية) نظرته لالمور بصورة القدرة علي تحمل المخاطر  -4

 ) يمتاز بالمرونة لتقبل اراء االخرين واالستفادة من نصائحهم  النقد يتقبل  –  5

 للوصول للهدف ( واإلصرار , والمثابرة    علي التحديات ) ال يتعجل النتائج يمتاز بالصبر  واإلصرار ابرة  المث -6

   ) يمتلك القدرة علي اقناع االخرين بفكرته ووجهه نظره ( القدرة علي االقناعيمتلك  –  7

 أهمية االبداع واالبتكار في مجال ريادة االعمال    

 جديدة   ديةمشروعات رياإنشاء  –  1

 منتجات جديدة تتناسب ومتطلبات المستقبل   إيجاد  –  2

 يوفر الوقت والجهد والمال  لم تكن موجودة من قبل مما  اإلنتاجاكتشاف طرائق جديدة في  -3

 حويلها وتطويرها وتعديلها للمنتجات وت األولية البحث عن الماد  -

    ريادة االعمال االجتماعية 

 ثقافية نهج يطور من خالله االفراد او الجماعات حلوال للقضايا االجتماعية والبيئية وال  -


