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 كيف تعرف رواد األعمال ؟

غالبااًا مااا يتمتعااون بالااحااة والحماااس وتراتاا م ال باارات  Entrepreneursإن رواد األعمااال 
والمال واالعتمادات الرسمية. إررا جميعًا رامق من الفشل، إال أن الرواد ال يدعون ال اوف يااف 
حائاًل بير م وبين السير حدمًا إلى األمام، وهذا ماا ال يفعماغ غيار رائادي األعماال. ومان المعماوم 

حادرًا كبيارًا مان ال ااة لاف الارفس ورغباة لاف الاتحكم لاف أماور  أن بداية كل عمل تجاري تتاماب
العمل، والسبب الذي يبديغ رواد األعماال حاول إحادام م عماى العمال التجااري يارتبا لاف ال الاب 

 بالرغبة لف التحكم لف متائرهم وتفادي المباشرة إلى رؤساء. 

ل بعضا ا ماع بعاف. لمر اا ماا وهراك عوامل عديدة تدلع رائد األعمال لإلبادا  واالبتكاار تتادا 
هااو متعمااق بالتاافات الش تااية ومر ااا مااا هااو متعمااق بالعماال التجاااري ومر ااا مااا هااو بااالفكرة 
التجارية ومر ا ما هو متعمق بالبيئة المحياة. وليما يماف رساتعرف بعاف هاذص التافات التاف 

 تشعل همة الحماس والاموح لدى رواد األعمال.

 موظف تعب  -1

لت يرة الراجح لربما كان موظفًا تاعبًا، وبكال تأكياد أن الك يارين مان رواد إن تاحب المرشأة ا
األعمااال الراااجحين كاااروا حااد تعرضااوا لمفتاال ماان وظيفااة واحاادة أو وظااائف حباال الشاارو  لااف 
أعمال م التجارية الراهرة. والك ير من الراس الذين يتم لتم م مان وظاائف م يواج اون تاعوبة 

تافة ب يضاة تارتبا بحاد اة الفتال. لكان الفتال مان ال دماة ال  لف إباال  أحاارب م، ألن هرااك
يعرف أرك " اسر"، بل لربما يعرف مجرد أن ابيعتك المباشرة والمستامة تازع  أولئاك الاذين مان 
حولك. معظم رواد األعمال يواج ون تعوبة لاف العمال لادى مؤسساات كبيارة التاف تكاون لي اا 

ل لرد لف المؤسسة الكبيرة" هف أك ر أهمية من العمال م اراتك المتعماة "بكيفية االرسجام مع ك
 الذي تؤديغ لعاًل.

 تعب االراياد  -2

بتفة عامة يكون أداء رواد األعمال لف المرشآت الت يرة ألضل مرغ لف المؤسساات الكبيارة  
ولف الر اية تكون الرغبة لف االستااللية والمسئولية المستامة هف الم يمرة والتف تدلع م إلى 
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بدء لف أعمال م ال اتة ب م، واالتجاص السائد لدى رواد األعماال هاو أن يكوراوا روادًا وحاادة. ال
وبمجرد حاع عالحات م مع المؤسسات الكبيارة، لا ن الاماة مان رواد األعماال هام الاذين يمتفتاون 

 إلى الوراء، لالمرشأة الت يرة تعاف الادرة عمى لعل شئ مفيد والحتول عمى مكالأة مر ا. 

 

 راحد لما حولغ -3

إن الرااااس يحباااون األلكاااار الجديااادة، ويحباااون ارتاادهاااا، وأن يكوراااوا األوائااال الاااذين يكتشااافون 
األ ااء الااتمة والت مص مر اا. ورواد األعماال يبح اون عان سابب لارلف األلكاار الجديادة، ال 

ن لي ا الاادرة لشئ إال ألر ا جديدة، وهم متأكدون جدًا من واحع األشياء إلى الدرجة التف يفادو
عمى رؤية كيف يمكن أن تكون األشياء. وأن رواد األعمال يميمون إلى البحث عما هو إيجاابف 
بداًل من السمبف، ل ذا لم يرجح شئ مان األشاياء، لا ر م لان ي ادرون الوحات لاف تحميال أساباب 

 عدم الرجاح بل يكرسون ااحات م ليأتوا بحل يفضف إلى الرجاح.

 حائد -4

أساسية لرواد األعمال، وألن الايادة م ل م رة الريادة، ل ف عبارة عن وضاع ياتم الايادة تفة 
اكتسااابغ يومااًا بيااوم، إال أن هراااك  يااارات ش تااية هامااة يجااب أن يت ااذها الاااادة الجاادد وذوي 
ال باارات عمااى أساااس مرااتظم. رواد األعمااال ذوي الكفاااءة والفاعميااة هاام الاااادة ذوي الكفااااءة 

 يرًا.والفاعمية أواًل وأ 

ولااف الحاياااة أن األ الحيااات الش تااية ال يمكاان أن ترفتاال ماان األ الحيااات الم ريااة، ول ااذا 
السبب ش تية الاائد تعتبر أساسية. الاائمة أدراص المكورة من عشر مميزات ُتعتبر معياارًا لاف 

عالياة غاية األهمية لمايادة  إضالة إلى كور ا دلاياًل حيماًا لتايايم تااحب المرشاأة ذو التافات ال
 والراجح:

ُيعتبر المستوى العالف من األ الحيات لف الماام األول من بين هاذص التافات العشارة.  -1
أتااحاب الم ااازن الااذين يتتاافون باألمارااة ويعياادون باااحف الفااائف إلااى العمااالء هاام 



 

 alshum@yahoo.com –جامعة الممك سعود  –أستاذ ريادة األعمال والتسويق  أ.د. أحمد الشميمري

 
 

م ااال عمااى كيفيااة ارعكاااس األ الحيااات الش تااية لااف السااموك الم رااف. الااارارات التااف 
 غراء هف الفاتل بين الرواد العظماء وبين المحتالين.ُتت ذ تحت الض ا واإل

الااحة العالية. رواد األعمال العظماء ال يتعرضون لإلج اد بسبب التعامل مع الاضايا  -2
الت يرة، وهؤالء الراس يعرلون التحيح من ال اأ ويعرلون الفارق باين ماا هاو م ام 

 لعاًل وما هو مفيد ال أك ر من ذلك.
باألولويات ووضع أهمية مما مة لوضع األولويات. الك يار مان حاوائم الادرة عمى العمل  -3

األولويات الايمة ترت ف لف سمة م مالت الحياة. الفرق باين وضاع األولوياات والعمال 
 ب ا هو الفرق بين الحالم والفاعل. وكما رعمم أن الرائد يرابق عميغ اال ران معًا.

ولية الرتاائ  هاف التافة ال ابتاة لادى الشجاعة. الرغبة لف تحمل الم اار وتابل مسائ -4
الاااادة ورواد األعمااال المتمياازين. ل مااا أن تااتحكم أراات لااف كاال شاائ تفعمااغ أو تااتحكم 

 الم اوف لف كل شئ تفعمغ. لن تكون المؤسسة أحوى من رائد االعمال.
رواد األعماااال الممتزماااون والجاااادون والم اااابرون ساااوف يااااورون لاااف   ااار األمااار  -5

ام والجدية والم ابرة بتارف الرظار عان ماع مان بادءوا أو عان مؤسسات تتتف بااللتز 
 ال برات التف يأتوا ب ا إلى العمل.

رواد األعمال غير التاميديين يكاون لادي م دالاع لالبتكاار ولايس لادي م تابر الرتظاار   -6
مكالمة هاتفية حبل أن يبدءوا لاف العمال. إن رواد األعماال ذوي الكفااءة هام مجاددون 

 يفضمون أن يتشكموا غدًا بداًل من تكرار ما تم لف األمس.يتترلون بس ولة و 
رواد األعمال لدي م توجغ رحو ال دف الرامف إلى ات اذ حرارات حاسية، عممًا أن التوجغ  -7

رحو ال دف يبعث الدالع والااحة ويحميرا من ألام الم ماة الشااحة. إن المحالظاة عماى 
 اءت ا.مؤسسة موج ة رحو هدف معين يزيد من لاعميت ا وكف

إن الحماااس الرااات  عاان الاادالع هااو م اال الضااوء اإلرشااادي عمااى الفاارن، والحماااس  -8
األتيل يرتال كالعدوى. لالراس يترحبون الحماس مان حاادت م، وبالم ال مساتوى إل اام 
المؤسسة يتوحف مباشرة عمى حماس تاحب المرشأة ساواء كاان هاذا الحمااس عالياًا 

 أم متدريًا.
مية العالية يترعون حادة حاياياين يتتادون لممشااكل باداًل الراس ذوي المستويات العا -9

من مجرد االستجابة ل ا. تاحب المرشاأة التا يرة الاذي ب مكاراغ أن يظال بااردًا تحات 
واااأة الضاا وا يماارح ال اااة ألولئااك العاااممين لااف المؤسسااة ويعاازز مااوحف م عمااى لعاال 

 رفس الشفء. 
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الاائااد العظاايم الحاياااف، الرغباة لااف مساااعدة ا  اارين عمااى الرجااح هااف تاافة  -11
والتعاون يرشأ عردما يست مر تاحب المرشأة لعااًل ج اودص لاف رجااح ا  ارين. يااول 

 زي  زيجمر " الراس ال ي م م مادار معرلتك حتى يعرلوا مادار اهتمامك ب م".
 

تذكر أن ريادة األعمال م ل الايادة ل ف لن ولايس عمام. وم مماا أن الفارق باين الاائاد األتايل 
فعااال والماادير حتااير األجاال يمكاان أن يوجااد لااف الااارارات الش تااية التااف يت ااذها الفاارد عرااد ال

ا تيار كيفية رما حياتغ، ل ن الفرق بين رجل األعمال ورائد األعمال يمكن أن يوجاد لاف التازام 
 تاحب المرشأة عمى المدى البعيد بالمبادئ المذكورة أعالص.

 


