
الفصل الثاني 

تقییم ریادة األعمال
ناجح؟رائد أعمال جید؟ ما الذي یجعل الشخص رجل أعمال شابھل أنت رائد أعمال وما نوع المھارات التي تحتاجھا لتكون

فرقفي مواجھة الصعوبات والمھارات االجتماعیة الالزمة لبناءالصفات األساسیة ھي سمات مثل اإلبداع والقدرة على االستمرار
تعلم المھارات المحددة التي تدعم ھذه الصفات.رائعة ... إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري ، فمن الضروري

األعمالریادةتعریف٢.١

على أنھملتحمل مخاطر ال یرغب بھا اآلخرون. یعّرفھم اآلخرونیعتقد بعض الخبراء أن رواد األعمال ھم األشخاص المستعدون
بدء مشروعكھذه التعریفات ، ال تنطوي ریادة األعمال بالضرورة علىأشخاص یبدأون ویبنون أعماًال ناجحة. بالتفكیر في أول

روادألنفسھم كرواد أعمال داخل منظماتھم (نسمي ھؤالء األشخاصالتجاري الخاص. یعتبر العدید من األشخاص الذین ال یعملون
األعمال الداخلیین).

سھال. ما ال یخبرك بھشيء واحد مؤكد: أن تصبح رائد أعمال ناجًحا لیس أمرابغض النظر عن كیفیة تعریفك لـ "رائد األعمال" ، ھناك
في االتجاه الذي یختارونھ.الناس ألخذ حیاتھم المھنیة وأحالمھم بأیدیھم وقیادتھاتعریف ریادة األعمال ھو أن ریادة األعمال ھي ما یفعلھ

اتخاذ الخطوةال توجد جداول مقیدة. وال أحد یعیقك. یستطیع رواد األعمالیتعلق األمر ببناء حیاة بشروطك الخاصة. ال یوجد رؤساء.
األولى نحو جعل العالم مكانًا أفضل للجمیع یعیش فیھ.

األعماللریادةالذاتيالتقییم٢.٢

نفسك طوال حیاتك،من الداخل والخارج الخارج. على الرغم من أنك كنت معإذا كنت تبدأ أو تقود شركة، فمن المفید أن تعرف نفسك
بشكل أفضل،أدوات التقییم الذاتي االحترافیة على فھم كیفیة العملفمن الصعب تحدید صفاتك. یمكن أن یساعدك تقییم نفسك باستخدام

التي تحتاج فیھاالتعرف على نقاط قوتك وضعفك ورؤیة الثغرات والمواقعحتى تتمكن من إجراء التغییرات المناسبة، و یساعدك على
إلى المساعدة.
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لتقییممجانیةأداةبوابتناستوفر.YMEبوابةعلىباالشتراككملفتحمیلھسیتمالشاب،المھاجرسینتجھوالذيإنشاؤه،تمالذيالملفو
معینة.جوانبتقییمأجلمنالذاتفحصھوYMEلالذاتيالتقییمنشاطالمؤسسة.فيمھاراتھمتقییمأجلمنللشبابالنفسيالقیاس

األساسي لكل نشاط للتقییممعینة (التعلم، إلخ.) أو التحقق من الثقة بالنفس. الجانبیمكن تنفیذه لتحدید الھویة الذاتیة، وتحدید احتیاجات
في نفسھ، فستكون نتائج التقییم الذاتي خاطئة.الذاتي ھو الصدق الذي یتم تطبیقھ بھ. إذا انغمس الشخص

الذاتي التقییمفيجدامھمالصدق٢.٣

ینطوي على استخداممدى قدراتھ وتحسینھا دون الحاجة إلى مثمن األداء. انھالغرض من التقییم الذاتي ھو مساعدة الشاب على معرفة
الذاتي مھم منھو موضح في األعلى، فإن صدق األشخاص الذین یقومون بالتقییمأسئلة مثل؛ ما ھي نقاط قوتي، ما ھي الموانع، الخ. كما

یملكون موضعالتحكم على نتائج التقییم الذاتي. یمیل األشخاص الذینأجل الحصول على نتائج موثوقة. أیًضا، یمكن أن یؤثر موضع
األعماللریادةبروفایلكتحدیدفيسیساعدكإجراءھوYMEالذاتيالتقییمالذاتي.التقییمأثناءاألخطاءارتكابإلىالتحكممنعال

تجاري أو بدایة جدیدة.بشكل أفضل، وبالتالي أھدافك المھنیة، أو إنشاء مشروع

أعمال؟رائدتكونأنفكرتھل٢.٤

Youngتطورت Enterprise Scotlandمعرفةوالعملفيمھاراتھمتقییمأجلمنللشبابمجانیةتقییمأداةالمتحدةالمملكةفي
في المستقبل، انھم فقط ال یعرفون ذلك حتى اآلن.أین تكمن نقاط قوتھم - قد یكون شاب رائد أعمال ناجًحا
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نعتقد أن لمساعدة الشباب على تطویر المھارات وفھم ما یجیدونھ، یجب أن یكون لدیھم نقطة انطالق. أداة التقییم "ملفي في مؤسستي"
ستةیوضحكاملبشكلمفصلتقریرإرسالسیتماالنتھاء،بعداألسئلة.فيالنظرلتعیددقیقة15نفسكامنحھذه.البدایةنقطةھي

مجاالت رئیسیة للمؤسسة و في أي من ھذه المجاالت تتفوق.

و ھذه المجاالت ھي:

جعل تجربة المستھلك إیجابیة●
التواصل مع السوق●
إیجاد أفكار ومفاھیم جدیدة●
تنمیة عملك●
الحفاظ على االلتزام و التركیز●
االستعداد للعمل●

تقریرك على رسموثیقة تعرض المجاالت المتطابقة مع إجاباتك. سیحتويسیتم إرسال تقاریرك إلیك عبر البرید اإللكتروني وستكون
تخطیطي لكل مجال مع مستویات لكیفیة أدائك في كل منھا.

فلماذا ال تأخذ ھذا االختبار اآلن بالنقر على ھذا الرابط

اذھب إلى التقییم الذاتي !!!
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