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كي تنجح

في ريــــادة األعمال
يبدو أن النجاح في الحيــــــاة؛ بات هو المقياس المهيمن علــــــى جميع جوانب التفاعالت
اإلنسانية؛ الروحية والجسدية ،ففيه تُ ْختَ زَ ُل المســــــاعي والغايات ،فمن التزم في حياته
سس واضحة وقواعد راسخة ،من العلم واإلرادة واالبتكار،
بإدارة شؤونه وأعماله على ُأ ٍ
حاد عن ذلك ولم يلتزم
َ
فاق غيــــــره ،وأثبت ذاته بتحقق آماله المادية والمعنويــــــة ،ومن َ
طويال.
بمتطلبات النجاح في هذه الحياة؛ خسر كثيراً وندم
ً
أما معايير النجاح ،فقد تســــــارعت وتيرتها؛
وتبدال ،فها هي شركات اإللكترونيات
تغيراً
ً
تدر
الكبرى؛ مثل سامسونج الكورية ،باتت ّ
من األرباح وحدها ،أكثر ما تجنيه شــــــركات؛
آبل ،وجوجل ،ومايكروســــــوفت األمريكية
مجتمعــــــة! إذ تبــــــدو العالمــــــة التجاريــــــة
حاضرة في كل مكان.
ً
لسامسونج
وهذا مــــــا يجعــــــل تلــــــك الخبــــــرة نموذجاً
ُيحتَ ذى ونبراساً ُيســــــتضاء به لدى مشاريع
ريادة األعمال ،الناشــــــئة والناشطة منها،
لالســــــتفادة واالقتداء ُبأسس ومقومات
المجموعــــــات االقتصادية الكبــــــرى التي
ــــــر ْت من
َم َّيــــــزَ ْت بدايات هــــــذا القرنَ ،
وغ َّي َ
مفاهيم الســــــوق واالســــــتهالك ،وأنماط
الحياة عموماً .
وفي هذا السياق تبدو ريادة األعمال بحاجة
فعال من الوعي بأســــــس النجاح
إلى نمط َّ
في إدارة شــــــؤونها وصعوباتها ،والتشبث
بكل ما يعينها على النجاح واالستمرار في
النشاط الذي اختار رائد األعمال أن يستثمر
فيه وقته وجهده وماله.
الطريــــــق بالنســــــبة لرائــــــد
َ
أن هــــــذا
ــــــد َّ
َب ْي َ
األعمال غالباً مــــــا يكون محفوفاً بالمخاطر
والعقبات ،ما يجعل عامل الفشل متوقعاً
وحاضــــــراً بقوة ،شــــــريطة ألّ ـــــــا يصيب ذلك

الحضور المتوقع للفشــــــل تفكيره وقدرته
اإلبداعية بالشلل!
ســــــخر
َّ
لذلك ال يليــــــق برائد األعمال الذي
جهده ووقته وماله في إنجاح مشــــــروعه،
أن يستسلم للفشــــــل مع أول عثرة طريق،
كما يجب ألّ ـــــــا ُي ْغ ِفل ،كذلكُ ،أسس النجاح
والتميز ،التي قامت عليها الخبرات الرائدة
في هذا المجال ،وإال ســــــاءت حال أعماله،
وبارت تجارته ،وخسر ماله وجهده ،وتخلَّ ف
الرواد المتميزين.
بذلك عن َركْ ب َّ
وفي هذا المقال نســــــتعرض أبرز أســــــس
النجاح في ريادة األعمــــــال ،وفقاً للخبرات
الســــــابقة ذات الحضور الفاعــــــل في عالم
المال واألعمال المعاصر.
 - 1التخطيط السليم:
يعتبر التخطيط من أهم أساســــــيات إدارة
األعمال الناجحة؛ ألن التخطيط هو أساس
نجاح اإلدارة ،وســــــبب تميزهــــــا ،فمعرفة
رائد األعمال ألهدافــــــه ،وتحديدها بدقة
يســــــاعده فــــــي التخطيــــــط لتحقيقها عبر
الوســــــائل الصحيحة .ومن ثــــــم فعلى رائد
األعمال قبل أن يضع خطته أن يكون قادراً
على فهم وتحليل وضعه الراهن؛ من حيث
قدراته المالية ،والمشــــــاريع المنافســــــة،

والخطــــــوات التي يجب عليــــــه القيام بها،
ومن ثَ َّم إعداد طريقــــــة معينة لتنفيذ تلك
األعمال ،وتقييم خطوات تنفيذ المشروع
ومــــــدى التقدم فيه ،وفتــــــح المجال أمام
المقترحــــــات الجديــــــدة التي تســــــاهم في
تفادي األخطاء وجوانب القصور إن ُو ِج َدت،
وسرعة تالفيها.
التخطيــــــط الواعي ،إذن ،هو الذي يرســــــم
معقوال
طريق النجاح ،فليس منطقياً وال
ً
أن تُ َدار المشروعات بال خطة .ومن األفضل
عند التخطيط ألي مشــــــروع توقع حدوث
أخطاء ،ووضــــــع الخطط البديلة التي تكفل
التعامل مع مثل هذه األخطاء.

الصدد عن أفضل سبل الستثمار رأسمالها،
لكي تســــــتمر في المنافسة مع غيرها من
المؤسسات الكبرى.
وإذا كان هذا حال كبرى الشركات الناجحة،
والتــــــي تتعامل في مشــــــروعات بماليين
ومليــــــارات الــــــدوالرات ،فــــــإن هــــــذا َأ ْولَ ى
بالمشروعات الريادية الناشئة التي تتطلب
ضبــــــط اإلنفاق ،والبحــــــث الدائم عن طرق
لترشيد النفقات ،مع الحفاظ على مستوى
مناســــــب من جودة اإلنتاج ،فاألجدر برائد
األعمــــــال أن يحــــــرص على التــــــزام اقتصاد
النفقات في جميع األوقات ،ليبقى المال
قوته وسنده في إدارة مشروعه الريادي.

 - 2التأسيس واالنطالق:
بعــــــد وضع الخطــــــة تأتي مرحلة تأســــــيس
المشروع ،والبدء في الخطوات التنفيذية.
وهنــــــا ينبغــــــي لرائــــــد األعمــــــال أن يقوم
بتقســــــيم مهام العمل ،وتحديــــــد الموارد
المالية والبشرية المطلوبة ،وتوزيع المهام
األساسية بالطريقة الصحيحة .فمن الخطأ
أن يقوم رائد األعمال بكل الجهد وحده مع
تشعبه وكثرته .فهذا مما يستنزف الجهد،
ُّ
ويقلِّ ل من ُف َرص نجاحه ،فإذا كان المشروع
بحاجة إلى جهد متنوع فليحرص على توزيع
الجهد على المتخصصين بطريقة سليمة.

 - 4التسلح بالتأني والصبر والتدرج:
ال َي ْج ُمــــــل برائد األعمال أن يكــــــون حريصاً
على ســــــرعة َجنْ ي األرباح ،شغوفاً بإحصاء
مكاسبه وتعدادها في أسرع وقت ممكن؛
إذ إن من ُســــــنن الحياة أن النجاح والوصول
إلى الغايات ال يتحقق بيــــــن ليلة وضحاها،
فعلى رائــــــد األعمــــــال أن يتســــــلح بالصبر
والتأني ،وال ُيســــــرع بالقفزات الكبيرة غير
المدروسة وال المحسوبة بدقة.
فإذا اعتمد رائد األعمال العجلة والتســــــرع
في إنجاز مهام مشروعه كلها دفعة واحدة،
مســــــتعجال بذلك فوائدها وقطف ثمارها،
ً
فستكون التكلفة باهظة .فقد يتم تحقيق
أهــــــداف معينة على حســــــاب أهداف أخرى
َأ َه ّم ،ومن ثَ َّم فقد تتعطل المسيرة كلها.

 - 3ترشيد النفقات:
المــــــال عصــــــب الحيــــــاة ،وأســــــاس نجاح
حد
المشــــــروعات الكبرى والصغرى ،على ّ
سواء ،وال شك أن التدبير المالي المالئم،
ووضع ميزانية مناسبة عنصران مهمان جداً
لنجاح رائد األعمال في مشروعه .والمتابع
أن
لألنشــــــطة التجاريــــــة عبر العالــــــم يعلم َّ
الشــــــركات الكبــــــرى الناجحة والمشــــــهود
لها بالكفاءة تســــــتخدم أنظمة محاســــــبية
ومالية دقيقة ،وتضع خطة مالية ســــــنوية
أو لعدة ســــــنوات ،تَ ْح ِر ُص فيها على ترشيد
نفقاتها وتنمية أرباحهــــــا .وتبحث في هذا

 - 5تقدير الوقت الكافي:
الزمن جــــــزء من النجاح ،وال بــــــد من إعطاء
المشــــــروع وقته الكافي لتحقيق النجاح.
ولذلك ينبغــــــي لرائد األعمــــــال أال يتعجل
فيقــــــدر الوقت المالئــــــم للدعاية
األمور،
ِّ
واإلعالن ،والوقت المناسب لطرح المنتج،
والوقت المناســــــب لعرض منتــــــج جديد،
ويراعي أوقات العمالء؛ إذ إن نسبة كبيرة
من العمــــــاء يعتبر الوقت بالنســــــبة لهم

معياراً مهمــــــاً في التفضيــــــل بين الجهات
المماثلة فــــــي تقديم الخدمــــــة أو المنتج
ذاته ،وكذا خدمة ما بعد البيع.
 - 6حسن اختيار فريق العمل:
إن اختيــــــار فريــــــق العمل المســــــاعد لرائد
خطوة مهمة للغاية ،وأساس مهم
ٌ
األعمال
من ُأســــــس النجاح والتميز والرقي ،وعلى
رائد األعمــــــال الناجح الذكي أن يختار بعناية
الفريق الذي يعمــــــل معه ،مع التأكيد على
اتصافهــــــم بروح الفريق؛ وانتقاء أشــــــخاص
َيتَ َحلَّ ْو َن بالصبر والمثابرة ،ويمتلكون القدرة
على العمل تحت الضغــــــط ،ويحبون مجال
عملهم بمــــــا يكفي من َ
ــــــغف للتفوق
الش َ
وتحصيل النجاح المادي والمعنوي فيه.
حســــــن اختيار عناصر
فعلى رائد األعمال أن ُي ِ
بناء على مجموعة من المهارات
فريقه بعناية ً
لضم كل من لديه خبرة
والخبرات ،مع السعي ّ
ومن يمثــــــل إضافة متميزة إلى المشــــــروع،
وتجنّ ب اللجــــــوء إلى األصدقــــــاء أو األقارب
بغض النظر عن خبراتهــــــم ،أو فقط لكونهم
متعطلين عن العمل؛ ففريــــــق العمل الجيد
أحد أهم المساهمين في إنجاح المشروع.
 - 7الثقة والتوجيه المستمر:
ينمي في فريق
رائد األعمــــــال ينبغي له أن ِّ
العمل الثقــــــة المتبادلــــــة؛ ألن عنصر الثقة
يعتبر من أساسيات إدارة األعمال الناجحة؛
ومتى كانت اإلدارة غير معتمدة على وجود
الثقة فستفشل رغم وجود اإلمكانيات.
ومع وجود الثقة يحتاج فريق العمل بصفة

دورية إلى مزيد من اإلرشادات المتواصلة،
وتذكيرهــــــم بالهدف الرئيس للمشــــــروع،
كل منهم القيام
والمهام التي يجب على ٍّ
وبث الحماس وتشــــــجيعهم بالعبارات
بهاّ ،
المحفزة ليؤدوا أعمالهم بطريقة متميزة.
ِّ
 - 8السيطرة وعدم فقدان دفة التوجيه:
لضمان نجــــــاح المشــــــروع ،وتحقيق الغاية
منه؛ علــــــى رائد األعمال أن يســــــيطر على
منظومة األعمال ،وعليه أن يبقى متيقظاً
لكل مــــــا يحدث حولــــــه .فالســــــيطرة هي
وتحدد زيادة
تنظم الخطة،
الوظيفة التــــــي ِّ
ِّ
الجهود ،أو التوقف عندمــــــا تدعو الحاجة
تقليال للخســــــائر وأخــــــذاً لفرصة
إلى ذلك؛
ً
االستدالل على الطريق الصحيح.
رواد األعمال ربما
وختاماً  ،فإن بعضاً مــــــن ّ
يكثرون من اإلنفاق على جوانب المشروعات
المتنوعة ،من دون االعتناء بدراســــــة ُأسس
النجاح فيهــــــا ،والوعي بمتطلبــــــات الريادة،
وإذا كانت المشــــــاريع الرياديــــــة قد أصبحت
من األمور المهمة في هــــــذا العصر ،فهذا
رواد األعمال فهمــــــاً أفضل
يتطلــــــب مــــــن ّ
شــــــموال ،بما يمكّ نهم من
واســــــتيعاباً أكثر
ً
إدارة أكثر فاعلية وإنتاجية ومن ثم ربحية.
وأخيراً ؛ فإنه ليس من الســــــهل أن تصبح
رجل أعمال ناجحاً أو رائــــــد أعمال متميزاً ،
إذ يتطلب الولوج إلى هذا الميدان الرحب
الفسيح ،قبل كل شيء ،الكثير من اإلرادة
والتحمل والصبــــــر ،مع التســــــلح بالعلم
وتنمية َملَ كَ ِة االبتكار.

