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 ورقة عمل بعنوان

العصر الرقمي""مستقبل ريادة االعمال يف   
 إعــــــــــــداد 

 وفاء نا ر المبيريك  /.دأ
 المملكة العر ية السعودية 

الحقيقة أن مصتطلح "ريادة ااعمال" أوستع  عندما نستمع "ريادة االعمال" نعتقد أنها إنشتاء مشتروع فقط.       

وأشتتتمل، حيث إنه يبنى على مفهوم عمي  نطل  عليه "العقلية الريادية" بمعنى أن الشتتتما لكي يكون را د  

أعمال من المهم أن يمتلك عقلية ريادية يبدأ تنميتها وتطويرها منذ السنوات ااولى في العمر. ومن حسن الحظ  

ن البيئة التي ينشتتتح فيها الفرد. حيث يمكن أن بناء العقلية الريادية مهارة مكتستتتبة يمكن تطويرها واكتستتتابها م

بناءها من خالل التربية والتعليم. أتصتتور أن معظم الحضتتور اليوم ممن يمارس عملية التعليم أو التدريب، لذا  

 من المهم التعرف على مستقبل ريادة ااعمال في العصر الرقمي.

 جاح في المستقبل الرقمي؟سؤال مهم: لمالا بناء العقلية الريادية يعد مطلبا ضروريا للن

 إن اكتساب العقلية الريادية يتيح الفرصة اي شما أن يمتار أحد المسارات التالية:

 مسار الموظف الريادي •

 FREE LANCERمسار العمل الحر او  •

 مسار المشروع الريادي •

ي يتم اختياره من في الواقع أن دخول ستتوق العمل ال يمرج عن أحد هذه الميارات. أيا كان المستتار الذ       

 يتمتع بالسمات الريادية، فإن هذه السمات لات أثر إيجابي ملموس على االقتصاد. 

من أمثلتة هتذه الستتتتمتات الريتاديتة: المرونتة، التحليتل، مهتارة اتمتال القرار، التعلم والتطوير المستتتتتمر، العمتل 

هم أن ندر  أن تعلم هذه الستتمات الجماعي، العمل مع الفري ، اإلصتترار، العزيمة، الشتتغف وغيرها. ومن الم

 تراكمي ومستمر وليس هنا  حاجة لالنتظار حتى تكون مثاليا لدخول سوق العمل. بل ابدأ باختيار  مبكرا.

 الموظف الريادي:  

 -مع العلم أن العصتتر الرقمي يتيح فرص وظيفية ثرية جدا ستتيت اإلشتتارة إليها الحقا-أيا كان التمصتتا      

إلى مجموعة من الستتتتمات والتي تجعل منه موظفا رياديا وتعزز نجاحه في الستتتتوق.   فإن الموظف في حاجة

باإلضتتافة إلى الستتمات الريادية من المهم أن تكون لدى الموظف مهارات فنية تتطلبها طبيعة العمل. وفي هذه 

ما أنه يتمتع  الحالة يستتتطيع الموظف أن يدخل ستتوق العمل ويتولى أحد الوظا ف المتاحة بكل ثقة واقتدار. طال

 بالعقلية الريادية فإنه حتما سيحق  النجاح ويمكن أن نسميه موظف ريادي. 

 : FREE LANCERالعمل الحر  

في ظل التمتع بالستمات الريادية، يمكن اختيار مستار العمل الحر والذي في الغالب يتم عن بعد ومن خالل       

رستتة العمل الحر ستتواء كنت مستتتقال، أو موظفا، أو  أحد المنصتتات الرقمية المتاحة. فضتتال عن أنه يمكن مما

صتتاحب مشتتروع ريادي، وتحق  من خالله دخال إضتتافيا. وقد يقود  العمل المستتتقل إلى إنشتتاء مشتتروعك  

 الماص الحقا.

 عمل حر يتسم المماطرة ويتميز باالبتكار.  صاحب مشروع تجاري:

وكلما كان مبكرا في استتتغالل الفرص المتاحة، كلما هذه الميارات المتاحة اي شتتما لدخول ستتوق العمل،  

 حق  التطور والتمكن من اختياره. هذه الميارات الثالثة أمام الباحثين عن فرصة تقودنا على تساؤلين:

 ما هو أهم متطلب للنجاح في أحد هذه الميارات؟      .....................االبتكار.
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.......................... الفرص )الوظيفيتة وغيرهتا( في ظتل التطور متا هو مستتتتتقبتل هتذه الميتارات؟   ......

 الرقمي الها ل.

من هذا المنطل  فإن أي عمل تتقنه تستتطيع أن تستتثمره في عالم ريادة ااعمال ستواء كنت موظفا رياديا،       

 أو متمصا مستقل، أو صاحب مشروع.

وفقا احدس تعريف عملي قدمه المؤلف أليكس جورياتشوف صاحب كتاب "إبداع بال خوف" يقول"  االبتكار:

هو عملية دا مة ومستتتمرة، ومبنية على فهم الماضتتي واستتتقراء المستتتقبل، ويستتاعدنا على التكيف مع التغيير  

 حالة تغير مستمر" والبقاء، والنمو، والتقدم، واالزدهار.  وبذلك يعد االبتكار ضروريا ان عالمنا في

من أبرز التغيرات المستتمرة في عصترنا الحالي والذي يشتهد الثورة الصتناعية الرابعة، وعلى مشتارف الثورة 

 الصناعية المامسة، هو التطورات التقنية الها لة والتي سنشير إليها الحقا. 

طتهم من استتغالل الفرصتة  ستحلكر لكم بعا اامثلة البستيطة جدا والتي مكنت ااشتماص الرياديين على بستا

 بناء على االبتكار واستغالل الفرص التي تتيحها التطورات التقنية.

 االستثمار في صوتك الجميل ومهارتك في اإللقاء بالغة العربية / واإلنجليزية.  مثال:

 تنوعة تمكن شما يملك هذه المهارة من االنضمام إلى أحد المشاريع التي تقدم خدمة التسجيالت الصوتية الم

بودكاستتتت، الدوبالج، تستتتجيالت صتتتوتية منوعة، للرعاية والتهنئة، اعالن تليفزيوني أو راديو، الرد    مثال:

 ايلي، إعالن سناب، إعالن موشن، إلقاء قصا د شعرية، وغيرها.

فكرة استتتتتغالل الفرص المبنية على االبتكار تمكن أي شتتتتما مهما كانت قدراته على العمل. مثال قصتتتتة  

غل حيرته وسرعة تنقله من عمل إلى آخر وتشتته في تقديم تجاربه المتنوعة في قالب مفيد ومشجع شما است

ل خرين. حيث قدم ملما لتجاربه المنوعة في ستتتلستتتلة تغريدات على تويتر، مع تحكيد نجاحه في نهاية هذه 

 ا وحق  منها دخل:التجارب على إنشاء متجر الكتروني ناجح. من امثلة ااعمال التي مارسها ونجح فيه

 بيع ااحذية •

 ATMتحجير مساحة محلة لبنك  •

 قناة يوتيوب. •

 استئجار مقصف مدرسي. •

 توصيل مشاوير )اوبر، كريم( •

 بيع المنتجات الرقمية. •

 إنشاء متجر الكتروني. •

كما نحن نعيش اين الثورة الصتتناعية الرابعة والتي يميزها القفزات التقنية المتستتارعة   التغير الرقمي ال ائل:

 أننا على مشارف الثورة الصناعية المامسة والتي يطل  عليها الميتافيرس.

 العالم بحكمله يكاد يكون رقمي فمالل دقيقة واحدة يحدس في االنترنت ما ال يمكن تجاهله:

 مليون شما يدخلون لحساباتهم على الفيسبو . •

 تغريدة على تويتر. 87500نشر  •

 قوقل.مليون عملية بحث على  3.8 •

 مليون سناب تشات 4.3 •

 ألف قصة يتم مشاركتها عبر انستقرام 695 •

 ساعة محتوى فيديو 500يتم تحميل  •

 يتم إنفاق مليار دوالر على المنتجات. •

 

 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

1312 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 
 

إلى جانب الثورة التقنية الها لة في العالم، فإن التكنولوجيا أصتبحت أقل تكلفة وتقدم مزايا أفضتل وتتطلب        

أقل. وبفضتتتل التكنولوجيا أصتتتبح بمقدور رواد ااعمال تحستتتيس شتتتركاتهم على الفور، وستتتهولة  مستتتاحات 

 الوصول لرؤوس ااموال، كما سهلت التقنية الحصول على المدمات والمنتجات بشكل أسرع.

فمع استتتتمرار ااستتتواق في التغير بوتيرة متستتتارعة من خالل التطورات الرقمية والعلمية الجديدة، فإن بيئة 

ااعمال، والبيئة االقتصتتتتادية، واالجتماعية على المستتتتتوى العالمي تتطور بستتتترعة. وبالتالي فإن الحاجات  

الجديدة تتطلب استتجابات جديدة والتحديات التي ارتبطت بالثورة الصتناعية الرابعة ستيجري التغلب عليها من 

 هكذا.خالل التغيير مما يمهد الطري  للثورة الصناعية المامسة والسادسة و

من أبرز التغيرات التقنية التي نعيش بدايتها اين وستتتتحق  تطورا كبيرا في المستتتتقبل، الميتافيرس )ما وراء 

العالم( وهو الشتتتكل القادم من االنترنت والذي ستتتيستتتود العالم. بمعنى ان الكثير من اانشتتتطة إن لم يكن كلها 

 يمكن ممارستها في العالم االفتراضي ومن مكان واحد.

إلضتافة إلى الفرص االستتثمارية التي تمنحها التغيرات المستتمرة، فإنها أيضتا تتيح فرصتا وظيفية مستتقبلية.  با

 وتستدعي الضرورة استيعاب هذه الفرص واالستعداد لها.

م. وتضتمن التقرير 2040أصتدرت مؤستستة استتشتراف المستتقبل في تتتتتتحبوظبي تقرير عن وظا ف المستتقبل  

ستتتظهر فيها وظا ف جديدة يجدر بالجيل الحالي من أبنا نا أن يعيها ويمتار منها    حصتترا اهم المجاالت التي

م. وكما يظهر 2010المولودين عام   Alpha Generationاستتعدادا للمستتقبل. وهذه الوظا ف تال م جيل ألفا 

تي تعد مجاال في الشتكل المرف  كل مجال يتبعه عدد كبير من الوظا ف المستتقبلية التي يستتعرضتها التقرير وال

 واعدا لرواد ااعمال.
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 ختاما:

إن كل ما يحيط بنا من تغيرات يشمل العالم بال استثناء. ومتابعة هذه التغيرات مع استغالل ما تملقه من فرص  

ومواجهتة متا تفرزه من تحتديتات يعتد أمرا مهمتا لكتل من لته صتتتتلتة )كمتا لكرنتا( بريتادة ااعمتال ابتتداء بتاافراد  

القرار ومرورا بالمنظمات والجهات الداعمة ان جميع هذه ااطراف لها دور كبير في نجاح  وانتهاء بصانعي

 ريادة ااعمال. 

 

 

بلوظائف المستق
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