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تؤكــد العديــد مــن الدراســات العلميــة الجــادة أن كثــرًا مــن الوظائــف القامئــة حاليًّــا 

ســتختفي يف املســتقبل، حيــث ســيكون لألْتتــة تأثــرٌ جــي عــى الوضــع الوظيفــيِّ 

الراهــن.. وهنــا ال ميلــك املــرء ســوى أن يتســاءل: هــل بإمكاننــا توفــر بدائــل ملاليــن 

البــر الذيــن ســَتحل َمحلهــم الروبوتــات وما شــابهها مــن األنظمــة املؤتَتة؟ أتســعنا 

الفرصــة أن نوجــد لهــؤالء أدواًرا جديــدة؟ 

ــتقيض  ــي س ــك الت ــن تل ــر م ــف أك ــتوجد وظائ ــا س ــر أن التكنولوجي ــة األم حقيق

عليهــا. فكــا ســيتالىش كثــر مــن الوظائــف الحاليــة، ستســهم التكنولوجيــا بشــكل 

 ،)McKinsey( مبــارش يف إيجــاد وظائــف جديــدة. ووفًقــا لتقاريــر رشكــة ماكنــزي

فــإن ثلــث الوظائــف الجديــدة التــي نشــأت يف الواليــات املتحــدة خــالل الـــخمس 

والعريــن ســنة املاضيــة مل تكــن موجــودة مــن قبــل يف مجــاالت تتضمــن: تطويــر 

تكنولوجيــا املعلومــات، وتصنيــع األجهــزة، وإنشــاء التطبيقــات، وإدارة نُظــم 

ــا املعلومــات.  تكنولوجي

وعــى ذلــك؛ فــإن االدعــاءات بــأن الروبوتــات ستســيطر تاًمــا عــى املشــهد 

ــة  ــب أتت ــة، إذ تصُع ــن الصح ــا م ــاس له ــام ال أس ــض أوه ــي مح ــتقبي ه املس

الوظائــف التــي تنطــوي عــى التفكــر اإلبداعــي. وال ميكننــا قــط أن نتخيــل 

عاملـًـا تســيطر فيــه األتتــة عــى كل يشء، وتلغــى فيــه الحاجــة للعنــر البــري. 

ولعــلَّ هــذه الفرضيــات واملخــاوف -التــي تتصــدر مانشــيتات الصحــف وتســيطر 

ــة  ــك التجرب ــاركتكم تل ــي ملش ــي دفعتن ــي الت ــة- ه ــة كاف ــات العلمي ــى النقاش ع

االفرتاضيــة التــي نتنبــأ مــن خاللهــا بأهــم الوظائــف املســتقبلية التــي ســيعمل بهــا 

ــام 2040.  ــا يف ع ــا وأحفادن أبناؤن

ولــذا أدعوكــم- أعــزايئ القــراء- ملشــاركتي أحــداث تلــك املغامــرة الشــائقة واملمتعــة 

ــاق  ــا يف آف ــق بن ــي تحل ــال العلمــي- الت ــالم الخي ــات وأف ــا نراهــا يف بعــض رواي ك

ــولِّ  ــه املســتقبل. فلن ــا ملحــة موجــزة عــا ســيكون علي ــد، لتعطين املســتقبل البعي

وجوهنــا نحــو عــام 2040، ولنتعــرف ســويًّا عــى أهــم الوظائــف املســتقبلية التــي 

ــة. ــك اآلون ــا يف تل ــا وأحفادن ســتكون متاحــة ألبنائن

مقدمة
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ما الوظائف األكثر شيوًعا في الفترة الزمنية الماضية قبل عام  

2020
لــو أننــا نظرنــا إىل قطــاع الســيارات كمثــال حــي عــى مســتوى 

التطــور الــذي عايشــناه خــالل الفــرتة املاضيــة، فســنجد أن 

الوظائــف الرئيســية يف قطــاع الســيارات يف الفــرتة الزمنيــة قبــل 

2020 كانــت ممثلــة يف: ســائقي ســيارات األجــرة، ومــدريب 

الســيارات  ترخيــص  ومســئويل  املــرور،  ومحلــي  القيــادة، 

ــي  ــف الت ــرود، والوظائ ــل الط ــى توصي ــن ع ــجيلها، والقامئ وتس

ــة  ــاء نظــرة عاجل ــك. وبإلق ــا إىل ذل ــق بركــن الســيارات، وم تتعل

ــرت  ــد اندث ــف ق ــذه الوظائ ــنجد أن ه ــايل، س ــهد الح ــى املش ع

ــن.  ــادي والعري ــرن الح ــات الق ــا يف أربعيني ــع دخولن ــا م تاًم

فمــع دخولنــا يف حقبــة الســيارات ذاتيــة القيــادة، نــرى تراجًعــا 

ــكاب  ــن ارت ــة ع ــات الناجم ــوادث والوفي ــدد الح ــا يف ع ملموًس

ــكر، وحــاالت الــرود –  األخطــاء البريــة - كالتعــب، والسُّ

األمــر الــذي ســيجعل مــن صيانــة الســيارات وإصــالح الطرقــات 

ــذا  ــالق.  ول ــى اإلط ــكلة ع ــل مش ــطحية ال تث ــروح س ــبه بج أش

تجــد رشكات التأمــن تســر يف منحنــى هبوطــي حــاد. ويف ضــوء 

ــا  ــة، أصبحن ــادة العنيف ــة الســيارات والقي ــاض حــاالت رسق انخف

ــر  ــة. األم ــة ذات الصل ــاوى القضائي ــن الدع ــل م ــدًدا أق ــرى ع ن

ــة  ــف القانوني ــد مــن الوظائ ــص العدي ــدوره إىل تقل ــذي أدى ب ال

وتلــك املتعلقــة مبجــاالت املراقبــة، واإلرشاف عــى تنفيــذ قوانــن 

الســر وتوقيــع املخالفــات املروريــة، كالرطــة، ومحاميــي قضايــا 

د بالوقــود  الســر، والقضــاة.  كــا شــهدنا اختفــاء محطــات التــزوُّ

ــاعدة  ــة املس ــيارات وخدم ــف الس ــن ص ــة وأماك ــز الخدم ومراك

ــد لتتناســب  ــم املــدن مــن جدي ــد تصمي ــل أعي عــى الطريــق. ب

ــادة.   ــذيك ذايت القي ــل ال وعــر النق

؟
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ونحن في عام 2040، ماذا عن 
الوظائف الرئيسية المسيطرة 

على سوق األعمال؟
مثلــا كُتــب لبعــض القطاعــات والتخصصــات 
ــًدا عــن األنظــار، أُذن  ــوارى بعي ــة أن تت املهني
ــول  ــور بحل ــرى الن ــدة أن ت ــات جدي لتخصص
ــا  ــكار م ــط إن ــا ق ــام 2040.  وإذ ال ميكنن الع
أحدثتــه التكنولوجيــا من اســتحواذ عى معظم 
الوظائــف التــي كانــت موجــودة منــذ عقديــن 
مــن الزمــان، إال أن التكنولوجيــا يف املقابــل قــد 
أســفرت عــن ظهــور العديــد مــن القطاعــات 
ــى  ــودة حت ــن موج ــي مل تك ــات الت والتخصص
ــا  ــا آفاًق ــت بدوره ــي فتح ــب، الت ــد قري عه

ــدة وواعــدة يف عــامل األعــال.   جدي



الروبوتات
يف عــام 2040، مل تعــد الروبوتــات حكــرًا عــى األغنياء واملهووســن بالتكنولوجيا  

فحســب، وإمنــا أصبحــت الروبوتــات مندمجــة بشــكل واســع االنتشــار يف 

ــه. وأينــا  ــا ب ــا خاصًّ ــا ميتلــك روبوتً ــة، حتــى أن معظمن ــا اليومي حياتن

ولَّيــت وجهــك ستشــاهد الروبوتــات مــن حولــك وهــي تــؤدي أدواًرا 

م فيــه تقنيــات الــذكاء  مختلفــة يف قطاعــاِت شــتى.  ويف عــامل تتقــدَّ

ــا  ــة يف طريقه ــات ماضي ــدو أن الروبوت ــوادة، يب ــال ه ــي ب االصطناع

للكشــف عــن الكثــر مــن املفاجــآت التــي مــا فتئــت أفــالم الخيــال 

العلمــي تعرضهــا. وقــد باتــت الروبوتــات تتمتــع مبقــدرة هائلــة عى 

ــات الســابقة  ــع التقني ــا عــى جمي ــرة تتفــوَّق به إحــداث تحــوالت كب

ومنهــا اإلنرتنــت. إننــا يف عــام 2040 نعيــش عاملـًـا جديــًدا، مفعــًا باإلثارة، 

تنفتــح فيــه آفاًقــا جديــدة للتوظيــف واملهــن املرتبطــة بالروبوتــات. 

1
 صيانة الروبوتات.	 

 مراقبة الروبوتات.	 

تقنيو تشغيل الروبوتات.	 

موردو الروبوتات.	 

مربمجو الروبوتات.	 

خــرباء واجهــات وتجارب املســتخدمن الخاصــة بالروبوتات 	 

.)UI/UX(

استشاريون يف مراعاة أخالقيات بناء الروبوتات.	 

مطورو األعال الخاصة بالروبوتات.	 

جّراح الّتجميل للّروبوتات.	 

مطورو مهارات التواصل للروبوتات.	 

وكالء السفر للروبوتات.	 

منظمو عروض وفعاليات للروبوتات.	 

ومن أهم تلك الوظائف:



2
ــش  ــا نعي ــن، رصن ــرن الحــادي والعري ــات الق ــا يف أربعيني بعــد أن دخلن

ــراض،  ــاء لألم ــالج األطب ــة ع ــرت كيفي ــي غ ــة الت ــات الضخم ــر البيان ع

ــع موظفــي اإلغاثــة للكــوارث الطبيعيــة واســتجابتهم لهــا، وتحديــد  وتوقُّ

ــدر  ــات أق ــدن والحكوم ــت امل ــا بات ــتهلكن. ك ــات املس ــركات لرغب ال

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 يعــزِّز مــن أســلوبها يف تصميــم 

ــعادة  ــى س ــة ع ــورة إيجابي ــس بص ــذي ينعك ــا، وال ــات وتنفيذه السياس

ــى  ــركات واملؤسســات -ع ــت ال ــد أدرك ــم؛ فق ــن ث ــع.  وم ــراد املجتم أف

نحــو متزايــد- مــدى أهميــة حاجتهــا إىل جمــع هــذه البيانــات وتحليلهــا 

فــازداد الطلــب عــى املتخصصــن يف علــوم البيانــات. وفيــا يــي عــدٌد مــن 

أهــم الفــرص الوظيفيــة التــي ظهــرت بفضــل تلــك التكنولوجيــا الرائدة. 

علاء بيانات. 	 

محققون يف مجال البيانات. 	 

مستخرجو بيانات. 	 

محللو بيانات. 	 

مراقبو بيانات. 	 

أخصائيون يف الجانب القيمي أو األخالقي لحفظ البيانات واستخدامها. 	 

وكالء االئتان الخاص بالبيانات. 	 

وسطاء بيانات. 	 

البيانات الضخمة 
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يف عــام 2040 أعيــد تصميــم املــدن لتتناســب مــع انتشــار أجهــزة الطائــرات 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 الطائــرات مــن دون طيــار عــى وشــك تغيــر كل يشء، مــن الطريقــة التــي تنتهجهــا أجهــزة الرطــة 

ــا لألفــالم الســينائية والتلفزيونيــة إىل تغطيــة األحــداث الرياضيــة، مــروًرا بكيفيــة توصيــل  يف تطبيــق األمــن، وكيفيــة تصويرن

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 

ــا وتنظيــم حركــة املــرور الجويــة لتلــك الطائــرات.  ومــن  ــة واألنظمــة املســرة آليًّ ســيتم إيجادهــا ملراقبــة الحمــوالت املنقول

أهــم تلــك الوظائــف:

 

طواقم العمل الخاصة لقيادة الطائرات 
بدون طيار

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.	 

 



4
ــة  ــورات املذهل ــًرا للتط ــدي، نظ ــا التقلي ــفيات مبفهومه ــن املستش ــو م ــكاد يخل ــامل ي ــش يف ع ــا نعي ــام 2040، بتن يف ع

التــي تــم تحقيقهــا يف مجــال الطــب التجــددي، والتعويضــات االصطناعيــة املطبوعــة عــرب تكنولوجيــا الطباعــة ثالثيــة 

األبعــاد، وتعديــل الجينــات بتقنيــة »كريســرب«، مــا يعنــي تكــن التكنولوجيــا مــن التحكــم يف البيولوجيــا البريــة عــى 

نحــو يجعلنــا نعيــش حيــاة أفضــل. نحــن اآلن عــى وشــك القضــاء عــى األمــراض القلبيــة الوعائيــة، كــا بتنــا نشــهد 

زيــادة كبــرة يف مــدى العمــر. عــالوًة عــى ذلــك، ســاعدنا الــذكاء االصطناعــي كثــرًا عــى تغيــر طبيعــة فهمنــا لألمــراض 

وطريقــة فحــص الجســم، وكيــف رصنــا قادريــن عــى تحقيــق الالمركزيــة يف الرعايــة الصحيــة عــرب »الروبوتــات الطبيــة« 

الزائــرة، التــي تســهم مــن خــالل أجهــزة التصويــر الخاصــة بهــا يف تشــخيص العلــل واألمــراض بســهولة، كــا أنهــا تــرف 

للمــرىض األدويــة وتحقنهــم باملضــادات الحيويــة، وتعطيهــم توصيــات ألنظمــة صحيــة مثاليــة. وال أســتبعد أننــا عــى 

ــات  ــيطرة الروبوت ــن س ــم م ــى الرغ ــات.  وع ــطة الروبوت ــا بواس ــد يف منازلن ــن بع ــة ع ــات جراحي ــراء عملي ــك إج وش

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.	 

 	 .)Epigenetic( أخصائيو عالج من خالل التخلق املتعاقب

أخصائيون يف مجال التحفيز العصبي للدماغ. 	 

مصممون ومهندسون يف مجال التعديل الجيني.	 

خبراء في الصحة الشخصية 





يف عــام 2040، رصنــا نــدرك قيمــة االســتثار يف تنميــة العقــول وتعزيــز قــدرات البــر 

ــة.  ــاءة عالي ــة وظائفهــم بكف ــن عــى تأدي ــة، بحيــث يصبحــون قادري بأنظمــة ذكي

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 

ــات  ــن البيان ــل م ــا لكــم هائ ــذكاء االصطناعــي وإتاحته شــهدتها أنظمــة ال

ــب  ــى مواه ــرًا ع ــب كث ــا، ازداد الطل ــن حولن ــكل يشء م ــق ب ــي تتعل الت

ــذكاء االصطناعــي يف  ــة ال ــن أنظم ــق أقــى اســتفادة م ــادرة عــى تحقي ق

ــح املجــال أمــام ظهــور فــرص  ــذي فت ــة.  األمــر ال ــز القــدرات البري تعزي

ــك القطــاع، ومــن أهمهــا:  ــة جديــدة تخــدم ذل وظيفي

5
ــذكاء 	  ــدرات ال ــززون بق ــتقلون مع ــون مس ــون ومرف مدرب

االصطناعــي. 

ُكتاب معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.	 

موسيقيون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.	 

فنانون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.	 

محاسبون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.	 

الــذكاء 	  بقــدرات  معــززون  اإللكــرتوين  األمــن  يف  خــرباء 

االصطناعــي.

خــرباء يف الــذكاء االصطناعــي معــززون بقــدرات الــذكاء 	 

االصطناعــي.

زة  أنظمة الذكاء االصطناعي المعزِّ
ين  للبشر – الموظفين المستقلِّ



النقل ذاتي القيادة 6

ــا  ــل إنن ــادة تجــوب الشــوارع يف كّل مــن النقــل الشــخيص والعــام. ليــس هــذا فحســب، ب ــة القي ــات ذاتي مدهــش!  مثــة مركب

ماضــون بقــوة للتوســع يف تطبيــق القيــادة الذاتيــة بالكامــل حيــث قــد ال يتعــّن عــى الســائق التدّخــل أبــًدا. وحينئــٍذ لــن تعــد 

بحاجــة إىل النظــر إىل الســيارة التــي أمامــك يف أثنــاء االزدحــام، ومــا عليــك ســوى أن تســرتخي يف ســيارتك وتدعهــا تتــوىل القيــادة. 

هــذا يعنــي أن الســيارات باتــت مصّممــة ألداء جميــع »وظائــف الســالمة الحرجــة« ومراقبــة ظــروف الطريــق للقيــادة بحــذر 

مــن نقطــة االنطــالق إىل نقطــة الوصــول، مبــا يف ذلــك البيئــات القاســية والطــرق الوعــرة. كــا أن ســياراتنا يف عــام 2040 لديهــا 

القــدرة عــى التواصــل مــع رفيقاتهــا مــن الســيارات األخــرى عــى الطريــق، فضــاًل عــن قدرتهــا عــى التواصــل مــع مالكهــا والعودة 

إليــه عنــد الحاجــة.  ومــن األخبــار املفرحــة أن هــذه الســيارات ذاتيــة التحكــم أكــر أمًنــا وأكــر مرونــة، كــا أنهــا أكــر جــدوى 

يف اســتخدام اإلمكانــات املتاحــة.  وال ريــب أنهــا ســاعدت كثــرًا بعــض الفئــات مثــل كبــار الســن واألطفــال وذوي الهمــم، عــى 

ــادة، وإن ألغــت الحاجــة لوجــود العنــر  ــة القي ــات ذاتي ــر أن هــذه املركب ــر بالذك ــر سالســة. جدي ــه أك ــل وجعل تيســر التنق

البــري يف كثــر مــن الوظائــف مثــل قيــادة الســيارات، إال أنهــا مثلــت عامــاًل مســهًا يف فتــح البــاب أمــام وظائــف جديــدة 

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.  	





تكنولوجيا البلوكتشين7
باتــت تكنولوجيــا »البلــوك تشــن« يف عــام 2040 قــادرة عــى إحــداث تغيــرات جذريــة يف قطاعــات عــدة: القطــاع الحكومــي، 

والقطــاع املــايل واملــريف، والرعايــة الصحيــة، والعقــارات، والتأمــن. األمــر الــذي مكَّنهــا مــن قيــادة دفــة التغيــرات اإليجابيــة يف 

معظــم مناحــي الحيــاة املدنيــة، الســيا أنهــا تكفــل العديــد مــن امليــزات كتخفيــض تكاليــف املعلومــات، وزيــادة معــدالت أمــن 

املعلومــات، األمــر الــذي يعــزِّز مــن مســتويات االبتــكار يف أنظمــة التجــارة العامليــة. ويف ظــل عــامل »التواصليــة الفائقــة« الــذي 

نحيــاه، اســتطاعت تلــك التكنولوجيــا أن توفــر فرًصــا هائلــة لزيــادة االســتفادة مــن اإلمكانــات الكامنــة يف هــذه األجهــزة املتصلــة 

فيــا بينهــا. كــا أســهمت هــذه التكنولوجيــا يف توفــر العديــد مــن فــرص العمــل والوظائــف الجديــدة، التــي مــن أبرزهــا: 

املرعون املعنيون بالبلوكتشن. 	 

مهندسو البلوكتشن.	 

مصممو البلوكتشن.	 

 	.)UI/UX( خرباء واجهات وتجارب املستخدمن الخاصة بالبلوكتشن

مديرو التطبيقات السحابية للبلوكتشن. 	 

محللو أنظمة البلوكتشن. 	 

مديرو منتجات البلوكتشن.	 

مدربون ومرفون لتطوير األعال الخاصة بالبلوكتشن.	 



الطباعة ثالثية األبعاد 8

ــا  ــح مكونً ــاًل يف أن تصب ــة، أم ــكارات الثوري ــد مــن االبت ــا إلنجــاز العدي ــًة يف طريقه ــة األبعــاد ماضي ــزال الطباعــة ثالثي ال ت

رئيســيًّا 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، الســيا يف ظــل قدرتهــا عــى الجمــع بــن 

العــوامل الرقمّيــة واملاديّــة والبيولوجّيــة يف آٍن واحــد. كــا باتــت الطباعــة ثالثيــة األبعــاد قــادرة عــى إنتــاج العديــد مــن 

املكونــات عاليــة التعقيــد، بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة، وبكميــات إنتــاج منخفضــة نســبيًّا 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:

املصممن املعارين للبيوت الرقمية.	 

البنائن ملنازل ثالثية األبعاد.	 

مصممي منتجات ثالثية األبعاد. 	 

صناع أدوية ثالثية األبعاد. 	 

أخصائيي صناعة األطراف االصطناعية املطبوعة. 	 

أخصائين يف الصناعة ثالثية األبعاد للجراحة الرتميمية. 	 

أخصائيي طباعة ثالثية األبعاد للمواد الغذائية. 	 

الباحثن يف علوم املواد، الحوسبة، التكنولوجيا الحيويّة.  	 

فنّيي تشغيل الطابعات ثالثّية األبعاد. 	 

مهنديس تصنيع الطابعات ثالثّية االبعاد وصيانتها.	 

أخّصائيي التدقيق والجودة للُمنتجات املطبوعة.	 

ُمطوري الشفرات واملرُبمجن.  	 





العمالت الرقمية المشفرة:9
ــة  ــة أصبحــت قدميــة الطــراز. إذ تتجــه النقــود الورقي ــدو أن النقــود الورقي يف عــام 2040، يب

إىل االنقــراض بفضــل خيــارات دفــع أفضــل. ويف املقابــل، باتــت العمــالت الرقميــة أكــر رواًجــا 

ــذكاء  ــة ال ــزة وأنظم ــد ألجه ــور املتزاي ــوء التط ــيا يف ض ــات، ال س ــن املجتمع ــد م يف العدي

ــة  ــود الورقي ــذي يجعــل التخــي عــن النق ــر ال ــوك تشــن«، األم ــا »بل االصطناعــي وتكنولوجي

واســتبدالها بالعمــالت الرقميــة املشــفرة مســألة وقــت. هــذا يعنــي أن ســوق العمــالت 

ــا عــى القطــاع املــايل واملــريف، األمــر الــذي أدى إىل ظهــور وظائــف  الرقميــة أصبــح مهيمًن

ــف: ــك الوظائ ــك التوجــه.  وتضــم تل ــدة تواكــب ذل جدي

مرعن بخصوص العمالت الرقمية.	 

مرفين للعمالت الرقمية.	 

أخصائين للمعامالت املتعلقة بالعمالت الرقمية. 	 

مديري للروات الخاصة بالعمالت الرقمية.	 

موظفن يف القطاع التأميني للعمالت الرقمية.	 

موظفن يف مجال تعدين العمالت الرقمية.	 

موظفن لعمليات تبادل العمالت الرقمية. 	 

محللن ألداء العمالت الرقمية.	 





مهندسو تصميم ومشرفو 10
أنظمة استشعار 

مــع دخولنــا يف عــام 2040، باتــت أجهــزة االستشــعار شــيًئا 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. 

ــوى  ــة- س ــدن الذكي ــن امل ــادم م ــل الق ــة -الجي ــدن الواعي ــت امل وليس

منوذًجــا عمليًّــا عــى التطــور املذهــل الحاصــل يف تلــك األجهــزة الذكيــة. 

ــا عــى كــون تلــك املستشــعرات  ثــم أليســت مالبســنا الذكيــة مثــااًل حيًّ

ــة،  ــة، وواعي ــا حي ــاة يف مالبســنا لتجعله ــث الحي ــادرة عــى ب ــة ق الذكي

ومدركــة. هــذه املستشــعرات الذكيــة مثلــت عامــاًل مســاهاً يف تعزيــز 

ــام  ــاب أم ــح الب ــذي فت ــر ال ــذات«. األم ــي لل ــاس الكمِّ ــوم »القي مفه

ظهــور فــرص وظيفيــة جديــدة تخــدم ذلــك التطــور امللمــوس مــن جــراء 

تلــك التكنولوجيــا. وتضــم تلــك الوظائــف: 

مصممي أجهزة االستشعار وأنظمتها.	 

عال 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. 	 

فنين إلصالح أعطال أنظمة االستشعار.	 
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قطاع الفضاء

مذهــل! مثــة تطــور ملمــوس يف مجــال صناعــة الفضــاء. إذ بــات الكثــر مــن األحــالم املثــرة التــي داعبــت 

ــب  ــا كوك ــرة، ارتدن ــنوات األخ ــي الس ــل. فف ــزت بالفع ــت وأُنج ــد تحقق ــبقونا وق ــن س ــول م عق

املريــخ، وتكَّنَّــا مــن الســفر إىل عــوامل تقــع يف أقــايص نظامنــا الشــميس، كــا قفزنــا إىل عــر 

الرحــالت الفضائيــة التجاريــة والصواريــخ التــي ميكــن إعــادة اســتخدامها. وبفضــل أنظمــة 

الروبــوت الحديثــة، اســتطعنا أن نصــل إىل أكــر األماكــن التــي باســتطاعتنا الوصــول إليهــا. 

ــالت  ــر الرح ــن مخاط ــاء م ــاء رواد الفض ــى إعف ــادرة ع ــوت ق ــة الروب ــت أنظم ــا بات ك

االستكشــافية للفضــاء. كــا بــدأ بعــض الــركات يف جنــي العديــد مــن املكاســب التقنيــة 

الســتثاراتها يف برامــج الفضــاء. وبفضــل دخولنــا حقبــة جديــدة يف الرحــالت الفضائيــة، ظهــر 

العديــد مــن الوظائــف التــي تلبــي احتياجــات الســياحة الفضائيــة ولكــن الرحلــة مل 

تنتــه بعــد، فأمامنــا الكثــر مــن الفــرص الطموحــة واملثــرة لالســتثار االقتصــادي 

يف ذلــك القطــاع الواعــد، وبشــكل خــاص تعزيــز الكشــف واالســتغالل التجــاري 

ــة يف الفضــاء.  األمــر الــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة عــى ســوق  للمــوارد املهمَّ

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 إلطــالق املركبــات للفضــاء وتجهيــز الحمولــة وخــرباء 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 عى زيارة الفضاء. 	 

خرباء يف أخالقيات صناعة الفضاء.	 
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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، وتلّــك 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 الساوية.	 

الطواقم األرضية لعمليات التعدين من الكويكبات واألجرام الساوية. 	 

أخصائيون يف إطالق عمليات التعدين من الكويكبات واألجرام الساوية.	 

مشغلون روبوتات لعمليات التعدين من الكويكبات واألجرام الساوية.	 

علاء يف املواد املوجودة عى الكويكبات واألجرام الساوية.	 

موظفون لعمليات النقل من الكويكبات واألجرام الساوية وإليها.	 

عال لعمليات صهر املعادن عى الكويكبات واألجرام الساوية.	 

مديرو لتحليل البيانات الخاصة بالكويكبات واألجرام الساوية.	 

12التعدين الفضائي 





باتــت مفاعــالت االندمــاج النــووي يف وقتنــا الراهــن -2040- أقــل تكلفــة 

ــات  بشــكل كبــر، فهــو يســتطيع أن يوفــر طاقــة نظيفــة دون أي انبعاث

ــية  ــة الشمس ــمية كالطاق ــر موس ــا غ ــة إىل أنه ــون، باإلضاف ــاز الكرب لغ

وطاقــة الريــاح. ال تــزال األبحــاث الهادفــة مســتمرة لالســتفادة مــن طاقــة 

ــر  ــامل لتطوي ــول الع ــدة ح ــاريع الرائ ــس املش ــووي، وتتناف ــاج الن االندم

أول مفاعــل اندمــاج نــووي يحقــق طاقــة اندماجيــة ميكــن التحكــم 

ــاًدا عــى  ــة اعت ــا، ويكــون باســتطاعتها تشــغيل الشــبكات الكهربائي به

ــة  ــم طاقــة تجاري ــدء بتقدي ــا عــى وشــك الب ــدو أنن ــك املفاعــالت. يب تل

إىل الشــبكة خــالل العقــد الحــايل. وهــذه ليســت ســوى الخطــوة األوىل 

عــى طريــق تحقيقنــا لذلــك الحلــم الغــايل: إنتــاج طاقــة مــن مفاعــالت 

الوقــود  النــووي مبعــدالت تتجــاوز مــا تنتجــه محطــات  االندمــاج 

األحفــوري ومفاعــالت االنشــطار النــووي؛ األمــر الــذي يقــيض عــى 

أغلــب املشــكالت البيئيــة التــي ســببتها.  وهــذه الخطــوة ليســت ســوى 

إرهاًصــا مبكــًرا عــى إمكانيــة تحقيــق ذلــك الحلــم.  وبالطبــع، ســيتولد 

ــي تخــدم  ــة الت ــد مــن الفــرص الوظيفي ــور العدي عــن هــذا التوجــه ظه

التطــورات الحادثــة يف ذلــك املجــال ولعــلَّ 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 معاريون ملفاعل توليد الطاقة باالندماج. 	 

مخططون لعمليات االندماج بالفضاء. 	 

مديرو مشاريع توليد الطاقة باالندماج.	 

توليد الطاقة عن طريق 
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الطب الجينومي 

ــع  ــم، للتمت ــي خــاص به ــع األشــخاص الحصــول عــى تسلســل جينوم ــه جمي ــامل يســتطيع في ــش اآلن يف ع نعي

بفهــم أفضــل لطفراتهــم الجينيــة وميلهــم لإلصابــة بأمــراض محــددة. األمــر الــذي ســاعد بــدوره يف القضــاء عــى 

العديــد مــن األمــراض واالضطرابــات النــادرة، فضــاًل عــن التحديــد املبكــر لألشــخاص املعرضــن لخطــر اإلصابــة 

باألمــراض، إضافــة إىل تطويــر طريقــة عــالج 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، تكــن الطــب الجينومــي 

ــر  ــة العضــالت والطــول وتغي مــن مســاعدتنا عــى إعــادة تشــكيل الجنــس البــري بســهولة، مــن أجــل إضاف

لــون العيــون ومكافحــة الشــيخوخة.   األمــر الــذي مكَّــن الطــب الجينومــي مــن اســتيعاب أعــداد متزايــدة مــن 

الوظائــف الجديــدة التــي مل تكــن موجــودة مــن عهــٍد 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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15 أنظمة التنقل الذكي عبر األنابيب )الهايبرلوب( 
ــر  ــة واقعــة شــيًئا فشــيًئا. األم ــال العلمــي يف العــام 2013، حقيق ــالم الخي ــي اســتوحيت مــن أف ــوب -الت ــت فكــرة الهايربل  بات

الــذي جعــل التنقــل أكــر ســهولة، كــا اتصلــت املــدن مًعــا بصــورة غــر مســبوقة. األمــر الــذي أدى إىل إعــادة ابتــكار املواصــالت 

العامــة، وإعــادة تعريــف مفهــوم الســفر، وتعزيــز التعــاون عــرب 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 عــرب 

خطــوط األنابيــب برسعــة الصــوت، الــذي يتجــاوز يف رسعتــه رسعــة بعــض الطائــرات. ونظــًرا التســاع نطــاق ذلــك املــروع، فقــد 

تطلــب العديــد مــن التخصصــات والوظائــف التــي ظهــرت ألول مــرة. تتضمــن تلــك الوظائــف:    



مصممي شبكات مرتو “تيوب”. 	 

عال بناء لشبكة املرتو “تيوب”. 	 

مركز قيادة شبكة املرتو “تيوب”.	 

مهنديس سالمة لشبكة املرتو “تيوب”.	 

مشغي شبكة املرتو “تيوب”. 	 

منظمي حركة شبكة املرتو “تيوب”.  	 

صيانة شبكة املرتو “تيوب” وتصليحها.	 

حراًسا ومراقبن لشبكة املرتو “تيوب”.	 





 يف عــام 2040، بعدمــا أتيحــت الحواســيب الكموميــة 

-يف  الحاســوب  أجهــزة  أصبحــت  متزايــد،  نحــو  عــى 

ــا  ــارق، ولكنه ــكٍل خ ــة بش ــة ورسيع ــارض- قوي ــا الح وقتن

الصغــر.  متناهيــة  كونهــا  أعيننــا  عــن  تختفــي  تــكاد 

ــع  ــل م ــوت وتتعام ــى الص ــتتعرف ع ــيب س ــذه الحواس ه

اإلميــاءات مــن قبــل مســتخدميها. كــا أنهــا تتغــذى عــى 

ــرتوين”.  هــذه الحواســيب  ــدم اإللك ــرف باســم “ال ــا يع م

لديهــا القــدرة عــى الكشــف عــن احتــاالت اإلصابــة 

ذاتيــة  الســيارات  ودعــم  مبكــر،  وقــت  يف  بالرسطــان 

القيــادة، وتخفيــض ســاعات الســفر ، وإنتــاج أدويــة ذات 

ــة  ــدة، وصناع ــب البعي ــاف الكواك ــر، واستكش ــة أك فعالي

ــيب  ــذه الحواس ــد أن ه ــن املؤك ــا. وم ــر أمانً ــرات أك طائ

هــي الســبب الرئيــيس يف ظهــور فــرص وظيفيــة جديــدة 

ــل:  ــة، مث ــة وجاذبي ــر إنتاجي أك

مربمجن يف الحوسبة الكمومية.	 

محللن بيانات كمومية.	 

مراقبــن ومديريــن يف مراعــاة الخصوصيــة يف الحوســبة 	 

الكموميــة.

مديري ائتان يف مجال الحوسبة الكمومية. 	 

مشغي أجهزة كمومية. 	 

مراقبة الصحة بخصوص الحوسبة الكمومية. 	 

الحوســبة 	  عــى  عملهــم  يف  معتمديــن  صيدالنيــن 

الكموميــة. 

عــى 	  عملهــم  يف  يعتمــدون  شــخصيات  مصممــي 

الكموميــة. الحوســبة 
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بفضــل الواقــع املمــزوج أو املختلــط، نــرى اإلنرتنــت وقــد أطلــق لــه العنــان يك يقفــز مــن الشاشــة 

إىل العــامل الخارجــي، إذ يصبــح اإلنرتنــت متاًحــا عــى الــدوام ويف كل مــكان.  باتــت األجهــزة الذكيــة 

ــي  ــامل الحقيق ــن الع ــزج ب ــة، فتم ــهولة وواقعي ــة بس ــور الرقمي ــع الص ــع م ــج الواق ــى دم ــادرة ع ق

ــات  ــن القطاع ــد م ــط إىل العدي ــع املختل ــاق الواق ــع نط ــا اتس ــبوقة. ك ــر مس ــورة غ ــايل بص والخي

ــف: ــه.  وتشــمل الوظائ ــة، والرتفي ــة، والصناع ــة الصحي ــم، والرعاي كالتعلي

وكالء سفر يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 

معالجن يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 

مدربن يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 

مرفن يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 

مصممي ألعاب يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 

منتجي أفالم يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 

مصممن ومشيدين لتجارب معتمدة عى الواقع املمزوج. 	 

منتجي أخبار يعتمدون يف عملهم عى الواقع املمزوج.	 
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باتــت اللحــوم املنتجــة مخربيًّــا تثــل حــالًّ حقيقيًّــا لــألرضار البيئيــة 

ــوم  ــد ي ــا بع ــا تربهــن يوًم ــة. الســيا أنه ــة الحيواني الناتجــة عــن الزراع

أنهــا صديقــة للبيئــة وصحيــة يف الوقــت ذاتــه. كــا انخفضــت تكلفتهــا 

انخفاًضــا كبــرًا خــالل األعــوام القليلــة املاضيــة.  األمــر الــذي مكنهــا مــن 

إحــراز نجاحــات إيجابيــة يف منافســتها للّحــوم الحقيقيــة. كــا اســتطاعت 

ــلة  ــداث سلس ــية إح ــة التنافس ــوم ذات التكلف ــن اللح ــة م ــذه النوعي ه

تغــرات كبــرة يف ســوق األغذيــة العاملــي والبيئة. هــذه الخطوة أســهمت 

يف فتــح البــاب أمــام العديــد مــن االســتثارات يف تلــك التكنولوجيــا، مــن 

أجــل تحقيــق مكاســب اقتصاديــة كبــرة، األمــر الــذي أســهم يف ظهــور 

ــن  ــدة. وتتضم ــات الجدي ــف والتخصص ــن الوظائ ــعة م ــة واس مجموع

تلــك الوظائــف مــا يــي: 

مصممن للمفاعالت الحيوية الخاصة باللحوم املزروعة مخربيًّا. 	 

مديري خاليا جذعية للحوم املزروعة مخربيًّا.	 

مصممي لحوم مزروعة مخربيًّا.	 

استشــارين واختصاصيــن للتحقــق مــن الجانــب األخالقــي واملهنــي 	 

يف إنتــاج اللحــوم املصنوعــة مخربيًّــا.

الرقابة عى جودة اللحوم املزروعة مخربيًّا.	 

باحثــن ومختصــن لتطويــر منتجــات جديــدة مــن اللحــوم املزروعــة 	 

. مخربيًّا

مهنديس تغذية مختصن يف اللحوم املزروعة مخربيًّا.	 

مديري عمليات للحوم املزروعة مخربيًّا.	 

ا   18اللحوم المزروعة مخبريًّ





 IoT تكنولوجيا إنترنت األشياء
19والمنازل المؤتمتة

ــة  ــة املتصل ــات املنزلي ــزة والخدم ــدد األجه ــد ع ــر تتزاي ــد آخ ــاً بع يوم

ــر  ــرى الكث ــا ن ــل. ك ــة بالكام ــا مؤتت ــح منازلن ــث تصب ــت، بحي باإلنرتن

ــة  ــط كاف ــي ترب ــة الت ــة الفائق ــل التواصلي ــا بفض ــم يف منازلن ــن التناغ م

ــات  ــن البيان ــل م ــار هائ ــة إعص ــا.  مث ــرة به ــات املتواف ــزة والخدم األجه

ــر  ــا لتطوي ــدو بن ــذي يح ــر ال ــا، األم ــك التكنولوجي ــل تل ــيتدفق بفع س

مهاراتنــا وقدراتنــا يف إدارة تلــك املنــازل الذكيــة مبــا يعــزز رفاهيتنــا. ومــن 

امللمــوس أن هــذا التوجــه قــد أثــار موجــة عارمــة مــن التفــاؤل يف ســوق 

ــا:   ــدة، مــن أهمه التوظيــف ملــا يتيحــه مــن فــرص جدي

 أخصائيو أجهزة مستحدثة تعمل وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء. 	 

مركبو أبنية ذكية تعمل وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.   	 

مطورو مالبس ذكية تعمل وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.  	 

مراقبو صحة وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.  	 

علاء وخرباء أنربولوجيا وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.  	 

أخصائيو أنظمة إنذار تعمل وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.  	 

خرباء تأمن عى البيانات وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.  	 

مقيمون لنقاط العطل وفًقا ملبدأ إنرتنت األشياء.  	 







يف عــام 2040، أصبــح مبقــدور املعلــم تــرك التلميــذ مبفــرده، وذلــك ألن الروبوتــات 

ــارات  ــك امله ــة خاصــة تل ــم يف مدارســنا الذكي ــة للتعلي صــارت تســتخدم كوســيلة فعال

املتعلقــة بالتكنولوجيــا الحديثــة. ولعــل مــا ســاعد عــى التوســع يف ذلــك التوجــه كــون 

ــم  ــاليب تعلي ــع أس ــة م ــة عالي ــف بدرج ــى التكي ــادرة ع ــت ق ــة أصبح اآلالت الذكي

األطفــال املتعــددة.  أعنــي بذلــك قدرتهــا عــى قــراءة التعبــرات الوجهيــة للتالميــذ 

وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة املثــى وفًقــا الحتياجاتهــم، ومبــا يحقــق األهــداف 

التعليميــة املوضوعــة لــكل طالــب عــى حــدة. هــذا يعنــي اختفــاء فصــول الدراســة عــى 

النحــو الــذي كان ســائًدا يف املــايض، وتكــن التالميــذ مــن تعلــم مــواد جديــدة بحســب 

ــأي  ــم يعــد مناســًبا ب ــدرايس.  فل ــاري ضمــن الصــف ال قدراتهــم وليــس كجــزء إجب

حــال أن تبقــي مدارســنا عــى العمــل بنظــام »مقــاس واحــد يناســب الجميــع«. 

ولكــن هــذا قطًعــا مل يــأِت مــن فــراغ، فقــد َوجــد العديــد مــن الوظائــف التــي 

ــك  ــة، وذل ــة التعليمي ــك املنظوم ــة لتل ــة التحتي ــز البني ــداد وتجهي ــص بإع تخت

وفًقــا ألبعــاد متعــددة: تقنيــة ونفســية وتربويــة وفنيــة. وفيــا يــي أهــم تلــك 

الوظائــف املتاحــة يف ذلــك املجــال: 

م الذكي القائمة على الروبوتات    أنظمة التعلُّ
          التـعليمـيـة الـمدعومـة بـتـكنولوجيـا الذكـاء  

            االصطناعي

مصممو واجهات تفاعلية ألنظمة التدريس املعتمدة عى الذكاء االصطناعي.	 

مطورو برامج تدريسية معتمدة عى الذكاء االصطناعي.	 

مهندسون ألنظمة التدريس الذكية املعتمدة عى الذكاء االصطناعي.	 

ــي 	  ــذكاء االصطناع ــى ال ــدة ع ــة املعتم ــس الذكي ــة التدري ــح  أنظم ــون لتصلي فني

ــا. وصيانته

مدربون تربويون للعمل عى أنظمة الذكاء االصطناعي التعليمية.	 

مطورو مهارات شخصية معززة بالذكاء االصطناعي.	 

مراقبون شخصيون للحياة املعززة بأنظمة الذكاء االصطناعي. 	 

مطورو عمليات التعليم الذكية.	 
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عــادة مــا يذهــب الخيــال بالنــاس بعيــًدا وهــم يفكــرون يف تأثــر التكنولوجيــا عــى املهــن والوظائــف يف املســتقبل، 

فتقفــز عقولهــم إىل ســيناريوهات الخيــال العلمــي املبالــغ فيهــا، كتصــور حــدوث “أتتــة” لكافــة الوظائــف، حتــى 

يصــل األمــر إىل تــويل الروبوتــات املناصــب اإلداريــة العليــا، أو تلــك الروبوتــات املارقــة التــي تحــاول إنهــاء الجنــس 

البــري وتريــده.  لكننــا عــادًة مــا نغفــل حقيقــة مفادهــا أن اإلنســان هــو املحــرك دوًمــا لكافــة عمليــات التطوير 

التكنولوجــي، وســيبقى ذلــك إىل األبــد. فبإمكاننــا تســخر 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 قــراءة املشــهد 

املســتقبي بدرجــة عاليــة مــن املوضوعيــة، دومنــا تقليــل للفــرص أو تهويــل للمخاطــر والتحديــات.  علينــا جميًعــا 

ــا القــدرة عــى  ــا، بحيــث مينحن أن نفتــح آفاقنــا لتخيــل املســتقبل رشيطــة أن يكــون ذلــك التخيــل مثمــًرا وخالًق

تحويــل أفكارنــا ورؤانــا املســتقبلية إىل واقــع. 

ختاًمــا؛ ينبغــي التأكيــد عــى رضورة التحــرك جديًّــا نحــو املســتقبل. ويف هــذه األثنــاء، علينــا أن نقيــم جيــًدا 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 جيــًدا فحــوى املقولــة التــي وردت عــى لســان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

ــه، »المســتقبل ال ينتظــر  ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت

المتردديــن وال المتباطئيــن«.

خاتمة




