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الفصل الثاني 

خصائص رائد األعمال

خصائصلديهمأنحيث.متميزيوناألعمالرواد

اآلخرونيراهابينماالفرص،إدراكفيتساعدهم

يستأسيستطيعونالخصائصهذهوبسبب.صعوبات

.النمويمكنهامشاريع



رائد األعمالخصائص 

ما هي صفات رائد األعمال؟

وضوح الهدف

الثقة بالنفس

التحكم والسيطرة

التفكير المستمر بالعمل

البحث عن أسلوب معين في الحياة

ال يخافون افشل



أنت ال . الخوف من الفشل يجلب الخوف من مواجهة المخاطرة”

تستطيع أن تحصل من الحياة على ما تريد دون التعرض 

“لبعض المخاطر



Story from Real Life

 Those who know Steve Jobs, creator of Apple

Computer, either love him or hate him. People

describe him as being gutsy, innovative,

perfectionist, visionary, and a marketing

genius. But they also say he is temperamental

and too much of a perfectionist..

 But they all agree on one thing: he is a brilliant

entrepreneur.



Story from Real Life

 From Apple I sold in 1976 for $666 to the

Macintosh, and now electrified by the

sales of iPods and iPhones, Jobs has been

the force that propelled Apple to its

current status in the technology industry.



Story from Real Life

 His departure from the company in 1985 

due to an internal power struggle within 

the company only showed, even to those 

who hate him, that Jobs has the golden 

touch that makes the company great. 



Story from Real Life

 With his return in 1996 after almost a decade of

absence, Apple once again started offering

products that made customers’ jaws drop: like

the iPhone, iPod, and the MacBook Air.



Story from Real Life

 Apple closed 2008 with $32.479 billion in annual

sales with 32,000 employees, selling gadgets,

peripherals and software to consumers, small and

mid-sized businesses, education, enterprise,

government and creative customers.

 Not bad for a company that started in a garage.



رائد األعمالخصائص 

ما هي صفات رائد األعمال؟

شخصية حالمة

” كل مرة يأتي شخص ما بفكرة جيدة، يكون هناك عشرة

“أشخاص فكروا فيها قبله لكنهم فكروا فيها فقط

 فاعلون”منفذون“

ال يستسلمون للعوائق

اإذا تركت الظروف توقفك عن العمل فإنها ستوقفك دائم“



Points to Remember

 Entrepreneurs are first and foremost

effective leaders. Leaders motivate and

inspire people to reach a goal despite

obstacles. They have high standards and

personal ethics.



Points to Remember

 Entrepreneurs know how to prioritize, are bold

and courageous, can make touch choices,

keep themselves focused on difficult tasks, and

are aggressive.

 They also have a desire to help other people.



Points to Remember

 Skills and talents of entrepreneurs: a high need for 

achievement, looks out for opportunities, are not 
afraid of risks, have internal locus of control.



Points to Remember

 Skills and talents of entrepreneurs: self-confident,

have a tolerance for ambiguity, are open to ideas,

are motivated, are problem solvers, independent,

determined and action oriented.



فوائد وتحديات ريادة األعمال



المعوقات التى تواجه ريادة العمال-1

1-زيادة رقعة المنافسة العالمية وزيادة حجم التحديات والمواجهة مع المنتجات

األجنبية

2-نقص الخبرة الريادية لرائد األعمال فى سوق العمل

3-عدم استقرار االقتصاد العالمى

4- عدم وجود مهارات فنية وادارية لدى رواد األعمال وال يوجد معرفة فى كيفية

ى وال تأسيس المشاريع وتطويرها وعمل الخطط التسويقية والمالية ودراسة الجدو

يعرفون اساسيات االبتكار وال الية مواجهة المخاطر







األدوار الرئيسية لرائد األعمال لتجاوز التحديات-2

1-التوكل على هللا فى إدارة أعماله

2-ياز يعمل على تكوين شبكة عالقات واسعة تساعده على اجت

المعوقات والتحديات التى يمر بها

3-ومية يسيطر على أعماله ويجيد التحكم بالمواقف واألحداث الي

الطارئة

4-مويل يوفر األموال التى حتاجها ويسعى جاهدا لفتح قنوات للت

والدعم المالى

5- يعمل أعمال مختلفة عن اآلخرين



األدوار الرئيسية لرائد األعمال لتجاوز التحديات-2

6- يضع عمالئه فى مقدمة أولوياته ألن رضا العمالء هام جدا

ومن خالل رضاهم عن المنتج والخدمات يمكن تجاوز العديد من 

التحديات والتغلب عليها

7-يواجه األحداث الغير متوقعة بحكمة ومرونة

8-اة توفير مصدر دخل اضافى غير المشروع فى فترة الحي

األولى للمشروع

9-الصبر والتحمل حتى تدور عجلة المشروع الريادى وتظهر

ثماره



األدوار الرئيسية لرائد األعمال لتجاوز التحديات-2

6- يضع عمالئه فى مقدمة أولوياته ألن رضا العمالء هام جدا

ومن خالل رضاهم عن المنتج والخدمات يمكن تجاوز العديد من 

التحديات والتغلب عليها

7-يواجه األحداث الغير متوقعة بحكمة ومرونة

8-اة توفير مصدر دخل اضافى غير المشروع فى فترة الحي

األولى للمشروع

9-الصبر والتحمل حتى تدور عجلة المشروع الريادى وتظهر

ثماره



الفصل الثالث

سمات ومهارات رائد األعمال

قصة رائد أعمال

مشروع طالب جامعى

قصة نجاح إيان من جامعة هوبرتلديه

 ( اقرأ القصة فى المذكرة)



الفصل الثالث

أهم سمات رائد األعمال: أوال

1-يمتلك دافع قوى لإلنجاز

2-مبدع مبتكر

3-مستثمر للفرص

4-قيادى

5-مديرا للمخاطر

6-مؤمن بقدراته الذاتية



الفصل الثالث

أهم سمات رائد األعمال: أوال

7-يميل إلى تكوين ثروة

8-الرؤية الريادية



الفصل الثالث

المهارات الرئيسية لرائد األعمال: ثانياا

1-التأثير

2-التفاوض

3-المرونة

4-التخطيط

5-التواصل



الثالثالفصل 

خصائص رائد األعمال

:مدارس دراسة وتفسير سلوك رائد األعمال

مدرسة السمات

مدرسة البيئة

المدرسة السلوكية

المدرسة المعاصرة



الفصل الثالث

خصائص رائد األعمال

مدرسة السمات

ن األعمال شخص يمتلك مجموعة من الخصائص الشخصية تمكنه م

إدارة المنشأة بنجاح



رائد األعمالخصائص 

 (الموقفية)مدرسة البيئة

ن ترتبط خصائص رائد األعمال بالبيئة وما تحويه م

:عوامل خارجية

نظرية الجذب والدفع

 (التأثير االجتماعي)منهج الحراك االجتماعي

الخلفية األسرية

التعليم والخبرة



رائد األعمالخصائص 

 االسلوكيةالمدرسة:

ن نجاح رائد األعمال ال يقتصر على السمات التي يمتلكها ولك

الح يحتاج إلى مجموعة من المهارات السلوكية التي يستثمرها لص

.:تطوير العمل

مهارات تفاعلية

مهارات تكاملية



رائد األعمالخصائص 

المدرسة المعاصرة:

سلوك رائد األعمال ناتج عن عاملين رئيسيين:

 البيئة+ تفاعل سمات شخصية )اإلحساس بالفرصة

(المؤثرة

 (مهارات إلدارة الموارد المتاحة)استغالل الفرصة


