
 دور الرعاية والتوجيه

 في استمرار نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة  



 .المتميز اإلرشاد هو ما

 .األعمال رائد نجاح فى المتميز اإلرشاد دور

 المتميز؟ المرشد هو من

 المسترشد؟ هو من

 .اإلرشادية العالقة

   اين؟ و متى؟ ...اإلرشاد

 . اإلرشاد مراحل

 

 المحتويات

 



دور بارز و فعال فى نجاح المشاريع الصغيرة و المتوسطة إلرشاد يلعب ا

و ذلك من خالل مساعدة رائد العمل على تأسيس و انشاء و ادارة 

 .المشروع بشكل ناجح

 

على تدعيم مهارات رائد األعمال و نقل المعرفة اليه إلرشاد ويتركز ا

 .بشكل فعال ناجح

 

 مقدمة

 



هو منهج و اسلوب تطبيقى و عملى يهدف الى توجيه نصائح الى 

رائد األعمال إلكسابه المهارات الريادية و نقل المعرفة الضرورية 

فعالة بين  يةإرشادلنجاح مشروعه وذلك من خالل انشاء عالقة 

 .المرشد و رائد األعمال

 المتميز ؟ما هو اإلرشاد 



هو عبارة عن مشروع تجاري يمتلكه و يديره  فرد او اكثر لتحقيق 

 .  الربح و رفع مستوى المعيشة و تحقيق االستقاللية

 ما هو المشروع الصغير

محدود 
 من حيث

السوق 
 المستهدف

راس 
 المال

منتجات 
 المشروع

حجم 
 االنتاج

عدد 
 العمال



 المهارات و الخبرات األعمال رائد اكساب و المعرفة نقل على المرشد يركز
 .مشروع لنجاح الالزمة

 دور اإلرشاد المتميز فى نجاح رائد األعمال

 الخبرة

 المهارة

 المعرفة



 المهارات التى يجب ان يكتسبها رائد االعمال الناجح

مهارات 
رائد 

 األعمال

منظم و مقدر 
 لقيمة الوقت

الصبر و 
 المثابرة

قناص للفرص 
 االستثمارية

مخططاً 
 ومخاطراً 

 مبادراً ومبدعاً 

القدرة على 
اقامة عالقات 

 انسانية

القدرة على 
التفاوض 

 وادارة االزمات

القدرة على 
 اتخاذ القرار



 إلرشاد الفرق بين التدريب و ا

 :   إلرشادا•
يركزاإلرشاد على انشاء عالقة طويلة المدى ، و       

التى تهدف الى توسيع نظرة المسترشد وتمديد 
تكون دائماً نظرة . آفاقه و عمه معرفيا و مهاريا

اإلرشاد نظرة شمولية التهتم بالتفاصيل الغير 
مؤثرة، كما انه يعمل على جعل رائد العمل 

يعتمدعلى نفسه، ويعزز الثقة بالنفس، ويبحث عن 
 .  القدرات المخفية به
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 الفرق بين التدريب واإلرشاد

 معارف, مهارات

 .سلوك

 المرشد

 مدرب

 تركيز قصيرالمدى

 : التدريب التوجيهى•
يركز التدريب على انشاء عالقة قصيرةالمدى، اذا ما 

و يهدف الى تطوير مهارات ومعارف , قورن باألرشاد
وسلوك محددة في المسترشد فيما له صلة مباشرة 

 (.  يهتم باألمور التفصيلية)بأعمال المشروعه اليومية 
علما بأن المرشد يقوم في معظم األحيان بدور المدرب في 

 .جوانب محددة في إدارة مشروع المسترشد

اتساع األفق 

و امتالك 

 الرؤية

 تركيز طويل المدى



 اإلرشاد ليس

 .من شخص الى شخص•

 .متميز بالخصوصية والسرية التامة•

 .يتميز بالثقة والدعم•

 .بناء القدرات والمهارات•

   .الفرديركز على تطوير •

 .صداقة شراكة و •

 .الخبرات التعلم وتبادل •

 .على الذات اإلعتمادبناء •

   .مباشرةرعاية •

    .المصالحفيه تضارب في •

 .فيه كتمان•

 .أسلوب المهام يركزعلى•

 عنتقديم األجوبة أو القيام بالمهام •

 .صاحب المشروع

 .فيه تعمق ال قيمة له•

 .حمايًة من فشل•

 

 اإلرشاد هو

 اإلرشاد هو 



 ؟...المتميزسمات المرشد 

 (.فاقد الشئ ال يعطيه)يمتلك المهارات و الخبرة و المعرفة الالزمة 

 (.   ال يوجد تضارب للمصالح)يتبنى منهجا نابعاً من القلب والعقل 

 .يركز دائما على احتياجات رائد العمل

 .لديه القدرة على التوجيه و التحفيز

 .فعالة مع رائد العمل يةإرشادقادر على بناء عالقة 

لديه القدرة على بناء عالقة طويلة المدى و التى تعتمدعلى الثقة 

 .والوضوح

 .يلتزم بزيارات و كتابة تقارير الشهرية عن رائد العمل و المشروع



  يةإلرشادالعالقة ا

 رائد األعمال المرشد

 اإلرشادمنسق 



 اإلرشادمنسق 

 رائد األعمال المرشد

 يةإلرشاددور المرشد فى العالقة ا



 المتميزإلرشاد مراحل العمل الخاصة ببرنامج ا

 األستقطاب

 األختيار

 التدريب

 المقارنة

 التحفيز

 التقييم



 المرشد المناسب معاييراختيار

الخبرة  
بنفس 

 المشروع
 المكان المؤهالت التخصص

المستوى 
 العمرى

 المهارات



P 

A 

C 

A 

C 

P 

 جيد، شكراً 

 عليك أن تقوم “

  ”باألمر بهذه الطريقة

 ال يمكن ان 

 تعتمد العالقة

 االرشادية  

 على األمر 

 .و النهى

  (النظام األبوي) اإلتكالالتمكين مقابل 



P 

A 

C 

A 

C 

P 

 ما التحديات التي 

 تواجهها اآلن؟
التحدي األول .. حسنا “

والمهم هو كيف أحصل 

 ”على عمالء جدد

 األفضل لعالقة 

 .ارشادية فعالة

 (األستقاللية) اإلتكالالتمكين مقابل 
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التنمية الذاتيه لرائد 
 (المهارات)األعمال 

 إدارة العالقة

 مشروع رائد األعمال

 (الخبرة)

 أماكن التركيز في العالقة اإلرشادية



 اختتام العالقة

 المتابعة  بناء األستقاللية

 الحفاظ على العالقة

 تحديد األهداف و التحديات وضع جداول المهام و الحلول

 بناء العالقة

 التعارف تحديد آلية العمل
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 مراحل العالقة اإلرشادية 
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 األتصال

األتصال •
بالمسترشد 
و األتفاق 

على موعد 
 للمقابلة

 المقابلة

يفضل ان •
يكون مكان 
المقابلة هو 

موقع 
 المشروع

 التعارف

يتم التعرف •
:  على

, المسترشد
, مشروعه
 .احتياجاته

 التعريف

تعريف •
المسترشد 

بأهمية 
األرشاد و 
دوره فى 

انجاح 
 .المشروع

 آلية العمل

تحديد آلية •

الزيارات و 

االستشارات 

 .و التقارير

 تحديد آلية العمل التعارف

بناء العالقة: المرحلة األولى  



 إلرشاد تحديات ا

 .عدم ادراك المسترشد ألهمية األرشاد•

 .عدم تأهيل المرشد بالشكل المناسب•

 .يةإلرشادعدم التزام المسترشد بأسس العالقة ا•

عدم احترام الوعود وقلة االلتزام والتحامل و تكرار : عقبات ُتـأثر في العالقة•

 .تأجيل األجتماعات

 .عدم مناسبة مؤهالت المرشد مع احتياجات المسترشد•

 .عدم القبول المرشد ألسباب انسانية او شخصية•
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 وضع جداول المهام و الحلول تحديد األهداف و التحديات

الحفاظ على العالقة: المرحلة الثانية  



 انهاء العالقة و بناء األستقاللية

العالقة األرشادية هى عالقة طويلة المدى و لكن لها نهاية •

 .محدودة

يجب ان تكون متوازية مع بدء رائد  يةإلرشادنهاية العالقة ا•

 .األعمال فى األعتماد على الذات و بناء األستقاللية

ال تتم االستقاللية اال من خالل اكتساب رائد األعمال للخبرات و •

 المهرات و المعرفة الالزمة التى تؤهله للنجاح
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 األعتماد على الذات بناء األستقاللية

اختتام العالقة: المرحلة الثالثة  



www.tcf.org.sa 

 شكرا
 

                                                                                    


