كيف تصبح

رائد أعمال ناجح؟

ال أحد ُيولَ د رائد أعمال ،كما أنه ال أحد يولد بمواهب ستيف جوبز  Steve Jobsالخطابية،
أو حــــــدس وارن بافــــــت Warren Buffetالثاقب في األعمال! أو خيــــــال مارك زوكربيرج
 ، Mark Zuckerbergبــــــل إنه في الواقع ،وإذا عمدنا بــــــكل موضوعية إلى تحليل تاريخ
رواد األعمال ،ما بين ناجح ومشــــــهور ،فسوف نجد أن لديهم تجارب
هؤالء وغيرهم من ّ
فعلية مع الفشــــــل ،مرة واحدة على األقل ،قبل المحاولة التالية لخلق انطالقة جديدة
ألعمالهم التي وضعتهم على طريق النجاح بطرق مبتكرة غير تقليدية.
واهتمام
أصبحت ريادة األعمال َمثَ َار َج ْذبٍ
ٍ
كبيرين على المســــــتوى العالمي؛ بســــــبب
الشــــــهرة الكبيرة والنجاحات الضخمة التي
رواد األعمال في مختلف المجاالت
َّ
حققها ّ
اإلنتاجية والخدماتيــــــة؛ حيث أصبح الولوج
إلى بوابــــــة ريادة األعمال الســــــحرية هدفاً
ُيلِ ُّح على مــــــن يمتلكون أحالمــــــاً طموحة
تحلِّ ق بهم نحــــــو تحقيق نجاحات اقتصادية
تُ خلِّ صهم من البطالة ،وتُ جنِّ بهم ملل وقلق
انتظــــــار الوظائف الحكوميــــــة ذات الدخل
المحدود والمردود التقليدي.
ريادة األعمال ..تساؤالت الكيفية
الســــــؤال األكثر إلحاحــــــاً هنا ليس
َ
أن
ــــــد َّ
َب ْي َ
ســــــؤال اإلرادة؛ هــــــل تريــــــد أن تصبح رائد
أعمال؟ ولكنه سؤال الكيفية؛ كيف يصبح
أبواب
المرء رائــــــد أعمال ناجحاً  ،وكيف َيلِ ُج
َ
الســــــاحر الذي ينطلق بصاحبه
ِ
هذا العالَ م
وي َغ ِّي ُر حياته ،بل
نحو
آفاق المجد والثــــــراء ُ
َ
ِ
وحيوات آخرين؛ أفــــــراداً ومجتمعات ،وهو
ما يســــــتوجب التمهيد بجملة منطلقات
عامــــــة تُ َع ُّد أولــــــى خطوات النجــــــاح لرائد
األعمال.
اإلنســــــان العادي
إن ريــــــادة األعمال تمنح
َ
َّ

ً
ً
نوعية من مشــــــاغل حياته البسيطة
نقلة
بمســــــؤوليات ومهــــــام قليلة ،إلــــــى عالم
مليء بالمنافســــــة والمغامــــــرة ومواجهة
التحديــــــات ،التي تحتــــــاج إلــــــى الكثير من
والحنْ كَ ِة لتجاوزها بنجاح.
ِ
المهارات
ولهــــــذا فعلى مــــــن يرغــــــب بالدخول في
مجاالت ريادة األعمال أن يتمتع بالمواهب
ريادي؛
مشــــــروع
أي
ّ
الكافية التي يحتاجها ُّ
ٍ
من أجل القدرة على االســــــتمرار في ابتكار
أفــــــكار جديدة جاذبة لآلخريــــــن؛ ألن النجاح
الجاد
يحتاج بصــــــورة عامــــــة إلى العمــــــل
ّ
والمثابرة.
إجماال بأنه
فرائد األعمــــــال الناجح يتميــــــز
ً
شــــــخص "اجتماعي" لديه قدرات اتصالية
ٌ
تمكِّ نه من كســــــب اآلخرين والتأثير فيهم،
كما أنــــــه ال يخاف خوض ِغمــــــار المخاطرة
يســــــتخف
المحســــــوبة غير المتهورة ،وال
ُّ
فريــــــق متوافــــــق على
بالعمــــــل ضمــــــن
ٍ
لفن إدارة
األهداف والغايات ،مــــــع إتقانه ِّ
الوقت والجهد بنجاح.
ــــــم
ورائــــــد األعمــــــال الناجــــــح ،أيضاً َ ،يتَّ ِس ُ
بالواقعية ،والقدرة علــــــى القراءة الجيدة
للواقع ،ولديــــــه َملَ كَ ُة التقاط اإلشــــــارات
ــــــرص الواعــــــدة التي تحملها تباشــــــير
ُ
والف َ

المستقبل ،ومن ثَ َّم فهو ال يبالغ في رسم
األحالم الوردية ،بمــــــا أنه ال يمتلك أدوات
تحقيقها أو ترجمتها إلى تطبيق بنَّ اء.
نصائح لتكون رائد أعمال
ربما تحمل لنا سياقات واقع ريادة األعمال
رواد األعمال الناجحين حول العالم
ِ
ــــــير َّ
وس َ
بعضاً من النصائح والتوجيهات التي تجعل
من هــــــذا المجال الخصب تراكمــــــاً لخبرات
الناجحيــــــن ،وكيف نجحوا ،بمــــــا يجعل تلك
الخبرات بمثابة ركيــــــزة انطالقية لمن يريد
َط ْر َق أبواب الريادة على المستويات كافة.
ً
نصيحة ،مستخلَ صة من
ثمة خمس عشرة
لــــــرواد األعمال
الواقع الخبراتي المعاش
ّ
الذيــــــن ارتقوا ُســــــلَّ َم الحضارة اإلنســــــانية
ً
صناعــــــة وتأثيراً  ،فــــــي عصرها
المعاصــــــرة،
ــــــب عين كل
الحديث؛ نضعهــــــا لتكون نُ ْص َ
مريــــــد ،وموضع اســــــتفادة لــــــكل مجتهد،
تتمثل في التالي:
اســــــتفد من خبرات اآلخريــــــن :وذلك عبر
ِ
مروا
التعرف على تجارب األشخاص الذين ُّ
ُّ
باألفكار والمشــــــاريع ذاتهــــــا .وهي خطوة
مهمة يجب أن يقوم بها الشــــــخص قبل أن
ألن هذه التجارب تُ عطيه
يصبح رائد أعمال؛ ّ
المعلومات الكافية عــــــن خطوات النجاح
التــــــي ينبغي لــــــه أن يلتزم بهــــــا ،وخطوات
الفشــــــل التي يجب عليــــــه أن يجتنبها حتى
يحقق النجاح المأمول.
ِّ
احرص علــــــى االســــــتقاللية :وهي أولى
 ِالصفات التــــــي يحتاج إليهــــــا رائد األعمال،
وتنبــــــع من رغبتــــــه في االســــــتقالل داخل
العمل ،وأال يعمل تحت إمرة أو ضغوطات
أحد؛ ألن هذه الرغبة هــــــي الدافع الرئيس
في بدء مشروعه الخاص ،واالنطالق نحو
رحابة ريادة األعمال كمجال خصب لالبتكار
واإلبداع.
 امتلِ ك المهارات ورأس المال الكافي :إذتوفر رأس المال المناسب أحد العناصر
ُي َع ُّد ُّ
أي مشــــــروع،
المهمــــــة للبدء فــــــي عمل ّ
ّ

وكذلــــــك امتــــــاك المهــــــارات الالزمــــــة،
الشــــــخصية والعلميــــــة والمهنية ،من أجل
مواجهة جميع التحديات؛ فاإلنسان الناجح
هو الذي يحاول استغالل الموارد المتاحة؛
حتى يتمكَّ ن مــــــن تحقيق هدفه ،وعليه أن
كل مهاراته من أجل نجاح مشروعه.
يوظف َّ
ِّ
 كن مبدعــــــاً  :يحتاج رائد األعمــــــال دائماًألن يكــــــون مبدعاً في مجالــــــه؛ إذ إن ريادة
وح
األعمال تعتمد على رؤية اإلنسان َّ
الط ُم ِ
لفرصــــــة في المجتمع يقوم باســــــتغاللها،
ٍ
فإن اإلبداع هو ما ســــــيجعل رائد
وبالتالي َّ
األعمال يدرك وجود هذه الفرصة ،ويسعى
إليها بصورة مبدعة ومبتكرة ،ويقدم شيئاً
جديــــــداً متميزاً عن منافســــــيه ،وال يقتصر
مجال كبير
ٌ
اإلبداع على اإلنتاج ،بل لإلبداع
والتأثير على العمالء،
في تسويق المنتَ ج،
ِ
المعوقات.
وتالفي
ِ
ووضع الخطط،
ِّ
ِ
الط ُموح عنصراً مهماً
ــــــد ُّ
 كن َط ُموحاً ُ :ي َع ُّفي حياة رائــــــد األعمال لكي يحقق النجاح؛
ألن وجود األهداف بدون تَ َو ُّف ِر الطموح لن
ّ
أي نتائج إيجابية ،ولهذا يجب
يضمن للفرد ّ
على الفرد الذي يمتلك الطموح أن يستمر
بتطويره.
 ال تتجنــــــب المخاطرة :فبدون اســــــتعدادرائد األعمال للمخاطرة ،فإنه لن يقدر على
ــــــرص العديدة حوله.
أي من ُ
الف َ
اســــــتغالل ٍّ
لذلك يجب أن يتمتــــــع بالمخاطرة؛ القائمة
ولكن بشــــــرط أن
على الجــــــرأة واإلقدام،
ْ
مخاطرة محسوبة وواعية.
ً
تكون
 ثق بنفسك :فعندما يمتلك الفرد الثقةقــــــدرة علــــــى إدارة المواقف،
ً
يكــــــون أكثر
ألن عنصر
وتوجيهها بالشــــــكل الصحيــــــح؛ ّ
الثقة ُيعتَ بر من أهم العناصر لضمان النجاح،
تحولت هذه الثقة إلى تطبيق
وخاصــــــة إذا َّ
عملي علــــــى أرض الواقع بــــــدون هاجس
الخوف من الفشل.
ــــــغوفاً  :فوجود الشغف لدى رائد
 كن َش َُّ
ف هو
فالش َ
ضرورة ال بد منها،
ٌ
األعمال
ــــــغ ُ
يصمم على تحقيق
الشخص
سيجعل
ُ
الذي
ِّ
َ
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ســــــيمر به حتماً من
هدفه؛ على الرغم مما
ُّ
َّ
ف هو الذي
فالش َ
مشــــــاكل وتحديات،
ــــــغ ُ
سيســــــاعده على تخطيها ،والتعامل معها
بإيجابية.
خطط جيداً قبل بدء المشروع :فإن بعض
 ِّطويال
مشروعات ريادة األعمال ال تمكث
ً
في المنافســــــة؛ حيث تنتهي إلى تصفيتها
ألسباب يمكن معالجتها وتجاوزها إذا ُو ِج َد
جيد لها.
ٌ
تخطيط ٌ
اتخــــــذ القــــــرارات المناســــــبة :علــــــى رائد
 ِاألعمال أن يراعي اتخاذ القرارات المناسبة،
وقتاً ومكاناً  ،بعد دراســــــتها مــــــن جوانبها
قرار ُي ْؤ َخ ُذ في المشروع يصبح
ُّ
كافة،
فكل ٍ
قرار يخرج َس ُي َؤثِّ ُر ّإما
وكل
ُّ
هو،
مســــــؤوليته
ٍ
بشكل إيجابي أو سلبي على الشركة ،وفي
أن عليه
رائد األعمال َّ
بعض األحيان سيجد ُ
ضيق تتعلق بأمور
اتخاذ قرارات في وقت ِّ
األهمية.
في غاية
ّ
 تخلَّ ص مــــــن المؤثرات الســــــلبية :فحتىيضمن رائد األعمال نجاحــــــه يجب عليه أن
يتعرض لها
يدرس
المعوقات التي ســــــوف َّ
ِّ
يحولها إلــــــى نقاط قوة ودعم ال تؤثر
حتى ِّ
تقدمه ،وليحذر من الرســــــائل السلبية
على ُّ
فقده
والمشكالت الطارئة أن تؤثر عليه وتُ ِ
األمل في النجاح.
 كن َم ِرناً  :فريادة األعمال تعتمد بشــــــكلكبير على قابلية الفكرة للتطوير ،والتعامل
مع التحديات الموجودة ،والبحث عن مزيد
من الفرص واستغاللها.
ــــــر ْط فــــــي االقتــــــراض :إذ إن كثــــــرة
 ال تُ ْف ِستؤثّ
ر ســــــلباً عليك؛ ألنّ ك بهذه
االقتراض

الطريقة لن تتمكّ ن من الوصول إلى النجاح
تكبل نفســــــك
بســــــبب تراكم الديون ،فال ِّ
واس َع إلى
بالقروض وبفوائدها المتناسلةْ ،
خلق موارد جديدة وتطوير الموارد القائمة
وحسن توظيفها لخدمة المشروع.
 تمتع بالقيــــــادة الرشــــــيدة :إذا قررت أنتعمل على مشــــــروعك الخاص ،فغالباً ما
ســــــتحتاج إلى فريق عمــــــل ،وبالتالي يجب
أن تكون قــــــادراً على قيادة هــــــذا الفريق
أثنــــــاء العمل ،حتى تصل إلــــــى هدفك من
المشــــــروع ،وعليك أن تعمــــــل على تكوين
فريق عمل متناغم.
 احرص على التسويق المثالي للمشروع:فالتســــــويق الجيد قبل انطالق مشروعك
الصغيــــــر من أهم األشــــــياء التي تجلب لك
وتقربك إلــــــى تحقيــــــق أهدافك،
الربــــــح،
ِّ
فالعالم اآلن يتميز بسهولة تمرير اإلعالنات
الترويجية ،وذلك بفضل شــــــبكات التواصل
االجتماعي ،وغيرها من وســــــائل ووسائط
الفعال.
االتصال َّ
ما سبق خالصات استقرائية ستساعدك
وحسن إدارته ،مع
على إطالق مشروعك ُ
أحد أن ُيطلَ ق
التأكيد على أنه لن يستحق ٌ
عليــــــه لقب "رائــــــد أعمــــــال" إذا ما بقيت
َ
حبيسة خواطر العقول أو حتى حبر
فكرته
األوراق؛ فرائد األعمال هو الشخص الذي
يثابر ،ويسعى إلى اســــــتغالل كل فرصة
في المجتمع من حولــــــه ،ومن َثم يجعل
من هذه الفرصة واقعاً ونجاحاً حقيقياً له
ولآلخرين من حوله.

