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 ون ظهـــر مفهـــوم ريـــادة األعمـــال فـــي الكتابـــات االقتصادية منـــذ كتابات االقتصـــادي االيرلنـــدي ريتشـــارد كانتيلـــ
مشـــروع جديد أو مؤسســـة, وتقبـــل المســـؤولية الكاملة  وعبـــر عنـــه بنوع من الشـــخصية على اســـتعداد لتأســـيس

إذ عرف الريادي . عـــن النتائج غير المؤكـــدة. و يرجـــع تعريـــف رائـــد األعمال إلى العالم االقتصادي شـــومبيتر
ــراع جديد إلى ابتكار ناجـــح. بأنه هو ذلك الشـــخص الـــذي لديـــه اإلرادة و القـــدرة لتحويـــل فكرة جديدة أو اختـ

عمل جديـــدة .  ة, تنشـــئ منتجـــات و نمـــاذجوبالتالي فوجود قوى الريادة في األســـواق والصناعـــات المختلفـــ
 وبالتالي فـــإن الرياديين يســـاعدون ويقودون التطـــور الصناعي, والنمـــو االقتصـــادي على المدى الطويـــل  ومـــن

هنـــا تظهـــر أهمية ريـــادة األعمال في إيجـــاد فرص عمل جديـــدة لرائد األعمال نفســـه و ألفـــراد المجتمع اآلخريـــن 
, وبالتالي تقليـــل نســـبة البطالـــة, إضافـــة الـــى األثر الملحـــوظ في االقتصاد ونماء ســـوق العمـــل. و يرى  الكثيـــر 

ـــن ان من اهم روافـــد التنميـــه االقتصاديـــه واالجتماعيـــه في الدول بشـــكل عام هو تطوير المنشـــآت من المختصي
الصغيرة و المتوســـطة و تشـــجيع اقامتها حيـــث تعتبـــر منطلق اساســـي لمعالجة مشـــكلتي البطالة و الفقـــر و زيادة 

ى الـــى زيادة اهتمام الـــدول فـــي هذة المنشـــآت و دعمهـــا لتعزيز قدراتها امام انتاجية الـــدول و األفراد, مما أد
 لبيئية .ا منافســـيها المحلييـــن و الدوليين

 :مشكلة البحث وتساؤالته
, حيث المعرفة وثورة التكنولوجيا, عصر ثورة مات البارزة في العصر الحاليمن الس ت ريادة األعمالأصبح

لتحقيق  عتماد الكبير على العنصرالذي تجاوز مفهوم اإل التسويق الجديد الموجودات القومية في ظلأصبح من 
التفوق, وأصبح التسويق بإعتباره يمثل قوى تتسم بالموهبة والمهارة المؤهلة يساهم إلى حد كبير في إحداث تغيير 

في مجال التسويق, من شأنها ان تكسب إبجابي على كافة المجاالت واألصعدة, وبالتالي تحقيق زيادة عالية 
, فهى المنظمات التسويقية ليست بمعزل عن منظمات ريادة األعمال المنظمات ميزة تنافسية عالية, كما وأن 

 تحتاج إلى التسويق لتحقيق الريادة في أعمالها.
 همنويتفرع  التسويق,عمال علي لريادة األأثر هل هناك تمثلث مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: 

  :ت اآلتيةاؤالسالت
 ما المقصود بريادة األعمال؟ .1
 ما المرتكزات الفكرية لريادة األعمال؟ .2



 كيف يمكن صياغة مكونات التسويق في منظمات األعمال باالعتماد على ريادة األعمال؟ .3
 ما األفكار اإلدارية والتسويقية التي تناولت مفهوم الريادة والريادي؟ .4
 الريادي؟ التي يتميز بها خصائص هي الما  .5
 ؟ أكثر األنماط الريادية شيوعًا في منظمات األعمالما  .6

 أهمية الموضوع و أسباب اختياره:

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية المتغيرات والمواضيع التي سيتم معالجتها في هذه الدراسة والتي تناول 
  ر التسويق.الباحث فيها متغير ريادة األعمال ومتغي

يعـــود اختيـــار هذا الموضـــوع لألهمية التي تتمتع بهـــا ريادة األعمال والدور الـــذي تلعبه في تحقيق التطـــور والنمو 
 التسويقي واالجتماعـــي والذي يمكن اإلشـــارة إليه في التالي: 

االقتصادية من خالل الزياده في الناتـــج القومي اإلجمالي  . مســـاهمة ريـــادة األعمـــال في تحقيق التنميـــة 1
مســـاهمتها في إحـــداث تغييرات في الهيـــاكل االقتصاديـــه و  ـن الدخـــل القومي , وأيضاونصيب الفـــرد مــ

 اإلجتماعية للدول . 
زيـــد من الثروة التي يتم اقتســـامها بين الشـــركاء التسويق التي تــر نمو وزيادة فـــي اإلنتاج و ينتـــج عـــن ذلـــك التغييـ

 الرياديون. 
. مميـــزات اجتماعيـــه و اقتصاديـــة متعدده تحققها ريادة األعمال منها تشـــجيع اإلســـتثمار, وجـــذب روؤس 2

 ســـين مســـتويات المعيشـــة.ورفـــع قيمـــة العمله الوطنية إلى جانب معالجة مشـــكلة البطاله والفقر وتح األموال,
دة . أهميـــة معرفـــة العوامـــل المحيطـــة بريـــادة األعمـــال مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي فهم ســـبل دعـــم وإنمـــاء ريا3

 .األعمـــال بصورة شـــاملة

 أهداف البحث:

إلى  يهدف على نحو أساسي فإن هذا البحث ,التسويقتوجه المنظمات إلى تبني األفكار الجديدة في إدارة لنتيجة 
ثر ريادة األعمال على التسويق بإعتبارها أحد اإلتجاهات الحديثة في التسويق كما يهدف إلى التعرف على أ

وتحاول هذه الدراسة تحقيق هذا تسليط الضوء على الجهود العلمية المبذولة في وصفها والتطبيقات العملية لها. 
 :ةالتالي ل تحقيق األهدافالهدف من خال

 . وخصائصاً  األدبيات بصدد المرتكزات الفكرية لريادة األعمال مفهومًا ونشأًة وأهمية وأنماطاً تتبع  .1
 التعرف على التسويق ومكوناته ومميزاته. .2
 تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر ريادة األعمال على التسويق. .3
ان تساعد في تحقيق ريادة لالعمال تتناسب مع طبيعة التوصل إلى مجموعة من النتائج التي يمكن   .4

 المنظمة المبحوثة.



 فرضيات البحث:

إنطالقًا من التساؤالت التي أثيرت في مشكلة البحث حول العالقة بين متغيرات البحث بنوعيها اإلرتباط واألثر 
 يمكن تحديد فرضياته باآلتي:

 لريادة األعمال على التسويق.الفرضية الرئيسية: يوجد أثر ذو داللة احصائية 

 )اإلبداع( على التسويق.ريادة األعمال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل.  1

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لريادة األعمال )التميز( على التسويق..  2

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لريادة األعمال )الربحية( على التسويق. . 3

 ائية لريادة األعمال )النمو( على التسويق.. يوجد أثر ذو داللة إحص 4

 :منهج البحث

القائم على األسلوب المكتبي والتحليل الوثائقي لدراسة هذا  االحصائي الوصفي التحليليإستخدم البحث المنهج 
لتقديم وصف دقيق لريادة تحليل األدبيات المتاحة عن الموضوع من حيث تناول البحث بالدراسة و  الموضوع
 . للريادةكما اوردتها الدراسات واألبحاث المختصة. وذلك في إطار نظرة تحليلية  األعمال

 مصادر جمع البيانات:
 تم الحصول على البيانات المتعلقة بالدراسة ومتغيراتها باستخدام الطرق التالية

, توكذلك شبكة االنتر تم مراجعة الكتب والمقاالت األدبية ذات العالقة بنموذج الدراسة, : البيانات الثانويةأواًل : 
 .بهدف توضيح المفاهيم االساسية واالبعاد المختلفة لموضوع البحث

 البيانات األولية ثانيًا: 
  اآلتي:جمع البيانات األولية على  اعتمدت الدراسة في

  .المقابالت  1.
 .ولية الالزمة للبحث األ االستبانةخاصة لجمع بيانات استبانة  تم تطوير. 2

 :حدود البحث
 السودان  -شركة دال للمواد الغذائية الحدود المكانية :
 م2015 – 2010الحدود الزمانية : 

 
 


