
حاول العديد من الباحثين اإلجابة عن هذا السؤال، لكن الواقع أنه ال يوجد جواب 
صحيح ينطبق على جميع الحاالت ألنه كما ال توجد بصمتان متطابقتان في هذا 
العالم ال توجد تجارب متطابقة في ريادة األعمال.بالرغم من ذلك فإن العديد 
األعمال  رواد  يتبعها  التي  السلوكيات  في  البحث  اختاروا  الباحثين  من 
لتحديد ما إذا كانت هناك سلوكيات مشتركة يملكها أولئك الذين يحققون 

النجاح. 
 

الشائعة  الريادية  للسلوكيات  أمثلة  ثالثة  النشرة نسلط الضوء على  في هذه 
بين رواد األعمال األكثر نجاحًا

١- إدارة المخاطر 
المخاطرة بكل شيء والقفز إلى المتاعب دون اكتراث، صفات يتم ربطها برواد 
ال  وحده  للمخاطرة  االستعداد  أن  أظهرت  الدراسات  لكن  دائم،  بشكل  األعمال 
وفهمها  المخاطر  تصور  على  القدرة  الناجحون  األعمال  رواد  يظهر  يكفي. 
لهم  يتيح  مما  المتغيرات  كل  وقياس  عبر فهم  اإلمكان  قدر  تخفيفها  وبالتالي 

فرصة أكبر للنجاح. 

٣- طالب في مدرسة الحياة 
في عالم ريادة األعمال ليس كافيًا أن تؤدي ما تجيده، ألن ما يجعلك رائد أعمال 
شيء،  كل  حول  يوم  كل  تتعلمه  أن  يجب  ما  بل  فقط  تعرفه  ما  ليس  ناجحًا 
عن  التوقف  يمكن  ال  الجدد.  المنافسون  الجديدة،  التقنيات  السوق،  متغيرات 

التعلم أبدًا في ريادة األعمال. 

٢- المرونة واالستعداد للتغيير
حجر أساسي في السلوك الريادي الناجح هو امتالك المرونة، حتى إذا كان ذلك 

يعني تغيير نموذج العمل بشكل كامل في حال ثبت وجود فرص أفضل.
تزداد  المناسب،  الوقت  وفي  وفعالية  بسرعة  للتغيير  المستعدون  األشخاص 

فرصهم في النجاح.

الـــــــــــمراجع
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لماذا يتمكن بعض رواد األعمال من تحقيق النجاحات بينما 
يفشل آخرون؟
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أعضاء الشبكة

مكاتب ومساحات عمل  الكفاءة  مركز  يقدم 

خدمات  جانب  إلى  بالكامل،  مجهزة  فردية 

والتطور  النمو  على  األعمال  رواد  تساعد 

وإنجاز المهام.

مشروعك  لتطوير  فرصتك  الكفاءة  مركز 

وااللتقاء برواد أعمال مميزين، واالستفادة 

عصرية  عمل  بيئة  جانب  إلى  خبراتهم.  من 

والمهن  المجاالت  مختلف  مع  تناسب 

وتساعدك على بلوغ األهداف. مركز الكفاءة 

مكان "للحالمين ولُصناع الفكر"

مركز الكفاءة - مساحة عمل مشتركة

للمزيد، قم بزيارة صفحة مركز الكفاءة على موقع الشبكة

https://masteringentrepreneurship.blog.jbs.cam.ac.uk/understanding-entrepreneurial-behaviour-and-why-it-is-important/
https://www.forbes.com/sites/mikekappel/2016/08/10/9-types-of-entrepreneurial-behavior/?sh=606463c3832f
https://sian.sa/ar/members/127/efficiency-center
https://sian.sa/ar
https://twitter.com/SaudiIncubators
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/

