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 من هو رائد العمل ؟
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 ما الممٌزات التً ٌظفر  بها رائد العمل ؟

 .امكانٌة التحكم فً مستقبله •

 .امكانٌة توظٌف كامل قدراته وطاقاته وتحقٌق ذاته •

 .امكانٌة الحصول على ارباح غٌر محصورة•

 .امكانٌة المساهمة فً النهوض بالمجتمع واالشتهار بالسمعة الطٌبة •



 الفرق بٌن المسار التقلٌدي ومسار رائد العمل 
 المسار التقلٌدي مسار رائد العمل
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  الثانوٌة

 

 الجامعة

 

  شركة كبٌرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقاعد 

 

 

 الجامعة 

 

 اكتساب خبرة عملٌة

 

  تلقً تدرٌب إداري

 

 العمل فً أحدى الشركات الرائدة

 

 بداٌة مشروع

 

 التوسع فً المشروع أو بداٌة مشروع جدٌد 

 

تأمٌن رأس المال           

 

 عدم التقاعد أبدا

 

  الثانوٌة
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 خواص رائد العمل 

 .الرغبة القوٌة فً الظفور بالمقدمة دوما وتحقٌق االنجازات 1.

 .لدٌه طموح ورغبة كبٌرة فً تحقٌق انجازات أكبر وتحقٌق احالمه•

 .ٌنظر إلى النجاح كأنجاز •

 

 العزٌمة واالصرار 2.

 .ال تحبطهم المشاكل أو الصعوبات •

 .العمل بجد ومثابرة حتى ٌكتمل المشروع •
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 خواص رائد العمل

ٌحسب بدقة مدى الخطورة فً كل مشروع أو فكرة ) ٌخاطر باعتدال وحساب . 3
 (ٌقوم بها 

ٌخاطر باعتدال بحٌث أن ٌكون فً المشروع الخطورة الكافٌة لجعله ممتع و •
الخوض فً تحدي ولكن فً نفس الوقت ٌجب أن ٌحتوي  على احتمالٌة جٌدة 

 .للنجاح 
 

 :  ولدٌه القدرة على التعرف علٌها و االستفادة منها  -ٌقظ للفرص . 4

 .ٌمتلك عقل مبدع ٌستطٌع تحوٌل المشاكل أو نقاط الضعف إلى فرص •

 .ٌتوقع وٌخطط جٌدا حتى ٌصل إلى هدفه وٌستفٌد من الفرصة المتاحة •
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 خواص رائد العمل
1.      

2.      

3.      

4.      

القدرة التحلٌلٌة. 5  

ٌمتلك القدرة على تحلٌل األوضاع والمشكالت والصعوبات التً ٌواجهها و •

 .إٌجاد الحلول المناسبة 

 

  االستفادة من آراء اآلخرٌن. 6

 .ٌحب االستماع إلى اآلراء البناءة و الصادقة•

استماعه إلى اآلراء سلبٌة ٌدفعه قدما وٌجعله أكثر اصرار على تحقٌق •

 .أهدافه 
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 خواص رائد العمل
1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

6.      

  الطموح بالنجاح. 7

 .متفائل حتى عند مواجهته ألوضاع غٌر مألوفه •

بعد تعرفهم على البٌئة المحٌطة ٌبدأون فً حساب احتمالٌة النجاح وكٌف •

 .ٌمكنهم  تحقٌق ذلك 

 

االستقاللٌة . 8  

 .ال ٌحبون العمل للغٌر •

 .ٌحبون أن ٌكونوا مدراء  ذاتهم و ٌتخذون القرارات بمفردهم •



8 

 خواص رائد العمل
 

 (مرن) مرن فً اتخاذ القرارات .  9

 .ٌقوم بموازنة أي قرار من خالل تحدٌد اٌجابٌته وسلبٌاته •

 .ال ٌتردد فً تغٌٌر خططه إذا لزم األمر •

 

ٌخطط وٌعمل للمستقبل . 10                    

 .ٌضع بعض األهداف لنفسه لٌخطط وٌعمل على تحقٌقها •
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 خواص رائد العمل
(امتالك فن التعامل مع األشخاص ) األرٌحٌة فً التعامل مع األشخاص . 11  

 .ٌحب التعامل مع الناس •

 .  لدٌه مهارة التعامل مع اآلخرٌن •
 

 

امتالك القدرة على التأثٌر فً اآلخرٌن . 12  

 .ٌحفز اآلخرٌن و ٌدفعهم للعمل أو تحقٌق أهدافه •
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 خواص رائد العمل
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 القدرة على التعامل مع الضغوطات . 113   10.

سواء أكان ضغط نفسً أو جسدي ، فرائد األعمال عادة ما ٌكون قادرا على •

التعامل مع العدٌد من األشٌاء فً الوقت ذاته و اتخاذ القرارات الصحٌحة 

 .حتى تحت هذه الضغوط

 

 إداركه لقدراته و إٌمانه بها. 14

 .ٌوجه قدراته و أحالمه إلى تحقٌق أهدافه •

 .ٌتقن أي عمل ٌقوم به وال ٌرضى إال بمستوى معٌن•

 .  نادر ماٌكون سلبً•



 خواص رائد العمل

11 

لدٌه نظرة مستقبلٌة. 15    

 .ال ٌتعلق بالماضً •

 .ٌشغل تفكٌره بالحاضر والمستقبل فقط •



 أنواع رواد األعمال

 :مطور •

–Anita Roddick  صاحبةThe body shop 

 

 :نجم •

–Donald Trump  لـ المدٌر التنفٌذيTrump hotels and casino 

resorts. 

 

 :صاحب رؤٌة •

–Bill Gates  مؤسس شركة ماٌكروسوف. 
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المتعلقة برواد األعمال( الشائعات ) النظرٌات الخاطئة   

 .رٌادة العمل هً فطرة ٌمتلكها الشخص منذ والدته 1.

 .جمٌع وراد األعمال صغار فً السن 2.

 .رائد العمل ٌصبح ثرٌا بسرعه 3.

 .رواد األعمال ٌمتلكون الكثٌر من الوقت 4.
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 كفاءات رواد األعمال

 :  نجاح المؤسسات الصغٌرة ٌعتمد على 

 

 .فائدة و أهمٌة المنتج بالنسبة إلى الناس•

 .التخطٌط للمشروع •

 .تنفٌذ المشروع بدقه بمختلف مراحله•

 .إدارة المشروع •
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 التعرف على الكفاءات

 اإلطالع والمعرفة•
 .اطالعه على المعلومات ومعرفته للحقائق  -

 

 المهارات •

 .القدرة على اظهار ما ٌعرفه وٌمتلكه فً نظام معٌن لالستفادة منه فً تحقٌق أهدافه -
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 التعرف على الكفاءات

 الحوافز •

 .الرغبة أو الحاجة إلى العمل واالنجاز  -

 

 الخصال•

 .كٌفٌة تعامل االنسان مع الحوافز والتً تعتمد على شخصٌته -
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 االطالع والمعرفة    

 المهارات                                  

الحوافز والخصال      +     

         ___________________ 

الكفاءات       
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: المهارات   

 

 (العملٌة) المهارات المهنٌة •

 .  تم اكتسابها من خالل التعلٌم و الخبرة العملٌة -

 

 المهارات الشخصٌة •

هً خواص شخصٌة لها تأثٌر على العدٌد من األشٌاء كالتعامل مع األشخاص و –

 .األداء فً المقابالت 

 .متغٌرة من شخص إلى آخر –
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 كفاءات رٌادٌة 
 .المبادرة 1.

 . ٌرى وٌتصرف بناء على الفرص2.

 .االصرار 3.

 . البحث عن المعلومات4.

 .فً العمل اهتمام بالجودة العالٌة5.

 . االلتزام بعقد العمل6.

 .ةتوجه نحو الكفاء7.

 . التخطٌط المنظم8.

 .حل المشكالت 9.
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 كفاءات رٌادٌة
 .الثقة بالنفس .  10

 .الحزم . 11

 .اإلقناع . 12

 .استخدام استراتٌجٌة التأثٌر . 13

 .الرصد . 14

 .االهتمام بأوضاع الموظفٌن وراحتهم . 15
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 خواص سلبٌة
 الرغبة المفرطة فً السٌطرة1.

 .قابلٌة التدقٌق بالتفاصٌل الصغٌرة فً شئون الموظفٌن وإدارتها -

 الشك. 2

 .الهوجسه دوما بأن هناك من سٌسرق أفكار مشروعه -

 .عدم القدرة على الصبر . 3

 .الرغبة فً االحتفاء به  ومكافئته على كل عمل ٌقوم به .  4

 .دفاعً .  5

 .وضع اللوم على الغٌر دائما . 6
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 اإلمكانٌة الرٌادٌة 

 . الكل ٌمتلك اإلمكانٌة الرٌادٌة •

 .االختالف ٌكون فً المستوٌات•

 .المسألة تكمن فً تطوٌر هذه اإلمكانٌة •
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 :ال ٌمتلك الجمٌع كافة الخواص الرٌادٌة واإلدارٌة المطلوبة لذا ٌمكنه 

 .معرفة ماهو ناقص من خواص شخصٌة أو مهارات •

 .التعرف على كٌفٌة تعوٌضه لما ٌنقصه•

معرفة كٌف ٌمكن أن ٌكتسب هذه المهارة وٌتقنها وكأنها لم تكن تنقصه •

 .ٌوما 
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  مالحظة


