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دع أبناءك يستعدون لها...

هذا التقرير مقتبس من
تقرير خبير االستشراف
توماس فري

هذه الوظائف فعالة لجيل ألفا Generation Alpha
المولودين بعد عام 2010

هل ابنك مولود بعد عام
2010؟
ً
إذا البد لك من قراءة هذا
التقرير
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وظيفة شائعة
حـتـى

تؤكــد العديــد مــن الدراســات العلميــة الجــادة أن كثـرًا مــن الوظائــف القامئــة حال ًّيــا
ـي
ســتختفي يف املســتقبل ،حيــث ســيكون لألتْ تــة تأث ـ ٌر جــي عــى الوضــع الوظيفـ ِّ
الراهــن ..وهنــا ال ميلــك املــرء ســوى أن يتســاءل :هــل بإمكاننــا توفــر بدائــل ملاليــن
البــر الذيــن سـ َتحل َمحلهــم الروبوتــات وما شــابهها مــن األنظمــة املؤمتَتة؟ أتســعنا
الفرصــة أن نوجــد لهــؤالء أدوا ًرا جديــدة؟
حقيقــة األمــر أن التكنولوجيــا ســتوجد وظائــف أكــر مــن تلــك التــي ســتقيض
عليهــا .فكــا ســيتالىش كثــر مــن الوظائــف الحاليــة ،ستســهم التكنولوجيــا بشــكل
مبــارش يف إيجــاد وظائــف جديــدة .ووف ًقــا لتقاريــر رشكــة ماكنــزي (،)McKinsey
فــإن ثلــث الوظائــف الجديــدة التــي نشــأت يف الواليــات املتحــدة خــال الـــخمس
والعرشيــن ســنة املاضيــة مل تكــن موجــودة مــن قبــل يف مجــاالت تتضمــن :تطويــر
تكنولوجيــا املعلومــات ،وتصنيــع األجهــزة ،وإنشــاء التطبيقــات ،وإدارة نُظــم
تكنولوجيــا املعلومــات.
وعــى ذلــك؛ فــإن االدعــاءات بــأن الروبوتــات ستســيطر متا ًمــا عــى املشــهد
املســتقبيل هــي محــض أوهــام ال أســاس لهــا مــن الصحــة ،إذ تص ُعــب أمتتــة
الوظائــف التــي تنطــوي عــى التفكــر اإلبداعــي .وال ميكننــا قــط أن نتخيــل
عاملًــا تســيطر فيــه األمتتــة عــى كل يشء ،وتلغــى فيــه الحاجــة للعنــر البــري.
ولعـ َّـل هــذه الفرضيــات واملخــاوف -التــي تتصــدر مانشــيتات الصحــف وتســيطر
عــى النقاشــات العلميــة كافــة -هــي التــي دفعتنــي ملشــاركتكم تلــك التجربــة
االفرتاضيــة التــي نتنبــأ مــن خاللهــا بأهــم الوظائــف املســتقبلية التــي ســيعمل بهــا
أبناؤنــا وأحفادنــا يف عــام .2040
ولــذا أدعوكــم -أعـزايئ القـراء -ملشــاركتي أحــداث تلــك املغامــرة الشــائقة واملمتعــة
كــا نراهــا يف بعــض روايــات وأفــام الخيــال العلمــي -التــي تحلــق بنــا يف آفــاق
املســتقبل البعيــد ،لتعطينــا ملحــة موجــزة عــا ســيكون عليــه املســتقبل .فلنـ ِّ
ـول
وجوهنــا نحــو عــام  ،2040ولنتعــرف ســويًّا عــى أهــم الوظائــف املســتقبلية التــي
ســتكون متاحــة ألبنائنــا وأحفادنــا يف تلــك اآلونــة.

سليمان محمد الكعبي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة
استشراف المستقبل
أبوظبي

؟

2020

شيوعا في الفترة الزمنية الماضية قبل عام
ما الوظائف األكثر
ً

لــو أننــا نظرنــا إىل قطــاع الســيارات كمثــال حــي عــى مســتوى
التطــور الــذي عايشــناه خــال الفــرة املاضيــة ،فســنجد أن
الوظائــف الرئيســية يف قطــاع الســيارات يف الفــرة الزمنيــة قبــل
 2020كانــت ممثلــة يف :ســائقي ســيارات األجــرة ،ومــدريب
القيــادة ،ومحلــي املــرور ،ومســئويل ترخيــص الســيارات
وتســجيلها ،والقامئــن عــى توصيــل الطــرود ،والوظائــف التــي
تتعلــق بركــن الســيارات ،ومــا إىل ذلــك .وبإلقــاء نظــرة عاجلــة
عــى املشــهد الحــايل ،ســنجد أن هــذه الوظائــف قــد اندثــرت
متا ًمــا مــع دخولنــا يف أربعينيــات القــرن الحــادي والعرشيــن.

فمــع دخولنــا يف حقبــة الســيارات ذاتيــة القيــادة ،نــرى تراج ًعــا
ملموســا يف عــدد الحــوادث والوفيــات الناجمــة عــن ارتــكاب
ً
والســكر ،وحــاالت الــرود –
األخطــاء البرشيــة  -كالتعــبُّ ،
األمــر الــذي ســيجعل مــن صيانــة الســيارات وإصــاح الطرقــات
أشــبه بجــروح ســطحية ال متثــل مشــكلة عــى اإلطــاق .ولــذا
تجــد رشكات التأمــن تســر يف منحنــى هبوطــي حــاد .ويف ضــوء
انخفــاض حــاالت رسقــة الســيارات والقيــادة العنيفــة ،أصبحنــا
نــرى عــد ًدا أقــل مــن الدعــاوى القضائيــة ذات الصلــة .األمــر
الــذي أدى بــدوره إىل تقلــص العديــد مــن الوظائــف القانونيــة
وتلــك املتعلقــة مبجــاالت املراقبــة ،واإلرشاف عــى تنفيــذ قوانــن
الســر وتوقيــع املخالفــات املروريــة ،كالرشطــة ،ومحاميــي قضايــا
الســر ،والقضــاة .كــا شــهدنا اختفــاء محطــات التــز ُّود بالوقــود
ومراكــز الخدمــة وأماكــن صــف الســيارات وخدمــة املســاعدة
عــى الطريــق .بــل أعيــد تصميــم املــدن مــن جديــد لتتناســب
وعــر النقــل الــذيك ذايت القيــادة.

ـارا فــي
ودعونــي أســرد لكــم قائمــة تتضمــن الوظائــف الخمســين األكثــر انتشـ ً
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة الزمنيــة مــا قبــل  ،2020وذلــك
ً
ـدون علــى مواقــع التوظيــف آنــذاك:
وفقــا لمــا هــو مـ َّ
1.1موظفو مبيعات التجزئة.
2.2أمناء صندوق (كاشري).
3.3مهندس.
4.4طبيب.
5.5ممرض.
6.6نادل.
7.7ممثلو خدمة العمالء.
8.8عامل نظافة.
9.9مربمج.
1010إحصايئ.
1111مربية أطفال.
1212مسعف.
1313مصفف شعر ( كوافري).
1414مدرس ابتدايئ.
1515سائقو مركبات ثقيلة.
1616مدير مبيعات.
1717فني تكييف.
1818مدير تسويق.
1919مصمم جرافيكس.
2020مرتجم.
2121عامل صيانة وتصليح.
2222مصمم مواقع.
2323سكرتري تنفيذي.
2424محاسبون ومدققو حسابات.
2525مدرس ثانوي.

2626حارس أمن.
2727موظفو استقبال واستعالمات.
2828باحث قانوين.
ٍ 2929
قاض.
3030وكيل نيابة.
3131طباخ يف مطعم.
3232محلل مايل.
3333عامل تنسيق حدائق وزراعة.
3434عامل تحضري الطعام.
3535سائق شاحنة خفيفة.
3636عامل إنشاءات.
3737خدم يف املنازل.
3838ممرضون عمليون مرخصون وممرضون مهنيون مرخصون.
3939موظفو شحن واستالم ومواصالت.
4040وكيل سفر.
4141مراسل ريايض.
4242مدرس إعدادي.
4343مدخل بيانات.
4444نجار.
4545أخصايئ تغذية.
4646ميكانييك.
4747فني كمبيوتر.
محام.
ٍ 4848
4949رصاف.
5050صيديل.

ونحن في عام  ،2040ماذا عن
الوظائف الرئيسية المسيطرة
على سوق األعمال؟
مثلــا كُتــب لبعــض القطاعــات والتخصصــات
املهنيــة أن تتــوارى بعيــدًا عــن األنظــار ،أُذن
لتخصصــات جديــدة أن تــرى النــور بحلــول
العــام  .2040وإذ ال ميكننــا قــط إنــكار مــا
أحدثتــه التكنولوجيــا من اســتحواذ عىل معظم
الوظائــف التــي كانــت موجــودة منــذ عقديــن
مــن الزمــان ،إال أن التكنولوجيــا يف املقابــل قــد
أســفرت عــن ظهــور العديــد مــن القطاعــات
والتخصصــات التــي مل تكــن موجــودة حتــى
عهــد قريــب ،التــي فتحــت بدورهــا آفا ًقــا
جديــدة وواعــدة يف عــامل األعــال.
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الروبوتات
يف عــام  ،2040مل تعــد الروبوتــات حكـ ًرا عــى األغنياء واملهووســن بالتكنولوجيا
فحســب ،وإمنــا أصبحــت الروبوتــات مندمجــة بشــكل واســع االنتشــار يف
خاصــا بــه .وأينــا
حياتنــا اليوميــة ،حتــى أن معظمنــا ميتلــك روبوتًــا ًّ
ولَّيــت وجهــك ستشــاهد الروبوتــات مــن حولــك وهــي تــؤدي أدوا ًرا
مختلفــة يف قطاعـ ِ
ـات شــتى .ويف عــامل تتقــدَّم فيــه تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي بــا هــوادة ،يبــدو أن الروبوتــات ماضيــة يف طريقهــا
للكشــف عــن الكثــر مــن املفاجــآت التــي مــا فتئــت أفــام الخيــال
العلمــي تعرضهــا .وقــد باتــت الروبوتــات تتمتــع مبقــدرة هائلــة عىل
إحــداث تحــوالت كبــرة تتف ـ َّوق بهــا عــى جميــع التقنيــات الســابقة
ومنهــا اإلنرتنــت .إننــا يف عــام  2040نعيــش عاملًــا جديــدًا ،مفعـ ًـا باإلثارة،
تنفتــح فيــه آفا ًقــا جديــدة للتوظيــف واملهــن املرتبطــة بالروبوتــات.

ومن أهم تلك الوظائف:
• صيانة الروبوتات.
• مراقبة الروبوتات.
•تقنيو تشغيل الروبوتات.
•موردو الروبوتات.
•مربمجو الروبوتات.
•خـراء واجهــات وتجارب املســتخدمني الخاصــة بالروبوتات
(.)UI/UX
•استشاريون يف مراعاة أخالقيات بناء الروبوتات.
•مطورو األعامل الخاصة بالروبوتات.
•ج ّراح ال ّتجميل لل ّروبوتات.
•مطورو مهارات التواصل للروبوتات.
•وكالء السفر للروبوتات.
•منظمو عروض وفعاليات للروبوتات.
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البيانات الضخمة
بعــد أن دخلنــا يف أربعينيــات القــرن الحــادي والعرشيــن ،رصنــا نعيــش
عــر البيانــات الضخمــة التــي غــرت كيفيــة عــاج األطبــاء لألم ـراض،
وتو ُّقــع موظفــي اإلغاثــة للكــوارث الطبيعيــة واســتجابتهم لهــا ،وتحديــد
الــركات لرغبــات املســتهلكني .كــا باتــت املــدن والحكومــات أقــدر
عــى تحقيــق أقــى اســتفادة مــن مختلــف البيانــات املتاحــة عــن
األجهــزة واألشــياء مــن حولنــا ســواء كانــت عنــارص بنيــة تحتيــة أو حركــة
للســكان أو حركــة الســيارات ،األمــر الــذي يعـ ِّزز مــن أســلوبها يف تصميــم
السياســات وتنفيذهــا ،والــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة عــى ســعادة
أف ـراد املجتمــع .ومــن ثــم؛ فقــد أدركــت الــركات واملؤسســات -عــى
نحــو متزايــد -مــدى أهميــة حاجتهــا إىل جمــع هــذه البيانــات وتحليلهــا
فــازداد الطلــب عــى املتخصصــن يف علــوم البيانــات .وفيــا يــي عــد ٌد مــن
أهــم الفــرص الوظيفيــة التــي ظهــرت بفضــل تلــك التكنولوجيــا الرائدة.
•علامء بيانات.
•محققون يف مجال البيانات.
•مستخرجو بيانات.
•محللو بيانات.
•مراقبو بيانات.
•أخصائيون يف الجانب القيمي أو األخالقي لحفظ البيانات واستخدامها.
•وكالء االئتامن الخاص بالبيانات.
•وسطاء بيانات.
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طواقم العمل الخاصة لقيادة الطائرات
بدون طيار

يف عــام  2040أعيــد تصميــم املــدن لتتناســب مــع انتشــار أجهــزة الطائ ـرات بــدون طيــار التــي باتــت تحلــق يف الجــو بأعــداد
هائلــة ومتزايــدة بعــد أن تناقصــت تكلفتهــا بدرجــة مذهلــة ،كــا أكســبتها التطــورات الهائلــة يف مجــال الحوســبة قــدرات مالحية
ذاتيــة جديــدة .لقــد باتــت الطائـرات مــن دون طيــار عــى وشــك تغيــر كل يشء ،مــن الطريقــة التــي تنتهجهــا أجهــزة الرشطــة
يف تطبيــق األمــن ،وكيفيــة تصويرنــا لألفــام الســينامئية والتلفزيونيــة إىل تغطيــة األحــداث الرياضيــة ،مــرو ًرا بكيفيــة توصيــل
الطلبــات ونقــل البضائــع للزبائــن ،ومكافحــة حرائــق الغابــات والبنايــات الشــاهقة ،ومراقبــة أنابيــب النفــط والغــاز ،إضافــة إىل
نقــل األدويــة والــدم بشــكل آمــن وفــوري للحــاالت الحرجــة .األمــر الــذي أســهم يف توفــر مئــات اآلالف مــن فــرص العمــل ،التــي
ســيتم إيجادهــا ملراقبــة الحمــوالت املنقولــة واألنظمــة املســرة آل ًّيــا وتنظيــم حركــة املــرور الجويــة لتلــك الطائ ـرات .ومــن

أهــم تلــك الوظائــف:

•موظفو مركز قيادة الطائرات بدون طيار.
•مهندسو النظم الطائرة.
•الطاقم األريض للتاكيس الطائر (بدون طيار).
•صيانة الطائرات بدون طيار وتصليحها.
•فرق العمل الخاصة باألمن الجوي.
•مصممو الطائرات بدون طيار.
•مربمجو الطائرات بدون طيار.
•مشغلو أجهزة االستشعار.
•وكالء مبيعات للطائرات بدون طيار.
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خبراء في الصحة الشخصية

يف عــام  ،2040بتنــا نعيــش يف عــامل يــكاد يخلــو مــن املستشــفيات مبفهومهــا التقليــدي ،نظــ ًرا للتطــورات املذهلــة
التــي تــم تحقيقهــا يف مجــال الطــب التجــددي ،والتعويضــات االصطناعيــة املطبوعــة عــر تكنولوجيــا الطباعــة ثالثيــة
األبعــاد ،وتعديــل الجينــات بتقنيــة «كريســر» ،مــا يعنــي متكــن التكنولوجيــا مــن التحكــم يف البيولوجيــا البرشيــة عــى
نحــو يجعلنــا نعيــش حيــاة أفضــل .نحــن اآلن عــى وشــك القضــاء عــى األم ـراض القلبيــة الوعائيــة ،كــا بتنــا نشــهد
زيــادة كبــرة يف مــدى العمــر .عــاو ًة عــى ذلــك ،ســاعدنا الــذكاء االصطناعــي كثـ ًرا عــى تغيــر طبيعــة فهمنــا لألمـراض
وطريقــة فحــص الجســم ،وكيــف رصنــا قادريــن عــى تحقيــق الالمركزيــة يف الرعايــة الصحيــة عــر «الروبوتــات الطبيــة»
الزائــرة ،التــي تســهم مــن خــال أجهــزة التصويــر الخاصــة بهــا يف تشــخيص العلــل واألمـراض بســهولة ،كــا أنهــا تــرف
للمــرىض األدويــة وتحقنهــم باملضــادات الحيويــة ،وتعطيهــم توصيــات ألنظمــة صحيــة مثاليــة .وال أســتبعد أننــا عــى
وشــك إجــراء عمليــات جراحيــة عــن بعــد يف منازلنــا بواســطة الروبوتــات .وعــى الرغــم مــن ســيطرة الروبوتــات
وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي عــى عديــد مــن الوظائــف الخاصــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة ،إال أنــه ويف املقابــل ظهــر العديد
مــن الوظائــف التــي تخــدم تلــك التطــورات الهائلــة التــي يشــهدها ذلــك القطــاع .ومــن أبــرز تلــك الوظائــف مــا يــي:

•مختصون يف مجال مكافحة الشيخوخة.
•مختصون يف تعزيز الصحة العقلية.
•ممرضون.
•مساعدو كبار السن.
•منظمو جينات.
•أخصائيو عالج من خالل التخلق املتعاقب (.)Epigenetic
•أخصائيون يف مجال التحفيز العصبي للدماغ.
•مصممون ومهندسون يف مجال التعديل الجيني.
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المعززة
ِّ
أنظمة الذكاء االصطناعي
ِّ
المستقلين
للبشر – الموظفين
يف عــام  ،2040رصنــا نــدرك قيمــة االســتثامر يف تنميــة العقــول وتعزيــز قــدرات البــر
بأنظمــة ذكيــة ،بحيــث يصبحــون قادريــن عــى تأديــة وظائفهــم بكفــاءة عاليــة.
كــا تطــورت خاصيــة التعلــم العميــق بشــكل مذهــل ،األمــر الــذي أتــاح للــذكاء
االصطناعــي القــدرة عــى تعزيــز وظائــف الدمــاغ البــري مــن حيــث التفكــر
وابتــكار الحلــول واســتخالص النتائــج .ومــع التطــورات املذهلــة التــي
شــهدتها أنظمــة الــذكاء االصطناعــي وإتاحتهــا لكــم هائــل مــن البيانــات
التــي تتعلــق بــكل يشء مــن حولنــا ،ازداد الطلــب كثــ ًرا عــى مواهــب
قــادرة عــى تحقيــق أقــى اســتفادة مــن أنظمــة الــذكاء االصطناعــي يف
تعزيــز القــدرات البرشيــة .األمــر الــذي فتــح املجــال أمــام ظهــور فــرص
وظيفيــة جديــدة تخــدم ذلــك القطــاع ،ومــن أهمهــا:
•مدربــون ومرشفــون مســتقلون معــززون بقــدرات الــذكاء
االصطناعــي.
•ُكتاب معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.
•موسيقيون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.
•فنانون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.
•محاسبون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.
•خــراء يف األمــن اإللكــروين معــززون بقــدرات الــذكاء
االصطناعــي.
•خــراء يف الــذكاء االصطناعــي معــززون بقــدرات الــذكاء
االصطناعــي.
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النقل ذاتي القيادة

مدهــش! مثــة مركبــات ذاتيــة القيــادة تجــوب الشــوارع يف ّكل مــن النقــل الشــخيص والعــام .ليــس هــذا فحســب ،بــل إننــا
ماضــون بقــوة للتوســع يف تطبيــق القيــادة الذاتيــة بالكامــل حيــث قــد ال يتعـ ّـن عــى الســائق التد ّخــل أبــدً ا .وحينئـ ٍذ لــن تعــد
بحاجــة إىل النظــر إىل الســيارة التــي أمامــك يف أثنــاء االزدحــام ،ومــا عليــك ســوى أن تســرخي يف ســيارتك وتدعهــا تتــوىل القيــادة.
هــذا يعنــي أن الســيارات باتــت مص ّممــة ألداء جميــع «وظائــف الســامة الحرجــة» ومراقبــة ظــروف الطريــق للقيــادة بحــذر
مــن نقطــة االنطــاق إىل نقطــة الوصــول ،مبــا يف ذلــك البيئــات القاســية والطــرق الوعــرة .كــا أن ســياراتنا يف عــام  2040لديهــا
القــدرة عــى التواصــل مــع رفيقاتهــا مــن الســيارات األخــرى عــى الطريــق ،فضـ ًـا عــن قدرتهــا عــى التواصــل مــع مالكهــا والعودة
إليــه عنــد الحاجــة .ومــن األخبــار املفرحــة أن هــذه الســيارات ذاتيــة التحكــم أكــر أم ًنــا وأكــر مرونــة ،كــا أنهــا أكــر جــدوى
يف اســتخدام اإلمكانــات املتاحــة .وال ريــب أنهــا ســاعدت كثـ ًرا بعــض الفئــات مثــل كبــار الســن واألطفــال وذوي الهمــم ،عــى
تيســر التنقــل وجعلــه أكــر سالســة .جديــر بالذكــر أن هــذه املركبــات ذاتيــة القيــادة ،وإن ألغــت الحاجــة لوجــود العنــر
ـهم يف فتــح البــاب أمــام وظائــف جديــدة
البــري يف كثــر مــن الوظائــف مثــل قيــادة الســيارات ،إال أنهــا مثلــت عامـ ًـا مسـ ً
تتطلبهــا تلــك التكنولوجيــا الذكيــة .ومــن أهــم تلــك الوظائــف مــا يــي:

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

موظفو مركز القيادة.
إدارة املدفوعات واملحاسبة.
مهندسو الطرق الذكية.
التصليح والصيانة.
فرق التنظيف.
محللو حركة املرور.
مركبي محطات الشحن.
مصممون لتطوير تجربة الركاب يف استخدام املركبات وتحسينها.
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تكنولوجيا البلوكتشين

باتــت تكنولوجيــا «البلــوك تشــن» يف عــام  2040قــادرة عــى إحــداث تغي ـرات جذريــة يف قطاعــات عــدة :القطــاع الحكومــي،
والقطــاع املــايل واملــريف ،والرعايــة الصحيــة ،والعقــارات ،والتأمــن .األمــر الــذي مكَّنهــا مــن قيــادة دفــة التغيـرات اإليجابيــة يف
معظــم مناحــي الحيــاة املدنيــة ،الســيام أنهــا تكفــل العديــد مــن امليـزات كتخفيــض تكاليــف املعلومــات ،وزيــادة معــدالت أمــن
املعلومــات ،األمــر الــذي يعـ ِّزز مــن مســتويات االبتــكار يف أنظمــة التجــارة العامليــة .ويف ظــل عــامل «التواصليــة الفائقــة» الــذي
فرصــا هائلــة لزيــادة االســتفادة مــن اإلمكانــات الكامنــة يف هــذه األجهــزة املتصلــة
نحيــاه ،اســتطاعت تلــك التكنولوجيــا أن توفــر ً
فيــا بينهــا .كــا أســهمت هــذه التكنولوجيــا يف توفــر العديــد مــن فــرص العمــل والوظائــف الجديــدة ،التــي مــن أبرزهــا:
•املرشعون املعنيون بالبلوكتشني.
•مهندسو البلوكتشني.
•مصممو البلوكتشني.
•خرباء واجهات وتجارب املستخدمني الخاصة بالبلوكتشني (.)UI/UX
•مديرو التطبيقات السحابية للبلوكتشني.
•محللو أنظمة البلوكتشني.
•مديرو منتجات البلوكتشني.
•مدربون ومرشفون لتطوير األعامل الخاصة بالبلوكتشني.
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الطباعة ثالثية األبعاد
ال ت ـزال الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ماضي ـ ًة يف طريقهــا إلنجــاز العديــد مــن االبتــكارات الثوريــة ،أمـ ًـا يف أن تصبــح مكونًــا
رئيسـ ًّيا يف حياتنــا اليوميــة ،األمــر الــذي ميكنهــا مــن الوفــاء بالكثــر مــن الوعــود الرباقــة التــي منحتنــا إياهــا مــن قبــل .مثــة
نجاحــات ملموســة تحققــت بفضــل الطباعــة ثالثيــة األبعــاد يف قطاعــات عــدة ،الســيام يف ظــل قدرتهــا عــى الجمــع بــن
العــوامل الرقم ّيــة واملاد ّيــة والبيولوج ّيــة يف آنٍ واحــد .كــا باتــت الطباعــة ثالثيــة األبعــاد قــادرة عــى إنتــاج العديــد مــن
املكونــات عاليــة التعقيــد ،بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة ،وبكميــات إنتــاج منخفضــة نســب ًّيا ومصممــة
بحســب الطلــب ،األمــر الــذي منــح املصممــن حريــة غــر مســبوقة ،وأطلــق العنــان إلبداعاتهــم .األمــر الــذي
مكــن هــذه التكنولوجيــا الرائــدة مــن فتــح آفــاق جديــدة يف عــامل التوظيــف ،الــذي أســفر عــن ظهــور العديــد
مــن الفــرص الوظيفيــة ،مثــل:
•املصممني املعامريني للبيوت الرقمية.
•البنائني ملنازل ثالثية األبعاد.
•مصممي منتجات ثالثية األبعاد.
•صناع أدوية ثالثية األبعاد.
•أخصائيي صناعة األطراف االصطناعية املطبوعة.
•أخصائيني يف الصناعة ثالثية األبعاد للجراحة الرتميمية.
•أخصائيي طباعة ثالثية األبعاد للمواد الغذائية.
•الباحثني يف علوم املواد ،الحوسبة ،التكنولوجيا الحيو ّية.
•فن ّيي تشغيل الطابعات ثالث ّية األبعاد.
•مهنديس تصنيع الطابعات ثالث ّية االبعاد وصيانتها.
أخصائيي التدقيق والجودة لل ُمنتجات املطبوعة.
• ّ
• ُمطوري الشفرات واملُربمجني.
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العمالت الرقمية المشفرة:

يف عــام  ،2040يبــدو أن النقــود الورقيــة أصبحــت قدميــة الط ـراز .إذ تتجــه النقــود الورقيــة
إىل االنقـراض بفضــل خيــارات دفــع أفضــل .ويف املقابــل ،باتــت العمــات الرقميــة أكــر روا ًجــا
يف العديــد مــن املجتمعــات ،ال ســيام يف ضــوء التطــور املتزايــد ألجهــزة وأنظمــة الــذكاء
االصطناعــي وتكنولوجيــا «بلــوك تشــن» ،األمــر الــذي يجعــل التخــي عــن النقــود الورقيــة
واســتبدالها بالعمــات الرقميــة املشــفرة مســألة وقــت .هــذا يعنــي أن ســوق العمــات
الرقميــة أصبــح مهيم ًنــا عــى القطــاع املــايل واملــريف ،األمــر الــذي أدى إىل ظهــور وظائــف
جديــدة تواكــب ذلــك التوجــه .وتضــم تلــك الوظائــف:

•مرشعني بخصوص العمالت الرقمية.
•مرصفيني للعمالت الرقمية.
•أخصائيني للمعامالت املتعلقة بالعمالت الرقمية.
•مديري للرثوات الخاصة بالعمالت الرقمية.
•موظفني يف القطاع التأميني للعمالت الرقمية.
•موظفني يف مجال تعدين العمالت الرقمية.
•موظفني لعمليات تبادل العمالت الرقمية.
•محللني ألداء العمالت الرقمية.
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مهندسو تصميم ومشرفو
أنظمة استشعار
مــع دخولنــا يف عــام  ،2040باتــت أجهــزة االستشــعار شــي ًئا اعتياديًّــا يف
حياتنــا اليوميــة؛ إذ تغلغــل أثرهــا يف كل يشء .صــارت تحيــط بنــا يف كل
مــكان ،يف منازلنــا ،يف طرقاتنــا ،يف ســياراتنا ،يف مكاتبنــا ،بل ويف أجســادنا.
وليســت املــدن الواعيــة -الجيــل القــادم مــن املــدن الذكيــة -ســوى
منوذ ًجــا عمل ًّيــا عــى التطــور املذهــل الحاصــل يف تلــك األجهــزة الذكيــة.
ثــم أليســت مالبســنا الذكيــة مثـ ً
ـال ح ًّيــا عــى كــون تلــك املستشــعرات
الذكيــة قــادرة عــى بــث الحيــاة يف مالبســنا لتجعلهــا حيــة ،وواعيــة،
ومدركــة .هــذه املستشــعرات الذكيــة مثلــت عامـ ًـا مســاهامً يف تعزيــز
مفهــوم «القيــاس الك ِّمــي للــذات» .األمــر الــذي فتــح البــاب أمــام
ظهــور فــرص وظيفيــة جديــدة تخــدم ذلــك التطــور امللمــوس مــن جـراء
تلــك التكنولوجيــا .وتضــم تلــك الوظائــف:
•مصممي أجهزة االستشعار وأنظمتها.
•عامل تركيب أجهزة االستشعار وأنظمتها.
•صانعــي أقمشــة وخياطــن يعتمــدون يف عملهــم عــى أجهــزة
استشــعار.
•صانعي مناذج للبيانات الخاصة بأنظمة االستشعار.
•منظمي نقل البيانات الخاصة بأنظمة االستشعار.
•مهنديس إشارة ألنظمة االستشعار.
•مصممي أجهزة استشعار وأنظمة خاصة بها.
•فنيني إلصالح أعطال أنظمة االستشعار.
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قطاع الفضاء

مذهــل! مثــة تطــور ملمــوس يف مجــال صناعــة الفضــاء .إذ بــات الكثــر مــن األحــام املثــرة التــي داعبــت
عقــول مــن ســبقونا وقــد تحققــت وأُنجــزت بالفعــل .ففــي الســنوات األخــرة ،ارتدنــا كوكــب
املريــخ ،ومتكَّ َّنــا مــن الســفر إىل عــوامل تقــع يف أقــايص نظامنــا الشــميس ،كــا قفزنــا إىل عــر
الرحــات الفضائيــة التجاريــة والصواريــخ التــي ميكــن إعــادة اســتخدامها .وبفضــل أنظمــة
الروبــوت الحديثــة ،اســتطعنا أن نصــل إىل أكــر األماكــن التــي باســتطاعتنا الوصــول إليهــا.
كــا باتــت أنظمــة الروبــوت قــادرة عــى إعفــاء رواد الفضــاء مــن مخاطــر الرحــات
االستكشــافية للفضــاء .كــا بــدأ بعــض الــركات يف جنــي العديــد مــن املكاســب التقنيــة
الســتثامراتها يف برامــج الفضــاء .وبفضــل دخولنــا حقبــة جديــدة يف الرحــات الفضائيــة ،ظهــر
العديــد مــن الوظائــف التــي تلبــي احتياجــات الســياحة الفضائيــة ولكــن الرحلــة مل
تنتــه بعــد ،فأمامنــا الكثــر مــن الفــرص الطموحــة واملثــرة لالســتثامر االقتصــادي
يف ذلــك القطــاع الواعــد ،وبشــكل خــاص تعزيــز الكشــف واالســتغالل التجــاري
للمــوارد امله َّمــة يف الفضــاء .األمــر الــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة عــى ســوق
التوظيــف املرتبطــة بذلــك القطــاع .ومــن أبــرز الوظائــف التــي انبثقــت
عــن ذلــك القطــاع مــا يــي:
•املخططون للمهام الخاصة بالفضاء.
•إدارة إطالق املركبات للفضاء.
•فــرق عمــل للتحضــر إلطــاق املركبــات للفضــاء وتجهيــز الحمولــة وخــراء يف األرصــاد الجويــة
والفضائيــة.
•محللون لحركة املرور يف الفضاء.
•مراقبون لتقديم اإلرشادات لقيادة مركبات الفضاء.
•مصممون لتطوير تجربة زوار الفضاء.
•خرباء يف تقليل اآلثار املرتتبة عىل زيارة الفضاء.
•خرباء يف أخالقيات صناعة الفضاء.
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التعدين الفضائي

يبــدو أن حقبــة التعديــن الفضــايئ قــد باتــت تلــوح يف األفــق ،لتقربنــا خطــوة إضافيــة مــن مســتقبل فضــايئ حقيقــي .مثــة تطــور
ملمــوس يف تقنيــات التعديــن الفضــايئ .كــا ال نغفــل ظهــور العديــد مــن املبــادرات التنظيميــة الجــادة التــي تحــدد كيفيــة
التعامــل مــع حقــوق امللكيــة ،والتنظيــم ،ومتلّــك األشــياء التــي يتــم تطويرهــا أو اســتخراجها مــن الفضــاء .ومــع تواصــل الجهــود
يف ســبيل إحــداث نجاحــات ملموســة يف ذلــك التوجــه ،إذا بأســواق التوظيــف تعلــن عــن ازديــاد الطلــب عــى تخصصــات مهنيــة
تلبــي احتياجــات تلــك الصناعــة الدقيقــة .ومــن أهــم تلــك التخصصــات املهنيــة مــا يــي:
•املستكشفون واملساحون للكويكبات واألجرام الساموية.
•الطواقم األرضية لعمليات التعدين من الكويكبات واألجرام الساموية.
•أخصائيون يف إطالق عمليات التعدين من الكويكبات واألجرام الساموية.
•مشغلون روبوتات لعمليات التعدين من الكويكبات واألجرام الساموية.
•علامء يف املواد املوجودة عىل الكويكبات واألجرام الساموية.
•موظفون لعمليات النقل من الكويكبات واألجرام الساموية وإليها.
•عامل لعمليات صهر املعادن عىل الكويكبات واألجرام الساموية.
•مديرو لتحليل البيانات الخاصة بالكويكبات واألجرام الساموية.
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توليد الطاقة عن طريق
االندماج النووي

باتــت مفاعــات االندمــاج النــووي يف وقتنــا الراهــن  -2040-أقــل تكلفــة
بشــكل كبــر ،فهــو يســتطيع أن يوفــر طاقــة نظيفــة دون أي انبعاثــات
لغــاز الكربــون ،باإلضافــة إىل أنهــا غــر موســمية كالطاقــة الشمســية
وطاقــة الريــاح .ال تـزال األبحــاث الهادفــة مســتمرة لالســتفادة مــن طاقــة
االندمــاج النــووي ،وتتنافــس املشــاريع الرائــدة حــول العــامل لتطويــر
أول مفاعــل اندمــاج نــووي يحقــق طاقــة اندماجيــة ميكــن التحكــم
بهــا ،ويكــون باســتطاعتها تشــغيل الشــبكات الكهربائيــة اعتــا ًدا عــى
تلــك املفاعــات .يبــدو أننــا عــى وشــك البــدء بتقديــم طاقــة تجاريــة
إىل الشــبكة خــال العقــد الحــايل .وهــذه ليســت ســوى الخطــوة األوىل
عــى طريــق تحقيقنــا لذلــك الحلــم الغــايل :إنتــاج طاقــة مــن مفاعــات
االندمــاج النــووي مبعــدالت تتجــاوز مــا تنتجــه محطــات الوقــود
األحفــوري ومفاعــات االنشــطار النــووي؛ األمــر الــذي يقــي عــى
أغلــب املشــكالت البيئيــة التــي ســببتها .وهــذه الخطــوة ليســت ســوى
إرهاصــا مبك ـ ًرا عــى إمكانيــة تحقيــق ذلــك الحلــم .وبالطبــع ،ســيتولد
ً
عــن هــذا التوجــه ظهــور العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة التــي تخــدم
التطــورات الحادثــة يف ذلــك املجــال ولعـ َّـل أهــم تلــك الوظائــف مــا يــي:
•مصممو مفاعالت توليد الطاقة باالندماج.
•مهندسو مفاعالت توليد الطاقة باالندماج.
•فنيون لضبط أنظمة االندماج.
•خرباء يف الشبكات الصغرى الخاصة بعمليات االندماج.
•مقاولون ملفاعل توليد الطاقة باالندماج.
•مصممون معامريون ملفاعل توليد الطاقة باالندماج.
•مخططون لعمليات االندماج بالفضاء.
•مديرو مشاريع توليد الطاقة باالندماج.
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الطب الجينومي

نعيــش اآلن يف عــامل يســتطيع فيــه جميــع األشــخاص الحصــول عــى تسلســل جينومــي خــاص بهــم ،للتمتــع
بفهــم أفضــل لطفراتهــم الجينيــة وميلهــم لإلصابــة بأمـراض محــددة .األمــر الــذي ســاعد بــدوره يف القضــاء عــى
العديــد مــن األم ـراض واالضطرابــات النــادرة ،فضـ ًـا عــن التحديــد املبكــر لألشــخاص املعرضــن لخطــر اإلصابــة
باألمـراض ،إضافــة إىل تطويــر طريقــة عــاج مصممــة بشــكل شــخيص .ليــس هــذا فحســب ،بــل مكننــا الطــب
الجينومــي مــن إيجــاد واســتبدال الجينــات املصابــة بضغطــة زر .كــا ســاعدتنا التقنيــات القابلــة لالرتــداء عــى
توفــر مراقبــة دوريــة للعنايــة بالصحــة الشــخصية عــى نحــو أفضــل .ومبعنــى آخــر ،متكــن الطــب الجينومــي
مــن مســاعدتنا عــى إعــادة تشــكيل الجنــس البــري بســهولة ،مــن أجــل إضافــة العضــات والطــول وتغيــر
لــون العيــون ومكافحــة الشــيخوخة .األمــر الــذي مكَّــن الطــب الجينومــي مــن اســتيعاب أعــداد متزايــدة مــن
الوظائــف الجديــدة التــي مل تكــن موجــودة مــن عه ـ ٍد قريــب ،والتــي مــن أهمهــا:
•مزودو خدمات صحية خوارزمية.
•باحثون يف خدمات الصحة الخوارزمية.
•خرباء تغذية باستخدام الخوارزميات.
•فنيون بيولوجيون مختصون بتقنية التعديل الجيني “كريسرب”.
•مهندسون مختصون بتقنية التعديل الجيني “كريسرب”.
•مدققون مختصون بتقنية التعديل الجيني “كريسرب”.
•خرباء يف التصنيع البيولوجي.
•مصممو أعضاء يف مجال التصنيع البيولوجي.
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أنظمة التنقل الذكي عبر األنابيب (الهايبرلوب)

باتــت فكــرة الهايربلــوب -التــي اســتوحيت مــن أفــام الخيــال العلمــي يف العــام  ،2013حقيقــة واقعــة شــي ًئا فشــي ًئا .األمــر
الــذي جعــل التنقــل أكــر ســهولة ،كــا اتصلــت املــدن م ًعــا بصــورة غــر مســبوقة .األمــر الــذي أدى إىل إعــادة ابتــكار املواصــات
العامــة ،وإعــادة تعريــف مفهــوم الســفر ،وتعزيــز التعــاون عــر الحــدود يف كافــة الــدول حــول العــامل .كيــف ال ونحــن نــرى
بأعيننــا تحقــق حلــم اآلبــاء واألجــداد يف إنشــاء نظــام نقــل بــري فريــد مــن نوعــه ،قــادر عــى نقــل األشــخاص والبضائــع عــر
خطــوط األنابيــب برسعــة الصــوت ،الــذي يتجــاوز يف رسعتــه رسعــة بعــض الطائـرات .ونظـ ًرا التســاع نطــاق ذلــك املــروع ،فقــد
تطلــب العديــد مــن التخصصــات والوظائــف التــي ظهــرت ألول مــرة .تتضمــن تلــك الوظائــف:

•مصممي شبكات مرتو “تيوب”.
•عامل بناء لشبكة املرتو “تيوب”.
•مركز قيادة شبكة املرتو “تيوب”.
•مهنديس سالمة لشبكة املرتو “تيوب”.
•مشغيل شبكة املرتو “تيوب”.
•منظمي حركة شبكة املرتو “تيوب”.
•صيانة شبكة املرتو “تيوب” وتصليحها.
•حر ًاسا ومراقبني لشبكة املرتو “تيوب”.
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الحوسبة الكمومية

يف عــام  ،2040بعدمــا أتيحــت الحواســيب الكموميــة
عــى نحــو متزايــد ،أصبحــت أجهــزة الحاســوب -يف
وقتنــا الحــارض -قويــة ورسيعــة بشــكلٍ خــارق ،ولكنهــا
تــكاد تختفــي عــن أعيننــا كونهــا متناهيــة الصغــر.
هــذه الحواســيب ســتتعرف عــى الصــوت وتتعامــل مــع
اإلميــاءات مــن قبــل مســتخدميها .كــا أنهــا تتغــذى عــى
مــا يعــرف باســم “الــدم اإللكــروين” .هــذه الحواســيب
لديهــا القــدرة عــى الكشــف عــن احتــاالت اإلصابــة
بالرسطــان يف وقــت مبكــر ،ودعــم الســيارات ذاتيــة
القيــادة ،وتخفيــض ســاعات الســفر  ،وإنتــاج أدويــة ذات
فعاليــة أكــر ،واستكشــاف الكواكــب البعيــدة ،وصناعــة
طائــرات أكــر أمانًــا .ومــن املؤكــد أن هــذه الحواســيب
هــي الســبب الرئيــي يف ظهــور فــرص وظيفيــة جديــدة
أكــر إنتاجيــة وجاذبيــة ،مثــل:
•مربمجني يف الحوسبة الكمومية.
•محللني بيانات كمومية.
•مراقبــن ومديريــن يف مراعــاة الخصوصيــة يف الحوســبة
الكموميــة.
•مديري ائتامن يف مجال الحوسبة الكمومية.
•مشغيل أجهزة كمومية.
•مراقبة الصحة بخصوص الحوسبة الكمومية.
•صيدالنيــن معتمديــن يف عملهــم عــى الحوســبة
الكموميــة.
•مصممــي شــخصيات يعتمــدون يف عملهــم عــى
الحوســبة الكموميــة.
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الواقع الممزوج /الهجين /المختلط
بفضــل الواقــع املمــزوج أو املختلــط ،نــرى اإلنرتنــت وقــد أطلــق لــه العنــان يك يقفــز مــن الشاشــة
إىل العــامل الخارجــي ،إذ يصبــح اإلنرتنــت متا ًحــا عــى الــدوام ويف كل مــكان .باتــت األجهــزة الذكيــة
قــادرة عــى دمــج الواقــع مــع الصــور الرقميــة بســهولة وواقعيــة ،فتمــزج بــن العــامل الحقيقــي
والخيــايل بصــورة غــر مســبوقة .كــا اتســع نطــاق الواقــع املختلــط إىل العديــد مــن القطاعــات
كالتعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،والصناعــة ،والرتفيــه .وتشــمل الوظائــف:
•وكالء سفر يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
•معالجني يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
•مدربني يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
•مرشفني يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
•مصممي ألعاب يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
•منتجي أفالم يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
•مصممني ومشيدين لتجارب معتمدة عىل الواقع املمزوج.
•منتجي أخبار يعتمدون يف عملهم عىل الواقع املمزوج.
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مخبريا
اللحوم المزروعة
ًّ
باتــت اللحــوم املنتجــة مخربيًّــا متثــل ًّ
حــا حقيق ًّيــا لــأرضار البيئيــة
الناتجــة عــن الزراعــة الحيوانيــة .الســيام أنهــا تربهــن يو ًمــا بعــد يــوم
أنهــا صديقــة للبيئــة وصحيــة يف الوقــت ذاتــه .كــا انخفضــت تكلفتهــا
انخفاضً ــا كبـرًا خــال األعــوام القليلــة املاضيــة .األمــر الــذي مكنهــا مــن
إحـراز نجاحــات إيجابيــة يف منافســتها للّحــوم الحقيقيــة .كــا اســتطاعت
هــذه النوعيــة مــن اللحــوم ذات التكلفــة التنافســية إحــداث سلســلة
تغـرات كبــرة يف ســوق األغذيــة العاملــي والبيئة .هــذه الخطوة أســهمت
يف فتــح البــاب أمــام العديــد مــن االســتثامرات يف تلــك التكنولوجيــا ،مــن
أجــل تحقيــق مكاســب اقتصاديــة كبــرة ،األمــر الــذي أســهم يف ظهــور
مجموعــة واســعة مــن الوظائــف والتخصصــات الجديــدة .وتتضمــن

تلــك الوظائــف مــا يــي:

•مصممني للمفاعالت الحيوية الخاصة باللحوم املزروعة مخربيًّا.
•مديري خاليا جذعية للحوم املزروعة مخربيًّا.
•مصممي لحوم مزروعة مخربيًّا.
•استشــاريني واختصاصيــن للتحقــق مــن الجانــب األخالقــي واملهنــي
يف إنتــاج اللحــوم املصنوعــة مخربيًّــا.
•الرقابة عىل جودة اللحوم املزروعة مخربيًّا.
•باحثــن ومختصــن لتطويــر منتجــات جديــدة مــن اللحــوم املزروعــة
مخرب يًّا.
•مهنديس تغذية مختصني يف اللحوم املزروعة مخربيًّا.
•مديري عمليات للحوم املزروعة مخربيًّا.
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تكنولوجيا إنترنت األشياء IoT
والمنازل المؤتمتة
يومــاً بعــد آخــر تتزايــد عــدد األجهــزة والخدمــات املنزليــة املتصلــة
باإلنرتنــت ،بحيــث تصبــح منازلنــا مؤمتتــة بالكامــل .كــا نــرى الكثــر
مــن التناغــم يف منازلنــا بفضــل التواصليــة الفائقــة التــي تربــط كافــة
األجهــزة والخدمــات املتوافــرة بهــا .مثــة إعصــار هائــل مــن البيانــات
ســيتدفق بفعــل تلــك التكنولوجيــا ،األمــر الــذي يحــدو بنــا لتطويــر
مهاراتنــا وقدراتنــا يف إدارة تلــك املنــازل الذكيــة مبــا يعــزز رفاهيتنــا .ومــن
امللمــوس أن هــذا التوجــه قــد أثــار موجــة عارمــة مــن التفــاؤل يف ســوق
التوظيــف ملــا يتيحــه مــن فــرص جديــدة ،مــن أهمهــا:
• أخصائيو أجهزة مستحدثة تعمل وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•مركبو أبنية ذكية تعمل وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•مطورو مالبس ذكية تعمل وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•مراقبو صحة وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•علامء وخرباء أنرثبولوجيا وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•أخصائيو أنظمة إنذار تعمل وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•خرباء تأمني عىل البيانات وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.
•مقيمون لنقاط العطل وفقًا ملبدأ إنرتنت األشياء.

20

ُّ
التعلم الذكي القائمة على الروبوتات
أنظمة
التـعليمـيـة الـمدعومـة بـتـكنولوجيـا الذكـاء
االصطناعي

يف عــام  ،2040أصبــح مبقــدور املعلــم تــرك التلميــذ مبفــرده ،وذلــك ألن الروبوتــات
صــارت تســتخدم كوســيلة فعالــة للتعليــم يف مدارســنا الذكيــة خاصــة تلــك املهــارات
املتعلقــة بالتكنولوجيــا الحديثــة .ولعــل مــا ســاعد عــى التوســع يف ذلــك التوجــه كــون
اآلالت الذكيــة أصبحــت قــادرة عــى التكيــف بدرجــة عاليــة مــع أســاليب تعليــم
األطفــال املتعــددة .أعنــي بذلــك قدرتهــا عــى ق ـراءة التعب ـرات الوجهيــة للتالميــذ
وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة املثــى وفقًــا الحتياجاتهــم ،ومبــا يحقــق األهــداف
التعليميــة املوضوعــة لــكل طالــب عــى حــدة .هــذا يعنــي اختفــاء فصــول الدراســة عــى
النحــو الــذي كان ســائدً ا يف املــايض ،ومتكــن التالميــذ مــن تعلــم مــواد جديــدة بحســب
قدراتهــم وليــس كجــزء إجبــاري ضمــن الصــف الــدرايس .فلــم يعــد مناس ـ ًبا بــأي
حــال أن تبقــي مدارســنا عــى العمــل بنظــام «مقــاس واحــد يناســب الجميــع».
ولكــن هــذا قط ًعــا مل يـ ِ
ـأت مــن فـراغ ،فقــد َوجــد العديــد مــن الوظائــف التــي
تختــص بإعــداد وتجهيــز البنيــة التحتيــة لتلــك املنظومــة التعليميــة ،وذلــك
وف ًقــا ألبعــاد متعــددة :تقنيــة ونفســية وتربويــة وفنيــة .وفيــا يــي أهــم تلــك
الوظائــف املتاحــة يف ذلــك املجــال:
•مصممو واجهات تفاعلية ألنظمة التدريس املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي.
•مطورو برامج تدريسية معتمدة عىل الذكاء االصطناعي.
•مهندسون ألنظمة التدريس الذكية املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي.
•فنيــون لتصليــح أنظمــة التدريــس الذكيــة املعتمــدة عــى الــذكاء االصطناعــي
وصيانتهــا.
•مدربون تربويون للعمل عىل أنظمة الذكاء االصطناعي التعليمية.
•مطورو مهارات شخصية معززة بالذكاء االصطناعي.
•مراقبون شخصيون للحياة املعززة بأنظمة الذكاء االصطناعي.
•مطورو عمليات التعليم الذكية.

خاتمة
عــادة مــا يذهــب الخيــال بالنــاس بعيــدً ا وهــم يفكــرون يف تأثــر التكنولوجيــا عــى املهــن والوظائــف يف املســتقبل،
فتقفــز عقولهــم إىل ســيناريوهات الخيــال العلمــي املبالــغ فيهــا ،كتصــور حــدوث “أمتتــة” لكافــة الوظائــف ،حتــى
يصــل األمــر إىل تــويل الروبوتــات املناصــب اإلداريــة العليــا ،أو تلــك الروبوتــات املارقــة التــي تحــاول إنهــاء الجنــس
البــري وترشيــده .لكننــا عــاد ًة مــا نغفــل حقيقــة مفادهــا أن اإلنســان هــو املحــرك دو ًمــا لكافــة عمليــات التطوير
التكنولوجــي ،وســيبقى ذلــك إىل األبــد .فبإمكاننــا تســخري التكنولوجيــا لخدمــة هــذا العــامل ،بحيــث نســتخدمها وال
تســتخدمنا .وليــس علينــا ســوى أن نــدرك األخطــار ونحددهــا ،ونوظــف أفضــل إدارة ممكنــة لهــا ،وأن نكــون عــى
أهبــة االســتعداد لوقــوع أي عواقــب ممكنــة.
جميــل أن نتخيــل املســتقبل كــا يــروق لنــا ،بيــد أننــا مطالبــون بــرورة الســعي الحثيــث نحــو ق ـراءة املشــهد
املســتقبيل بدرجــة عاليــة مــن املوضوعيــة ،دومنــا تقليــل للفــرص أو تهويــل للمخاطــر والتحديــات .علينــا جمي ًعــا
أن نفتــح آفاقنــا لتخيــل املســتقبل رشيطــة أن يكــون ذلــك التخيــل مثم ـ ًرا وخال ًقــا ،بحيــث مينحنــا القــدرة عــى
تحويــل أفكارنــا ورؤانــا املســتقبلية إىل واقــع.
ختا ًمــا؛ ينبغــي التأكيــد عــى رضورة التحــرك جديًّــا نحــو املســتقبل .ويف هــذه األثنــاء ،علينــا أن نقيــم جيــدً ا مــدى
اســتعداداتنا للمســتقبل ،وأن نطلــق العنــان لخيالنــا اإلبداعــي يك نحــدد أهدافنــا ورؤانــا املســتقبلية ،كــا ينبغــي
أن نكــون منصفــن يف تحديــد موضعنــا الحــايل يف مســار هــذه الرحلــة املشــوقة .أعلــم أن املوضــوع صعــب وشــاق،
ولكــن ال بــد أن نعــي جيــدً ا فحــوى املقولــة التــي وردت عــى لســان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه« ،المســتقبل ال ينتظــر
المتردديــن وال المتباطئيــن».

