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 خماطر وسلبيات ريادة األعمال
 

امتالك املشروع حيقق العديـد مـن املزايـا والفـرص إال ريادة األعمال تتيح للرائد امتالك مشروع وأن بالرغم من أن 
فريـــادة األعمـــال طـــريقليس مقروشـــاً أن الضـــرورة تســـتدعي اإلحاطـــة باملخـــاطر احملتملـــة للـــدخول يف هـــذا اجملـــال . 

، والتمتع بنظام اإلجازات الرمسية يفضلون األمن الوظيفي ، وميزة االستقرار الوظيفي ، األشخاص الذينبالورود. ف
، وليسوا من املستهدفني كرواد أعمال. فرائد األعمـال جيـب أن يتوقـع يفضلون االجتاه حنو االستثمار املستقبلي ال

 -ريادة األعمال ومنها : من املعوقات والصعوبات اليت قد تصاحبالعديد 
 استقرار الدخل .عدم  -1
 خاطرة امل -2
 ساعات العمل الطويلة. -3
 ة  أقلمستوى معيش -4
 .املعاناة من ضغوط العمل -5
 .املسئولية الكاملة -6
 اإلحباط . -7

 
 عدم استقرار الدخل : -1

بعض املشــروعات الصــغرية ال تكســب إال حبــدود فــأن إنشــاء مشــروع ال يضــمن احلصــول علــى دخــل كــاف 
ة املشـروع ومـع ضـغوط االلتزامـات املاليـة. لـذا فـان اسـتقرار الـدخل ضئيلة خاصة يف املراحـل األوىل مـن حيـا

 العمل الوظيفي،.كما هي احلال فيما يتحقق ب  ال ميكن ضمانه تهواستمراري
 

 املخاطرة ( خسارة االستثمار بأكمله ) : -2
% مـن 35ريكيـة فـان إن نسبة الفشل للمشروع الصغرية مرتفعة جدا . وفقا ألحدث اإلحصـائيات األم

 % تفشل خالل األربعة أعوام التالية.54 العامني األولني من عمرها، بينماتفشل خالل  املنشات
لـذا مــن املهــم أن يــرد إىل ذهــن رائــد األعمــال جمموعــة مــن التســاؤالت الــيت تســاعدهم علــى التعــايش مــع 

 الفشل:
 ما هي أسوا التوقعات إذا فشل مشروعي ؟ -
 ما مدى احتمالية حدوث الفشل ؟ -
 إجراءات حتقيق املخاطرة ؟ما هي  -
  ؟اجهة اخلسارة والفشلما هي خطة مو  -

    
 ساعات العمل الطويلة : -3



 Bradstreet  Dunantإن بداية أي استثمار يتطلب ساعات عمل جادة وطويلة وفق االستفتاء  
% ســاعة عمــل كــل أســبوع ملشــاريعهم، فاملــألوف لــدى 40يســتثمرون األعمــال  % مــن رواد65فــان 

 اد التنازل عن اإلجازة مبقابل استمرار العمل وحتقيق الدخل املناسب.هؤالء الرو 
 

 مستوى معيشة اقل :   -4    
ســاعات العمــل الطويلــة واجلهــد الكبــري يف العمــل  حــىت يــتم تأســيس وانتعــاش املشــروع فــال بــد مــن قضــاء

 قية عمر االستثمار.رائد األعمال مثرهتا ب لسنوات األوىل لعمر املشروع كي جيينوالذي يتم بذله يف ا
مـــن املتوقـــع إن حيـــاة املســـتثمر االجتماعيـــة واألســـرية ســـتأيت بالدرجـــة الثانيـــة بعـــد دورة األول  كمـــا انـــه 

إىل  25كمستثمر ومؤسس ملشروع حيث يف الغالب يتم إطالق املشاريع الصغرية يف املرحلة العمرية من 
 أسرته الصغرية . واتالرائد يف تلك السنيرعى يتوفع ان يف نفس الوقت و سنة  39

 
 املعاناة من ضغط العمل  :   -5

، ومن جانب آخر فانه عمل شاق ومنهك حيث وع صغري يعترب مكسب كبري من جانبإن امتالك مشر 
من ماله يف هذا املشروع مبقابل التنـازل عـن دخـل ثابـت ومضـمون ،  اً كبري   إن رائد األعمال يستثمر جزءً 

ا والعمـل يف ظـل ذلـك الفشـل سـيكون قاسـياالسـتثمار  لـذا فـإن أو يرهن كل ما ميلـك للـدخول يف هـذا 
وممــا يزيــد مــن الضــغط النفســي اعتمــاد املالــك علــى نفســه يف  .ا كبــريا لــدى املســتثمرســيولد ضــغطا وقلقــ

 إدارة املشروع ألنه ال يرغب يف تفويض السلطة واملسئولية لآلخرين من املوظفني حىت لو كانوا أكفاء .
 

 املسؤولية الكاملة  -6
وكمـا أن كثـري  .يدير نفسه ويتمتع باالستقالليةقادراً على أن أن يكون الفرد األعمال  ثقافة ريادةإن من 

مــن رواد األعمــال جيــدون أ�ــم يرغبــون يف اختــاذ قــرارات مرتبطــة بقضــايا وأمــور ليســوا متخصصــني فيهــا. 
الصـــغرية يواجهـــون صـــعوبة يف البحـــث عـــن ناصـــحني ويف هـــذه احلالـــة فـــإ�م  عكثـــري مـــن مـــالك املشـــاريو 

 ولشعور كبري يف املسئولية. يتعرضون لضغط شديد
 

 اإلحباط  – 7
ولتحقيــق النجــاح فــإن علــى رائــد  اً يتطلــب تضــحية كبــريه وصــرباً طــويًال. رائــد ي مشــروع يعتــربإن تأســيس أ

اإلحبــاط وجتــاوز الكثــري مــن العوائــق والصــعوبات وملواجــه هــذه الصــعوبات فــإن الشــعور ب ماألعمــال اقتحــا
تمتـع األعمـال أن ي لذا فـإن علـى رائـد والقلق يعترب شعور متوقع خاصة وان النتائج املبهرة ال تأيت عاجًال. 

 .بالصرب والتفاؤل للتحصن و مواجهة اإلحباط
 


