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 والمخاطر  الخیارات -ل العم  ُمستقبل نا شبابُ  یختار كیف .1

دعوة    العُمریة الشابة في الوطن العربيالمّوجھ إلى الفئة  یستھدُف ھذا الُكتیّب  
الخیارات   مخاطر  إِدراك  مع  وتفاؤل  بإیجابیّة  الُمستقبل  إلى  للنّظر  الشباب 

و  أمامھم،  على  الُمتاحة  لتقییم  یؤكد  الشخصیة  والمسؤولیّة  الوعي  ضرورة 
تواجھ  الخیارات   التي  الكامنة  المتاحة  والمخاطر  الیوم  منھا  شباب  كل  في 

 .   والمخاطر الخیاراتة الربط بین نظراً لدینامیكیّ 

قراءة  ل دعوتكم  ب التفكیر    دعتالتي است  عن األسباب  كم ، قبل تساؤلم الیو   شبابُ 
وقبل الدخول   ، "التَّخطیط ِلوظائِف الُمستْقبل" ب الذي یحمل عنوان  تیّ لكُ اھذا 

عن فُرص العمل، والنجاح في   م في تساُؤالتكم التي قد تحمل بعض التشاؤ 
  ، ب الحیاة مھما كانت مصاعِ   ى أن األمل موجودٌ التأكید عل  دتُ أرالُمستقبل،  

وإنما في   ،نا فقطلیس في أعمالِ والتطور  التقدم    نحوأن نسعى  على أھمیة  و
تفكیرنا  التجارب   ،طریقة  في  والخوض  ذاتنا   األدیبةذكرت    كما  ،وإثبات 

  بال تجارب، نحنُ   وسكینةٍ   ،یمكن أن نتطّور في ھدوءٍ   نا الإنّ "   ھیلین كیلر
ون  ال  تعلمنتطّور  من خالل  یت فقط  المعاناة  ففي  ال  منُ كجربة،  وح،  رتعزیز 

 .   "جاحواستلھام الطموح، وتحقیق النّ 

اختیاقائمة  خاطرة  المُ ف قناعةٍ را في  إلى  نتعلم ونصل  أننا  وبنا  بأنفسِ   تنا حتى 
نراه  ما  نحقق  أن  الیوم مستحیالً   قادرون  عملناواال    في  وباإلرادة    .  رتقاء 

    .بنا  غم من كل الظروف التي تحیطُ ھ بالرّ ما ھو مستحیل واقعاً سنحققُ   سنجعلُ 

أنّ  جیداً  اكتسابِ تغیّ   الیوم  أجیال   نعلم  أنماط  في  وأصبحت    رت  المعرفة 
منّصات التّواصل  الشبكة الدولیّة للمعلومات، والمعلومات متاحةً من خالل  

 االجتماعي.   
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تحدّ  األفكار السلبیة التي  بعض  ل  نقع فریسةأو    ،قاویلنا األتشدُ مع ذلك، قد  
بإدراك إلى  نظر نأن  تحول دون و ، ناجح  مستقبلٍ  في بناءِ  من إطالق تفكیرنا

الیوقد  ما   خیارات  وكیفیة    ،لمستقبلبانواجھھا  قد  مخاطر    من  م یكتنف 
وجود    ألنھ بالتأكید ال  ؛ ةوالتحوط لھا من خالل استراتیجیات مستقبلیّ   معالجتھا

  نقومُ   خیاراتٍ بل من    م من العد   ة بدون مخاطر، والمخاطر ال تنبعُ ستراتیجیّ الل
 باتخاذھا.

 ! یتساءل شباب الیوم

 نا؟ على أنفسِ   االعتماد ستقبالً، فنحن نرید  النجاح والعمل مُ في  رصنا  ما ھي ُف  -

فُ   شخصيّ   قوم بھ كواجبٍ نأن    یناما الذي عل - رص الیوم قبل الغد لضمان 
 والمجتمع؟ ،بالعمل نانجاح 

تنم - المتوقع أن  الطلبُ   وما األعمال والمھن  لكي ال تكون    ویزداد  علیھا، 
غیِر   في  ومھٍن    االتجاه خیاراتنا  أعماٍل  أسرى  نبقى  وال  الصحیح، 

 دثرت. وتخصصاٍت تتالشى أو انتھت، وانْ 

األكثر تھدیداً  المخاطر  تتصل  ما  رّب و ألعمال المستقبل؟    المطلُوبة   ما المھارات  -
ھن  رص بناء المھارات لمِ ُف   تشتیت بمخاطر    لمستقبل الفئة العمریة الشابة الیوم 

 .وجیھ والتّ   ، لبناء ثقافة المعرفة الغد بسبب ضعف الجھد المجتمعي  

اال   نطلبُ  الیوم  شباب  للمستقبل من  خیارٍ   ، ستعداد  أي  أن  یدركون   فھل 
تحقیق ما  في سبیل  مخاطر  وكذلك على    فُرص   یتخذونھ الیوم ینطوي على 

المدى وتنعكس على المجتمعِ بكاملھ؟ وقد تكون آثاره بعیدة  یصبون إلیھ؟  
التصرف   وكیف  الرؤیة    یمكن  كانت  إذا  غیر    المستقبلِ   فاقِ آلباألحرى 

 . واضحة في بعض األحیان 
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شبابُ   فإذا  یعمل  بناءِ   مالیو   لم  المِ   على  عن  التي   ، ھن المعرفة  واألعمال 
فأيّ تحتاجُ  القادمة،  الخمسین  للسنوات  المجتمعات  لبناء    ھا  یتخذونھ  خیاٍر 
اال ا مھار  غیر  في  یكون  قد  وتأھیلھم  ودراساتھم  الصّ تھم  وكلما  تجاه  حیح، 
على العمالة في المستقبل،  الطلب  تلبیة احتیاجات  والتأھیل عن    ، الخیار ابتعد  
   .المخاطر   ازدادت كلما  

  نا یاراتُ خ قد تكون و   قد تتسبب بھا خیاراتنا في تقدیر المخاطر التي  أحیاناً   نخطئ 
أو عشوائیًة  علینا   ،  ب الظروف،    تفرضھا    ، والتعلم   ، والخبرة   ، المعرفة ولكن 
 .  عالجتھا حاول مُ ن و   ، ھا قبل مخاطر نت لورة الخیارات التي نتخذھا و نستطیع ب 

 للُمستقبل  التخطیط  جیّةیاسترات   بین  ما  أربط  أو  أجمع،   أن  قََصْدتفي الواقع  
نھ  بما  األجل  على  سواءً   تحقیقھا  في  نرغب  وإنجازات  ستھدفاتمُ   من  تتضمَّ

  نتَّخذھا   خیارات  نم  بھا  یرتبط  وما  ، الطویل  حتى   أو  الُمتوسط   أو   القصیر 
  بین   ما  فالربط  منھا،  كلي  ف  الكامنة  والمخاطر  األھداف،  ھذه   ِلتحقیق

 .ددی ج ب  ولیس األزل،  منذُ  لٌ ص ُمتأ  والمخاطر اإلستراتیجیّة

،  تحقیق االستراتیجیة   الُكتیب توضیح العالقة بین خیارات لذلك یستھدُف ھذا  
بالمخاطر   وارتباطھا ال إلجابة على لسیاق محاولة  ذات العالقة في    إرادیاً 

الیو  شباب  وكیفیة    م تساؤالت  الُمستقبل  أعمال  لمخاطر    االستعداد حول 
 . األعمالبیئة  في المتسارعة التغیرات  

 والمخاطر اإلستراتیجیّة مْفُھوم .2

تصفُھ   كما  االستراتیجیّة،  االستشاریّة مفھوُم  الشركات  المتخصّصة    إحدى 
اإلدراك بأن تحقیق أي ھدٍف استراتیجي یتطلُب تصّور،  "في المجال، ھو:  

 . "لتحقیق ھذا الھدف وتقییَم العواقب للخیاراِت الُمتاحة
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إمكانیة تحقّق حدث  ":  اقصدّ بھیُ ف،  اختالف تعریفھا ا مفھوم المخاطر، ومع  مأ
 . "غیر مؤكٍد، تنعكس تأثیراتھ على تحقیق األھداف المرسومة

لجنةُ   ،الخطر  تعرفھ  المنظّ   كما  لمجموعة  التوجیھیّة  المھنیّة  المبادئ  مات 
)COSO(1  ،تحقیق  على    درةالقُ   على  ؤثریُ   قد  ما  ق حدثٍ حقّ تمال تَ "احْ :  بكونھ

ینطبق على الفرد    ر التّعریف للخط. وھذا  األعمال"  وأھدافِ   ،ستراتیجیّة اال
 .لُمؤسسات والمجتمعات، وجمیع مجاالت األعمالھو الشأن بالنسبة لكما 

ما   كل  في  متأصلةٌ  المخاطر  أن  من  نطالما  نتخذهُ  وما  أعماٍل،  بھ من  قوُم 
ل استراتیجیٍّة  والدینامیكيرابطھا  تخیاراٍت  تلك  الالإرادي  إدارة  فعلینا   ،

تكامل النظرة والموازنة ما بین الخیارات، والمخاطر،  المخاطر من خالل  
 . وإمكانیة تجنبھا، أو الحدّ منھا

ن تتضمّ نضع استراتیجیّات  أن ، ألیس من الممكن شبابنا الیومیتساءل لذلك، 
  بدون أیة   لتحقیق األھداف المرسومة  تاحةن البدائل المُ یبمن    تعددة مُ   خیارات 
  ؟ خاصةً بشكل أكبر   فتكون نتیجة ما نتخذه من خیاراٍت مضمونة  مخاطر؟ 

ب یتعلق  المھارات  فیما  التأھیل وبناء  المفترض أن تؤدي  التي من  خیارات 
   .مستقبالً  يالكافإلى ضمان الوظیفة والعمل والدخل 

ال  فالخیارات  ،الجواب  حاولنا،  مع  مھما  التعامل  المتغیرات    تستوجُب 
 ھاكثرأالبعض اآلخر وربما  و  ،ھذاتِ   صبعضھا یتعلق بالشخ  .  المحیطة بنا

وھذه    الجغرافیة.و  ،ةِ والمجتمعیّ   ،االقتصادیّة  ومقوماتھِ   بالمجتمعِ   یتعلقُ 
الخیارات ال محالة ترتبط بقدر من المخاطر التي یتعین على الشباب الیوم  

 
1 COSO, (2017). “Enterprise Risk Management integrated with Strategy and 

performance”, June, available at: https://www.coso.org 

https://www.coso.org/
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على   مالعمل  جید  بشكل  لھا  والتحوط  القرارات  إدراكھا  اتخاذ  خالل  ن 
   .مستقبلفي الالمدروسة الیوم للوصول لألھداف المحددة 

وفي سیاق ذلك، ال بأس من التعدیل الدوري للمسارات والقرارات والخطط  
 قصیرة األجل بھدف الوصول إلى األھداف المستقبلیة المرجوة.

المھاراتلذلك   بناء  في  الیوم  التفكیر  الشباب  المعرفة  ،على   ، واكتساب 
  ن أھیل العلمي والعملي لمجاالت العمل المطلوبة في الغدّ، ألنھ كلما توازوالتّ 

الطلب   مسار  مع  التأھیل  العمل  مسار  انخفضت  على  كلما  المستقبل  في 
المتأّصلة في أي خیاٍر نتخذُه، طالما یرتبط ال إرادیاً    تأثیرات المخاطر الكامنة

 . بمخاطر متأصلٍة في تحقیقھ
لمشاركة والتعاون، ومعرفة ثقافة المخاطر التي  تبدو أھمیة ا في الوقت نفسھ  

التخطیُط   یكون  ال  حتى  لبنائھا  والُجھد  بالممارسة،  تأتي  الحال  بطبیعة 
 لمستقبلنا عشوائیاً وإنما بالتفكیر، والبحث حتّى نحقّق األفضل.

ولنا، وال نبقى  ونغیّر ما ح   باستمرارر  علّمنا الماضي؛ أنھ علینا أن نتغیّ   لقد 
 نسخةً جدیدةً فقط عن أباءنا، وأجدادنا. 

ویلش  ؤیُ  جاك  القیادة،  من  في  والنظریات  األعمال،  رّواد  كبار  من  وھو 
ة  وھو یسمي ھذه اإلستراتیجیّ   متناول الید.  بتحدید األھداف التي تبدو خارج  

   ة. من اإلبداعیّ  بمزیدٍ   والتمتّعِ  ،وھي بمنزلة التجّرؤ على الحلم  ، متدادباال
سعي لبلوغ  الرغم ذلك  أن تحاول  و  ،متداد یعني أن تدرك أنك قد تفشل اال

متداد یحّل  بالنسبة إلى ویلش، اال  الطریقة األفضل للنمو.    ھدفك وتلك ھي
، ویستعیض  مكان ذلك العزم الخجول على أن تكون أفضل ما یجب أن تكونھ

 2ك؟ مدى یمكن أن تصل براعت ساؤل إلى أيّ عنھ بالتّ 

 
2 Welch, J. (1998). “The GE Way: Management Insights and Leadership 

Secrets of the Legendary CEO”, August. 
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تقلّ  والمعرفة  الدرایة  أن  القول  التي  ونستطیع  المخاطر  مستویات  من  ل 
وھو أحد الخبراء في إدارة    على سبیل المثال  3بافیتوارن  ف  .  نتعرض لھا

أن   یقول  االستثماریة،  على   تحدثُ   ة المخاطر"التوظیفات  تكون  ال  عندما 
   ."فیھ ال تفقھُ  أبدًا في مجالٍ  ربما تفعلھ "ال تستثم  درایةٍ 

 
 رة اإلستراتیجیّة  وْ بلّ  .3

مثالٌ  الّشطرنجِ  ال  على  لعبة  مھم  مالدور  تلعبھ  تنظیمیّة حسب  ھارات  الذي 
مرسومةٌ  بلوغ    االستراتیجیّةف،  خطةٌ  نحو  السعي  في  الحالة  ھذه  في  تتمثل 

ھدف ما یتمثل في ھذه الحالة في الفوز على منافسك في اللعبة، وذلك عن  
المھارات  الخیارات  طریق المفاضلة ما بین   التي یتفوق  المتاحة باستخدام 

بالّرغ اآلخر،  على  العٌب  في   م فیھا  حتى  أو  الُمتاحة،  الموارد  تماثل  من 
حیث  نابلیون بونابرت عن غیره من القادة    وھو ما میز،  حاالت عدم تكافئھا

   . ة، واإلستراتیجیّةنظیمیّ الت ھفي مھارات ھتفّوق ھعرف عن

فكیف باألحرى إذا كانت اللعبة غیر معروفة النطاق، والقواعد، والموارد  
غیر   والفرص  ُمتماثلة،  غیر  ما الُمتاحة  سواء،  حٍد  على  للجمیع  متكافئٍة 

المھارات التي تتوافق    یریستدعي أولویّة التّركیز من شباب الیوم على تطو
الُمست أعمال  في  النّجاحِ  ُمتطلبات  و ق مع  فبل،  اكتساب    البالتالي  یكفي 

 .ا التفّوق بھیتعین المھارات، بل 

 

 

. 
3  Buffett, W. (1999). “The Warren Buffett Portfolio: Mastering the Power of 

the Focus Investment Strategy”, January. 
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خیاراتھم   بلورة  في  للیقظة  مدعوون  للُمستقبل،  شبابُنا  التخطیط  عند 
للماضيف تُبنّى  ال  و  ،اإلستراتیجیّات  للمستقبل،  إلى  بل  المعلومات تستند 

المُ  وصناعات  العمل،  مجاالت  عن  المتوفرة  بالتالي األحدث  ستقبل.  
شباب الیوم، تستّوجب نظرةً واعیة  علیھا  االختصاصات، والمھن التي یركز  

الُمجتمعات والدولیّة الحتیاجات  المحلیّة واإلقلیمیّة  المختلفة من   للتوّجھات 
.  فمن البدیھي أن نضع جانباً تلك األعمال، والصناعات  وظائف مستقبلیة

ت  أو  النھایة،  مشارف  على  باتت  إضافیةً  التي  میزةً  توفر  ال  التي  في لك 
 ستقبل. لمُ ا

على   والخدمیة  اإلنتاجیة،  وقطاعاتنا  والعامة،  الخاصة،  مؤسساتنا  كذلك 
المتغیرات،   لرصد  المالئمة  واآللیات  الدائمة،  للیقظة  بحاجٍة  اختالفھا 

الماضي، والعالم    ةوتأثیراتھا على األعمال والتعامل معھا، لكي ال نبقى رھین
تُنا االنتاجیّة، وخدماتُنا، وإداراتنا، وھیاكل  ایتغیّر، فتصبح قطاعمن حولنا  

 مجتمعاتنا غیر منافسٍة وغیر مجدیٍة. 

كم ھو مؤسٌف لشعٍب ما، أي كان، أن  یقول الكاتب الفیلسوف أمین معلوف " 
 "... یمّجد تاریخھ أكثر من مستقبلھ ... المستقبل ال یعیش أبداً بین جدران الماضي 

عِ  نكل شيٍء في ھذا العالم القوانین، والعلوم، والدول، من صأیضاً "ویقول  
أشخاٍص مثلي، ومثلك، وبالتالي كل شيٍء قابل للدراسة، والنقد، والتقویض،  
والبناء، لسنا ضیوفاً على ھذ الكوكب، فنحن ننتمي إلیھ بقدر ما ینتمي إلینا  

 وماضیھ ملٌك لنا وكذلك مستقبلھ".

إذا كذلك،  تطّور    المجتمعات  وتیرةُ  وضعفت  ثقافاتھا  نتاجیتھا  إتخلّفت 
وإبداعاتھا، وتھالكت إداراتُھا، وھیاكلھا البنیویة، ولم تعد قادرةً على مواكبة 

، تصبح مجّرد محطاٍت لمواطنیھا، ولیس  صغیرة الذي بات قریةً    م ھذا العال
 طموحاتھم.  حققمستقبالً یُ أوطاناً یبنون فیھا 
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   أفضل تقبلمسّ لِ   انم ض واِإلبداع المْعرفَة .4

اال إالالالعالقة   بین  أیّ   ،ستراتیجیّةرادیة  ً والمخاطر،  التي    ا الخیارات  كانت 
عالقةً یتخذُ  المجتمع،  أو  الفرد  المجھول  متأصلةً   طبیعیةً   ھا  وألن   ،بسبب 

معھ حاضراً   المجھول شأنٌ  التعایش  بواقع    ،ومستقبالً   ، علینا  التسلیم  علینا 
 .   ھانتخذُ   ألیة خیاراتٍ  ةالكامن رالمخاط

   وأفقھا الزمني.  ، ھا بتباین الخیاراتِ ودرجة تأثیراتِ   ،ونطاقھا  ، المخاطر  باینتت
  ، ھا المحتملةمن تأثیرات  دِّ ح محاولة الذه المخاطر وھأفضل لما یستدعي فھم  

أمام أي واحٍد منا    خیاراتٌ   جدُ ال تو  ھسلّم جمیعاً بأنفلنُ   .  أو تجنبھا قدر الممكن
نتخذُ ولنسلّ   ،دون مخاطر بأننا عندما  نقیسُ   م كذلك  ً   ھا الخیاراتنا  مع   إرادیا

 .، لیس مع المجھولة بھاالمعروف من المخاطر المتصلّ 

الطالبُ  یفكر  عندما  الثّ   مثًال  دراستھ  سنوات  لدخول  ی حض التّ و   ، انویة في  ریة 
المعھد   ، الجامعة  ال   أو   ، ة الكلی   أو   ، أو  یفكر  العمل،  معترك  في  ا إر   دخول  دیاً 
یقیّ   ، ھ وقدراِت   ، مھاراتھ  لكي  الحاضرة  ن وظروفھ  إمكانیة  مدى  في  ح ا ج م  ھ 

عن    ھ ھ بشخص ف ما یعر ب ال إرادیاً  یقارن ذلك  كذلك    .  تاحة أمامھُ المُ   الخیاراتِ 
المعرفةُ   ، والمتغیرات   ، العملِ   وسوقِ   ، االحتیاجات  كلما توسعت    وكلما زادت 

 . بتلك الخیارات   الكامنة خصي للمخاطر  بحسب التقییم الشّ   ضاقتْ   أو   ، الخیاراتُ 

.   "رفةھول إلى المعْ المجْ من ل تحوُّ ال" فكیر في معناه ھوت اإلبداع، إذا صّح ال
 یكتشف شیئاً معروفاً. فاإلنسان ال یبتدع، أو

بل    الأعلینا   المجھول  من  إذا  ن نخاف  إلیھ،  كفرصٍة  نظر  تخیّلھ،  استطعنا 
واكتشافات   بإبداعات،  اإلنسان  معرفةُ  زادت  فكلّما  واالكتشاف،  لإلبداعِ 
اإلبداعِ،   المجھول، ومجاالت  مداركھ عن  توّسعت  كلما  العالم،  حضارات 

  .الممكنة  واالكتشاف، والتطویر
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أعماق الُمحیطات،  وبعد كوكب المّریخ،    العالم الیوم إلى اكتشاف ما  ینظر
 األوبئة، وغیرھا. والتّصحر وذوبان الُمتجمدات القطبیّة، و

قائمٌ  المجھول  من  التفكیر    ، والیزال،  الخوف  أن  ینتھيومنطقي  وقد    .  لن 
بأن  الماضي  یتغیّ م ال  برھن  كذلك   ،ر جھول  لقدومخاطره  قوافل    .   عبرت 

  وترافقت ال   ،من مكان آلخر  نتقالواال  ، في سبیل التجارة   ىمال الصحارالجِ 
الطبیعة مخاطر  مع  ومُ   ةوصحّ   ،إرادیاً  الحیاة  قوّ اإلنسان  أتاحتھ  مات  بما 

 . والّسبُل آنذاك ،األدوات 

آنذاك    خرى التي كانت أمامھُ ألن الخیارات األُ   مع مخاطره  اإلنسان  لھُ وقد تقبّ 
تغیّر الیوم ألن أدوات التنقل قد تغیّرت فبات    مجھولالھذا    كانت محدودة.  

ومقومات الحیاة أصبحت متاحةً   .  اإلنساُن یستعمل السیارات، والطائرات 
فقد  بعضھا  تغیّر  یإن لم  التي ومن میاه وغذاء ومسكن، ومخاطر الطبیعة و

على رصدھا وتجنبِھا، أو التّعامل معھا، كذلك تطّورت    بات اإلنساُن قادراً 
بما یساعده على مواجھة المخاطر الخارجیة  بصّحة اإلنسانالمتعلقة العلوم  

 .المحتملة التي تؤثر على صحتھ

كولومبس  كریستوفر  یقوم  أن  قبل  مجھولةً  كانت  بذاِتھا  األمریكّیة  القارة 
اكتشفھا الحقاً.  ھل كانت غْیره  ِبمغامراِتھ واكتشافھا. ولو لم یكتشفھا ھو لكان  

 . مصادفةً أم قصداً، لیس ُمھماً الیوم ألن االكتشاف حصل، والمجھول تغّیر 

یجتھد الفرد    البد من أنلذاتیّة  ذلك، لبناء معرفة، والمقصود ھنا بالمعرفة ال
وقاصداً  ال والتّوجیھ،  الُمجتمع  خبرة  من  ُمستفیداً  واضحةً  بإرادة  كتِسابھا 

ة التي وإن كانت تُفید  فبناءھا ولیس مّجرد الُمعلومات التي یطلّع علیھا مصاد
ال تؤدي الھدف المقصود لبناء معرفٍة في مجاالٍت إال أنھا  كمعلوماٍت عامة،  

 مستھدفٍة. 
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 والتحدیّات  المقّومات بینل:  الُمستقب َوظائِف .5

وزیادة  ،  العائلةحجم  كبر  بأھمیة    -وحتى زمن قریب-  یعتقدونكان األھل  
  يّ ، زراعةً أم صیداً، فھذا المفھوم الالإرادشاألبناء للُمساعدة في العی عدد  

الحیاة، ومحدودیة الخیارات آنذاك.  مع الوقت، ومع تغیّر    ظروففرضتھُ  
الحیاة تعلیم  وانتشارھا  ُمقّومات  األھل یصّرون على  أصبح  العلم،  وتقدّم   ،

یفوق   م وإذا كان ذكاؤھین، ُمحامیّ كي یكونوا أطباًء، أو مھندسین، أو  األبناء
وھي مما    قصد.  عن  بالصدفة أكثر منھا  لماًء  ع   أوالسفة،  ف  ونالعادةَ یصبح
 . تجنّب مخاطر الخیارات األخرىب ال إرادیاً  ارتبطتخیاراٌت  ال شك فیھ 

  في ركب ھذه المھن، أو یسیرون ل في بعض مجتمعاتنا الیزالون الیوم األھ
یزال األھل  ال  درك ذلك بعد، و المھارات مع أن العالم تغیّر، والبعض ال یُ 

 . یكونوا علیھ في المستقبلیزرعون في عقول الشباب الیوم ماذا علیھم أن 

والتقنیّة التي أعادت تشكیل    الصناعّیة،   الثورات  بعدد منعالُمنا الیوم    مرفقد  
مقومات الحیاة، وغیرت من متطلبات الحیاة، والّسلوك، والمھارات، وسوق  
الفرد   استقاللیة  إلى  والنظرة  اإلْنسانیّة،  العالقات  وحتى  والتّأھیل،  العمل، 

فتاح إلى عالم المجتمع الواحد.  فالمتغیرات نقلْت اإلنسان  مقابل النظرة لالن
ومخاطرھا،   معارفھا،  یدرُك  بات  بأشیاٍء  والجْھل  الخوف،  بیئة   إلى من 

 . ُمستجدة مجھوٍل جدیٍد یرافقھ خیاراٍت استراتیجیٍّة، مع مخاطر كامنّة 

 وكما سیفعل شباب الغد.   ، یسأل شباب الیوِم عن المستقبِل، كما فعل شباب األَمس 

ماذا سندرس؟ ما المھارات المطلوبة للعمل والمھن غداً؟ وما الشخصّیة التي  
تفضي  ھا؟ وھل العالم سیتیح للجمیع فرص الحیاة الكریمة؟ كلھا أسئلة  أحتاج لبناِئ 

بین    إلى ضرورة  التي  المفاضلة  المخاطر    تواجھ الخیارات  وبدیھیاً  الّشباب، 
 .   ھا المتصلة ب 
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شأٌن  جمی  ھذا  ولعل  بالمخاطر،  الإرادیاً  نفّكر  معھ   حتمي عنا  ،  جمیعاً   نتعامل 
على    ل قادرةٌ مق العاسوأقطاعات التعلیم و   فھلونتجنبھ بالمعرفة، واإلدراك.   

إلیجاد بسرعة  التطّور  الجدیدة    ،مواكبة  بالمھارات  األشخاص  وتأھیل 
 المطلوبة؟

 ؟رطخ في ومیال  والمھن الماألع  بعض بلقُمست ھل 1.5

ستبقى    ىي مدة، جدیر أن یطرحھا شباب الیوم، مثالً إلى أ التساؤالت التالی
إ  النظافالحاجة  الماھرةھا  روغیالُمزارع،  و  ة، لى عامل    من األعمال غیر 

ً ، وأم أسئلة البد أن یفّكر فیھا شباب الیو ھذه  ؟نساناإل  ھاالتي یحتاج ھل   یضا
طالبیھا  سیستمر عمل سائقي الدراجات إلیصال المأكوالت، أو البضائع إلى  

الشباب الذین یعملون الیوم    من  الفِ اآلمئات    على األغلب سیفقد   ،خرَ آبمعنى  
زبائنِھا أعمالھم خالل السنوات  لى  إ الطلبات  ل البضائع، أو  توصیفي مھنة  
 القادمة.  

  المھنُ   وأ  ،التقلیدیة األعماُل  وسع في تقدیم  تمن جانب آخر، إلى أي حد سیتم ال
التي  المُ و  ،ھندسوالمُ   ،المحاسب   مثل  المعروفةُ  قواعدھا،  صبحت  أ حامي 

األنسان    جدیدة مثل  تقنیاتب  محكومةً وةً  مستقر وإجراءاتھا ومسارات عملھا  
االصطناعي الذكاء  وأنظمة  المستقبل ھذا  یعني    ؟ اآللي  في  المنافسة    أن 

؟ وھذا بطبیعة الحال یحتم مواجھة مخاطر مستجدٍة  اآللياألنسان  مع  ستكون  
المجتمعات أمام تحدیاٍت ستواجھ   وھو ما یضعغیر معروٍف نطاقھا الیوم،  

   البشریةُ في طرق عیشھا وعملھا.
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 عصریَّة  ُرؤیة: ُمزدھر لمستقبل  مثلاألَ  التخطیط 2.5

من ُخطوةٍ، وفكر بنتائج ُمختلفٍة لكل ُخطوةٍ.  ھل جمیع الخیارات   رفّكر بأكث
ُمتاحة؟ وھل المخاطر متساویة فیما نتخذه من خیارات؟ وھل فعالً تصاحب  

ً الخیارات بدون استثناء مخاطر بمعنى أن الرابط   بین الخیارات،    قائم الإِرادیا
كاك منھ  فِ ل لالن والمخاطر، وإلى أي مدى ھذا الرابط ال إرادي بمعني المجا

جنبھا؟  وكیف نتعامل ت التعامل مع المخاطر، ومحاولة  عین علینا  وكیف یت
ھ؟  فأي خیاٍر نتخذهُ ونستطیع فھمھُ، وتدارك  المستقبل بذاتِ   جھول، وھوممع ال

أعیننا تحوالٍت واضحةً لمھٍن تغیّر مصیرھا فبعضھا   م نرى أما  .  مخاطره 
اندثر والبعض اآلخر في طریقھ إلى النھایة، ومھن، ووظائف أخرى یزداد  
والمعرفة،  التقنیّة،  في  التّطورات  لمواكبة  حدیثاً  وتولدت  علیھا،  الطلب 

 . اإلْنسان ومقومات الحیاة  تطّور وأیضاً  

مجاالت العمل، وأیضاً الصناعات    الُمشترك الذي یُالحظ بین جمیع  العامل
  ةالنظر ة التي سیحتاجھا اإلنسان على المدى البعید، ھو والمنتجات المستقبلیّ 

  ، أو انالمشتركان العامالن  ھذ   .  بداعلى االإ  ةً ضافإ   ،المدى  ة بعید   ةالمستقبلیّ 
  و أ  ،في المستقبل   العمل  بین جمیع مجاالت  انمشتركن  ایساس األ   ناالعنصر

 .نساناحتیاجات اإل

الُمتوسط، والبعید    مدى القل على  یتمحور على األس ستقبل  ن المُ أر  نذكّ   دعونا
سنةً   خمسین  ألفق  والمراجع،القادمأي  الُخبراء،  بنظرة  مجاالت  حول    ة 

یُ ف  الغذاءو   اھتماماتھ،  ةولویأ نسان واإل  ة وھي حیا   ، ةالصح   اإلنسان ن  مكِ ال 
نسان  واأل  االتصاالت،  وسائلك  ةالتقنیّ واالستكشاف، و  ،ن یعیش من دونھأ

 وسائل االنتقال المعھودة فيتخطت    متقدمة  ةتقنیّ الذي یتطلُب    فروالسّ   اآللي،
 البحار.   و الفضاء  ياالكتشافات التي تخطت عالموغیرھا من  الماضي،
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األَمر  أننا بحاجة إلى التغییر دائماً.  ولكن في حقیقة  على  تحلیل الماضي    یدل
 ةسرعن  أدرك  ن یُ أذا لم یستطیع  إ العالم كلھ    وأ   ،ي شخٍص أو  أي مجتمع  أن أ
كثیراً عن التغیر الذي مر بھ العالم    ف تختلِ ،  الیوم  نعیشھُ   نحنُ   الذي  ر التغی

من    ھذا أمٌر واقٌع یجب أن نسلّم بھ.  سیخسر كثیراً فمنذُ عقوٍد وآالف الّسنین،  
ً لیست خیاراً بل أمراً    المدى  ة بعید  النظرة فھذا المنطلق   ، وبدونھا لن  حتمیا
 غ الھدف. نتقدم نحو بلو

عام  LinkedIn(منّصة    أشارت صدّر  تقریٍر  في  من   2021)  عدد  إلى 
حو  وألقت الضوء على االتجاه الواضح ن المستقبلیّة األكثر نمواً،  الوظائف  

على   التقنیّة  المستقبلسیطرة  مج  .وظائف  أھم  أدناه  الجدول  االت  یلّخص 
 : أعمال الُمستقبل، والمواد التّأھیلیّة األساسیّة لھا

 ) 1الجدول رقم (
 لھاالمؤھلة الُمستَقبل، والمواد األساسیّة   وظائفأھم مجاالت 

 المادة التأھیلیّة  أعمال المستقبل 

 علوم البیانات )Data Science (: 
حیث  في قطاعات عدیدة في مقدمتھا الخدمات المصرفیّة  

العدید من  بشكٍل ملموس في  أن تؤثر علوم البیانات    یُتوقع 
 . ، والصحة، والسفر، والطاقة، والدواء ة لصناع المجاالت مثل ا 

 حصاءاإل -
 التحلیل  -
 لغات البرمجة المتقدمة -

Python & R Programming 

  ة الحوسبة السحابّی  )Cloud Computing ( :   
تعّزز قدرات المؤسسات لتوفیر موارد حاسوبیّة  

 الجدید في التطبیقات أو الخدمات. الستغالل

 . برمجة جافا -
 أمن الفضاء اإللكتروني ھندسة  -
 النُظم علوم تصمیم -
 علوم البیانات -

   الذكاء الصناعي] )[Artificial Intelligence (IA   : 
مثالن المرحلة القادمة  یُ ة ُمدمجاً بتقنیّات تعلّم اآلل
 من الثورة المعلوماتیّة.

 . ھندسة تعلّم اآللة -
 مفاھیم وأدوات الذكاء الصناعي  -
 الذكاء الصناعيبناء نُظم  -
 لغات البرمجة المتقدمة -

 

https://www.udemy.com/course/programming-python-and-r-with-data-science/
https://www.udemy.com/course/programming-python-and-r-with-data-science/
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  األشیاء   انترنت   ] )Internet of Things (IOT [   : 
،  ببعضھا البعض   تمثل شبكة األجھزة المختلفة المتّصلة 

 . التي تتیح جمع بیانات وتطویر المنازل الذكیّة 

 ھندسة الشبكات  -
 ھندسة اإللكترونیات  -
 ھندسة المیكانیكا الُمدمجة  -

  أمن الفضاء اإللكتروني)Cyber Security   :( 
بات حاجة وأولویة لحمایة البیانات والنّظم من 

 .االستغاللالتخریب أو 

 الھندسة الرقمیّة -
 أمن الفضاء اإللكتروني ھندسة  -
 لغات البرمجة المتقدمة -

   السجالت الموزعة ومن بینھا تقنیة البلوكتشین تقنّیة  
 )Blockchain Technology   :( 

حمیھا من أي  ل نات وتوزیعھا  االبی   تخزینبل  لتوفیر سُ 
 . تعدیل

 لسلة الكتلس تقنیّة -
 األصول الموزعة لغات برمجة سجالت   -
 ھندسة اإللكترونیات  -
 تصمیم النُظم وأمن المعلومات -

 الطاقة المتجّددة )Renewable Energy  :( 
وطواحین  مثل تولید الطاقة من األلواح الشمسیة،  

 .الھواء، واألمواج، والھیدروجین، والمحیطات 

 علوم الفیزیاء والریاضیات  -
 ھندسة التصنیع  -
 ھندسة الكھرباء واإللكترومیكانیك  -

 اآللي األنسان )Robotics  :( 
مكّن  تجمع علوم الحاسب الُمدمجة بالھندسة، وتُ   تقنیة 
وفي بعض  ،  عمال نیابة عن اإلنساناأل إنجاز  من  

 . المجاالت والظروف الصعبة على اإلنسان ذاتھ 

 برمجة مسارات اآللة  -
 الھندسة الُمدمجة للمیكانیكا واإللكترونیات  -
 لغات البرمجة المتقدمة  -
 علوم البصریات اآللیة  -
 صطناعي علوم الذكاء اال  -

  مسیّرات ال)Drones :(   
نظم  آلیة تدمج ھندسة اإللكترونیات والطیران و

 المعلومات.

 . المسیراتعلوم  -
علوم الھندسة الُمدمجة للطیران   -

 كترونیات ل واإل 
 صطناعي لغات البرمجة والذكاء اال  -

  االفتراضيالواقع )Virtual reality :( 
 آلیة تقنیّة خلق بیئة ثالثیّة األبعاد تماثل الواقع.

 البرمجة المتقدمة للغات  -
 االفتراضیة تطبیقات البرمجة  -
 صطناعي علوم البیانات والذكاء اال  -
 الھندسة اإللكترونیة -

 لوم الجیّناتع )Genomics  :( -  والجینات  ةالوراث علوم 
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دراسة جّینات المواد وتفاعلھا مع غیرھا وبیئتھا،  
 .واألوبئة   ، ومكافحة اآلفات   ، وتطویر الدواء 

 مختبرات تطویر  -
 ب وكیمیاءالط -
 صناعة الدواء  -

  تقنیات النانو )Nanotechnology  :( 
في التقنیة لخدمة معظم مجاالت التصنیع تمثّل ثورة 

والطب، وتتمثل في بناء أجھزة ومواد بالغة الصغّر  
 .والجزیئي الذري المقیاس  على

 ھندسة اإللكترونیات  -
 ھندسة النانو -
 علوم المادة والجزیئیات  -

 عن بُعد التعلم المفتوح )E-learning  :( 
من خالل برامج التعلیم والتدریب عن بعد بوسائل  

 التواصل التقني. 

 دراسات مختلفة في مجال التقنیّة -
 برّمجة بلغات متقدمة  -
 أدوات التحلیل والفیدیو والتعلم الروبوتي  -

  3( ثالثیّة األبعادالطباعةD printing  :( 
  ي وھ  Additive Manufacturing  عرف بالمجسمات ُت 

 . تصنیع مجسمات ثالثیة األبعاد من ملفات رقمیّة 

 ھندسة إلكترومیكانیك  -
 برمجة بلغات متعدّدة متقدمة -
 علوم المادة والحساب الفیزیاء  -

  االقتصاد التشاركي   )Sharing Economy   :( 
ھو نظام  ]  اقتصاد المشاركة أو االقتصاد التعاوني [ 

م یقوم على مشاركة األصول البشریة  ا اقتصادي مستد 
وھو  .  والمادیة، ویشمل اإلبداع واإلنتاج والتوزیع 

طریقة حدیثة للمشاركة في الموارد المشتركة  
 بسرعة لالحتیاجات.   واالستجابة 

 االقتصاد وإدارة األعمال  -
 بتقنیة التواصلدراسات متقدمة  -
 وإدارة المشاریع   ات دراسات اللوجستّی  -
 برمجة متقدمة متخصصة بعلوم الطب  -

 اقتصاد الرعایة (Care Economy)  : 
والتغذیة  االستشفاءیشمل ذلك خدمات 

 والتمریض والعالجات المختلفة. 

 إدارة األعمال والمشاریع  -
 الطب والتمریض  -
 نظم التغذیّة  -
 االستشفاء خدمات   -

Source: LinkedIn, (2021). “The 16 Fastest Growing Industries of the 
Future”, June, available at:  https://www.linkedin.com/pulse/16-
fastest-growing-industries-future-2021-debiprasad-
bandopadhyay   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://www.linkedin.com/pulse/16-fastest-growing-industries-future-2021-debiprasad-bandopadhyay
https://www.linkedin.com/pulse/16-fastest-growing-industries-future-2021-debiprasad-bandopadhyay
https://www.linkedin.com/pulse/16-fastest-growing-industries-future-2021-debiprasad-bandopadhyay
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 التقنیّات الُمستجدة وُمستقبل األعمال  .6

في طبیعة   2019سنة    تقریر یتحدّث   التغیّر  الدولي حول  البنك  لمجموعة 
عن مھارات أعمال الُمستقبل انطالقاً من أن اإلبداع، والتقدم التقنیین    4العمل

طبیعة   تغیّر  في  موجاٍت تسببا  مع  ترافقت  جدیدٍة  مجاالٍت  وخلقا  العمل، 
الیقین مع تزاید وتیرة اإلبداع، والتطّور التقني، وتأثیراتھا   م ستجدة من عد مُ 

 .  5على حیاتِنا الیومیّة
استحوذ على آالف  )  Robot(  اآللينسان  أن األبیسلّم  شار إلیھ  المُ   التقریر 

المھارة   منخفضة  الوظائف  من  العدید  یلغي  أن  ویتوقع  الروتینیّة  األعمال 
مستقبالً.  بالمقابل فإن التقدّم في التقنیة یخلق فرصاً لمجاالت عمٍل مستجدة،  

 ما یزید من اإلنتاجیّة ویحّسن نوعیة الخدمات.  
ستعداداً ألعمال الُمستقبل،  طاق التحدیات ا إلى أنھ عندما ننظر إلى ِن   قریر ت ال یخلُص  

اإلعدادّیة الیوم سیعملون في وظائَف    س في المدار   الُطالب علینا أن نُدرك أن  
ة لیس لھا وجودٌ الیوم.  كما یُستخلص أن عدداً مَن الوظائف الجدیدة حالیاً،  مستقبلّی 

محدّدٍة تجمُع  وكذلك العدید من الوظائف في الُمستقبل القریب ستتطلب مھاراٍت  
مَع القدرة على التعامل    ) Technological know-how(   بین المعرفة بالتقنّیة 

التحدیات      ).Critical Thinking(   النقدي والتفكیر    ) Problem Solving( مَع 
العزیمة  مثل  شخصّیٍة  َمھاراٍت  إلى  والتعاون  Perseverance(   إضافةً   (

 )Collaboration ) والتّعاطِف (Empathy .( 
بداعِ یُتوقع استمرار تصاعدھا، ما یعني  كذلك إلى أن وتیرة اال  التقریریشیر  

م  لوتحدیاتھا، تستوجب متابعة التع أّن ُمتطلبات ُمواكبة متغیرات األعمال،  
طمس حدود مكان   أّولھامدى الحیاة، وتقبّل مفاھیم جدیدةً ألعمال الُمستقبل  

ألداء   الرقمیّة  التقنیّات  واستخدام  األعمال،  منّصات  لتصاُعد  نظراً  العمل 

 
4 International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank, 

(2019). “The changing Nature of Work”, World Development Report. 
5  Ibid. 
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أن التقنیّة تعید تشكیل المھارات الالزمة ألداء   ثانیھااألعمال بدون حدوٍد،  
 .بالعمالة اآللیّةأن العمالة غیر الماھرة تُستبدل   ثالثھاواألعمال، 

) مع منظمة التجارة العالمیّة  ILO(الدولیّة   لُمنظمة العمل  ةٍ ُمشترك  دراسةٍ في  و
)WTO  عام صدرت  للتجارة    2017)  مھارات  في  "االستثمار  بعنوان 

، عرفت الدراسة  ]Investing in Skills for Inclusive Tradeالشاملة" [
.  وفیما یخص األعمال والتوظیف،  6فعل شيء ماعلى المھارة بأنھا القدرة 

 فإن مفھوم المھارات لألعمال یشمل التالي: 
 المعرفة المالئمة للعمل . 
 السمات الشخصیّة . 
 .الكفاءات المحدّدة للعمل 

تخلُص الدراسة، إلى تأكید ما خلصت إلیھ دراسات أُخرى عن ُمستقبل العمل، 
أنھ   وطبیعة وھو  المھن،  عبر  والمْعرفة  الكفاءات،  تباین  من  الرغم  على 

القُدرة، والموھ  في  تتمثّل  تتطلب مھاراٍت  الوظائف  فإن جمیِع  ة، ب األعمال، 
الُمستقبل   في   للعمل الحصول على فُرِص   م مخاطر عد  وتضیف أن والكفاءة.   

واسِع النطاق،   م یمكن التقلیل منھا، وزیادة فرص التّوظیف من خالل التعلی 
ُمعالجة التّحدیات، اإلیجابي في محیط العمل ل   عاونت القدرة على  ال والتدریب، و 
إلى   ال إضافةً  ب أھمیة  وو المعلومات،    ات تقنیّ خبرة  التواصل  إجادة مھارات 

مّكن الشخص من التأقلم مع المتغیرات في اللغات.  ھذا المزیج من المھارات یُ 
 . العمل   عالم 

  

 
6 ILO and WTO, (2017). “Investing In Skills For Inclusive Trade” March. 
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السیاق،   الدولّیة،   تطرق بنفس  العمل  لُمنظمة  العالمي  الحوار   ُمنتدى 
 ]International Labor Organization ILO [    أبریل في  نُِظم  ،  2017الذي 

)،  The Future of Work we Want(  بعنوان "ُمستقبل العمل الذي نُریده"
األعمال    إلى  إلى تطّور  من   استناداً  بذلك  یتصل  وما  التّقنیة،  الُمتغیرات 

سیعد تقّلص فرص العمل، والتّساؤل عما إذا كان المستقبل    خاصةً مخاوف،  
على    للحاضر استمراراً   بالقدرة  فُرٍص وسیتسم   تواكبجدیدٍة    عمل  خلق 

 .7قاتمٍ   أم أن التسارع التقني الحاصل سیؤدي إلى مستقبلٍ  ، التطّور التقني
والذكاء  اآللّي  نسان  في أنظمة اإل سِتثمار  تزاید مستویات اال الخوف من  بالتالي ف 

من   لھا  وما  العمل  االصطناعي  ُفرص  على  متوقع ھو  تداعیات  وجدیر    أمٌر 
واالھتمام ب  المخاطر  الدراسة  مع  للتعامل  الحاجة  تُدرك  الُمجتمعات  معظُم    .

 وتوسع نطاق، ومجاالت تطبیقاتِھ. الكاِمنة للتطّور التقني،  

ھذ في  الدراسات  ال  ابعض  دراسة  مثل  الدوليّ ب المجال   بعنوان  8نك 
 The Future of Work: Race with“  "مستقبل العمل مع، ولیس ضد اآللة"

-not against- the Machine”  أغسطس في   ، 2018  الصادر 
یتوقع    ن.  حیثُ خذ وظائفنا وبأقرب مما نظّ اآللي سیأُ   اإلنسانأن    خلص إلى یُ 

سواًء من حیث  ال یمكن التكھن بھا   رات في التقنّیة إلى تغیراتٍ أن تؤدي التطوّ 
السرعة   ، طاق النِ  التأثیرات على األعمال   ، أو  شیر  تُ والوظائف.  مع ذلك    ، أو 

 . نسان في جمیع األعمال اإل   مكان   حلّ اآللي لن ُی   نسان اإل إلى أن    الدراسة 
الوظائف نتیجة    الرواتب على حٍد سواء لجمیع   یات مستو   ى كذلك ال یتوقع أن تھو 

التقني  إحالل  التھدید  أن  كما  اإلنسان  نسان  اإل .   مكان  وقتاً،  س اآللي  یستغرق 

 
7  ILO, (2017) “The Future of Work We Want: A global dialogue”, April, 

available at: https://www.ilo.org 
8 The World Bank Group (2018). “The Future of Work: Race with -not against- the 

Machine”, Research & Policy Briefs from the World Bank Malaysia Hub, August, 
available at: https://www.worldbank.org/ 

https://www.ilo.org/
https://www.worldbank.org/
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تتسم  اآللي ھي تلك التي  نسان  باإل والوظائف األكثر عرضة لمخاطر اإلحالل  
 المحدودة.   ات لمھارة أو المھار مستوى ا بانخفاض  

كیف نتجنب النتائج السلبّیة المرتقبة من التغّیر  نطرحھ اآلن ھو  والتساؤل الذي  
باإلنتاجّی  االرتقاء  إلى  سیؤدي  التغّیر  ھذا  بأن  القناعة  مع  التقنّیة،  ورفاه  في  ة 

تعظیم فرص االستفادة المجتمعّیة  السبیل إلى ذلك یكمن في    أن نرى  و    المجتمع. 
 . والتدریب والتأھیل ألعمال المستقبل   التعلیم من المتغّیرات التقنّیة لتطویر ُنظم  

عام   خالل  صدرت  التي  األخرى  والدراسات  المراجع  من    2021العدید 
) دراسة  مع  وإضافLinkedInتوافقت  یتوقع   ة)،  أخرى  عمٍل  مجاالت 

العمل اِ  وآلیات  أسالیب  بشأن  النظرة  تباین  مع  علیھا،  الطلب  ستمرار 
 نتاج، من بینھا:واإلِ 
 الخدمات الفندقیة. 
 السفر والنقل . 
 صناعة محركات ومستلزمات السیارات . 
 االستكشافات للغاز والبترول. 

اختصاصات، تبدو  ، وما یتصل بھا من  التقنیةعلوم  الستخلص مما تقدم، بأن  یُ 
في كافة    تطویر مجاالت العملیستند إلیھا  ستقبل حیث  المُ   لوظائفحرك  المُ 

ستقبلیّة على اختالفھا، فقلیلة ھي األعمال المُ والخدمیة  القطاعات اإلنتاجیّة  
 فیھا.  ةالتقنیّ التي ال تدخل 

اإلطار،   ھذا  العالمیّ   بیّنتفي  فوربس  تقریرٍ مجلة  في  أبریل  ر  صادٍ   ة  في 
العالم    شركاتٍ   10  وأضخم   ،ر كبأ  أن   2021 حیث    ،2020  سنةفي  من 

، وھذه الداللة  ةالتقنیّ بقطاعِ    عملی  ، معظمھاةوالقیمة السوقیّ   ، ةالسیولة المالیّ 
 .لنظرة إلى عالم األعمال ُمستقبالً لتحدید ابحدّ ذاتِھا كافیةٌ 
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  2021 نوفمبر –مجلة فوربس   المصدر: 

2021-in-companies-https://www.invebe.com/largest / 
 

 الذات   تحقیق عن تساؤالت .7
  ُأفضل؟  ملي  مھني وعخطط لُمستقبٍل ھل حان الوقُت لن 

أحداً، واِإلستعداد ُمبكراً  ، ألن الفرص ال تنتظر  الجانبّین   لكال و   الغد   قبل   الیوم   قت و ال  حان 
  وعملیاً ،  سابقاً   اْلمعُروفة   ھن لمِ ا   تغّیرت ،  المھنّیة   النواحي   فمن   .  ھ التوجُّ   بلورة   یساعد في 

 العمل   ُصلب   في   ة یَّ تقن ال  وباتت   سابقاً   كان   عما   تلفٌة خمُ   مھارات   ب لتط ی   العمل أصبح    كذلك 
 تطلباتمُ   ُمواكبة   على   الشباب ة  بقدر   رتباطاً ا  أَكثر   أَصبح   الذات   تحقیق   ن إ ف   وبالتالي ،  الیومي 
 یكون  أَن   یُتوقع   التي   والوظائِف   جھة،   من   لیھا إ  یصبون   التي   العمل   مسارات   في   النجاحِ 
  یغفل   أَن   مكن ُی   ال   الُمستقبل   ألَعمال   االستعداد   أَن   والواضح   ، ى خر أُ   جھةٍ   من   علیھا   الطلب 
 مستقبالً،  علیھ   عتمادیة اال   تزداد   أَن   والُمتوقع   الیوم،   عالمنا   في   الحاصل   لتقنيّ ا  التطّور 

 .العمل   سوق  تطلبات لمُ   مؤھلین   باب شال  یكون   ما   بقدّر   ِللشباب   واعداً  یكون   فالُمستقبل 

https://www.invebe.com/largest-companies-in-2021/
https://www.invebe.com/largest-companies-in-2021/
https://www.invebe.com/largest-companies-in-2021/


 تقبل  الُمسْ  ِلوظائِفالتَّخطیط 
 

24 

 

 ما األعماُل، واالْختِصاصاُت التي تُناسُب مھاراتي؟ 
  تي ل ا   الخیارات   في   حیرتھم   من   ویزید   وم، ی ال   شباب   بال   یشغل ي  الذ   ساؤل ت ال   ھو   ھذا   ُربما 

  األساسّیة   والمواد   الُمستقبل   أَعمال   مجاالت   أَھم   حول )  1(   الجدول   إلى   نظرةً   ولعلّ    . تخذونھا ی 
  الطلب   یزداد   أَن   المتوقع   ِلألَعمال   المطلوبة   والمھارات   التأھیل   فھم   في   یُساِعد   لھا، المؤھلة  

  الیوم   الشباب   یسعى   أَن   بالضرورة   لیس   لكن   ة، بالتقنیّ   المعرفة   على   یشتمل   ومعظمھا   علیھا 
  مجاالت   في   یدةً د ع   خیارات   الشباب   مام أ ف   فقط،   المستجدة   الُمستقبل   أَعمال   على   للمزاحمة 

  والتأْھیل   والقُدرة   الشخصیَّة   مع   إنسجاماً   أَكثر   تكون   قد   مھاراتٍ   طلب ت ت   أُخرى   وتخصصات 
 . الُمحیطة   واالقتصادیة   ة یَّ االجتماع والبیئة  

یقلل من    ال  ھذا   ،یحتاج إلى المھارات إضافةً إلى الشھادات العلمیَّة سوق العمل اآلن  
  بأَن   نستنتج  ذلك لِ   ، أھمیة الدرجات العلمی�ة كما ذكرنا سابقاً، ولكننا في عاِلم المھارات 

 ھو؟   القادم  السؤال
 
 وھل أنا أعِرف فعالً مھاراتي؟ 

  التي   المھارات   مدى   لیُدرك   ، نھ ا ھ یوجّ   بنفِسھ،   وإیمانُھ   الشخِصّیة   نظرتھ   ِمنا   كًال   أَن   المؤكد   من 
معَّرفة  ومن الُمؤكد أیضاً أن    . ھ ذّات   ِلتحقیق   علیھا   االرِتكاز   یُمكنھ   والتي   غیرھا،   عن   بھا   یتفوق 

تمّر     وتحسینھا طوال فترات حیاتك.   تطویرھا   ھذه المھارات ستساِعدك كثیراً في كیفیة 
 الِمھارات بأربعة مراحل: 

 ) 2شكل رقم ( 
 

 
 

 
بِجانب التعّلم نكتسب مھارات تُساعد على اّلبناء علیھا، ِلذلك العالم اآلن ال یطلب فقط الشھادات  

    : ) 2ل جدول رقم ( األكادیمّیة وإنما یجب أن نكتسب شھادات إحترافّیة، مث 
  

  رحلةم
  المعِرفة
 والتَّعلُّم 

 تؤخذ 
وتحول   فةرالمع

 إلى ممارسة 
 اإلكتِساب 
یر  والتطوَّ

 اإلحترافیَّة

)1 ( )2 ( )3 ( )4 ( 
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 ) 2جدول رقم ( 
 أمثلة للشھادات اإلحترافیّة في بعض المجاالت

 
 مثال للشھادات اإلحترافیّة  المجال 

 CPA [Certified Public Account]   ة محاسب ال 
 PMP [Project Manager Professional الھندسة 

 CISSP [Certified Information Systems Security Professional] أمن نُظم المعلومات 
 CHRM [Certified Human Resources Manager] ة بشرّی ال موارد  تنمیة ال 

 
   أم    قادر على تقییمھا؟ الزلت غیر  ھل أبني ُمستقبالً على مھاراتي التي

 ستقبالً؟احتیاجات العمل مُ أبني مھاراٍت لتلبي  
  خاصًة   مھماً   اً أمر   الذات   تحقیق   نحو   واالندفاع   الشخصّیة  ِلِإلرادة   ة المستقبلیّ   النظرة 

بمھاراتٍ   الشباب بعض     . الُمستحیل   یُْعرف   ال م  الیو   جیل   وأَن  علوم    یتمّیزون  في 
دسة وھذه المھارات والقدرات تُفید األعمال ذات الصّلة بالھندسة  الحساب والفیزیاء والھن 

،  الشباب والتقنیة وعلوم الذرة والطاقة والمواصالت واِإلتصاالت، والبعض اآلخر من  
واإلخراج   والرسم  واإلحصاء  واإلقتصاد  واآلداب  باللغات  إبداعّیة  بمھاراٍت  یتمّیز 

تعزیز  من اآلن على    تعمل الُمھم أن  المرئي والمسموع واإلعالم وسواھا، ِلذلك من  
 یرھا. ك وتطوَّ مھاراتِ 

  خیارات األھل؟ أم خیارتي الشخصیة؟االختیار وفق وھل یكوُن 
، فنحُن أجّیال  سوف تتطور مجتمعاتنا في المستقبل   بأنفسِھم   الیوم   شباب   إیمان   ِبقدر 

ساعدك على الوصول خیارات تُ ستتقدم دائماً بِ   و التطور والتقدم والنم تسّلم أجّیال ومع  
ومن الُمھم أن نكون مستعدین للخیارات التي یتم إتخاذھا، ونتخذُھا بِحكمة    والنجاح. 
فھم  ووعي   بما د لونكتسب الخبرة من األھل  الِخبرات والقُدَّرة على الْنصح  قد    ّیھم 

 . ثانیاً   بخیاراِتنا سنا أوالً والثقة  فھم أنُف   على ساعدنا  ُی 
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  ُیفرضھا المجتمعِ علینا؟ مستقبل بیدنا أ ھل الخیارات للم 
، أن تغیره لألفضل   ك ولكنك بید  باألمس   نفسھ   فُرض   كما م  الیو   نفسھ   یُفرض   الواِقع 

ختیار ما تطمح إلیھ وتفید الُمجتمع  اوعلیك  یتْشكل من واقع اختیاراتِك،  فالُمستقبل دائماً  
 .بالعمل والعمل بھ  
   ؟ ھل حصولنا على الشھادة الجامعیّة ھو العلمي وھل الھدف ھو المؤھل

 فقط طموحنا؟  
على الشھادة الجامعیّة   محصولك  علیكم أن تعلموا أن  ستقبل، یا شباب المُ 

  الطریق  في بدایة ولكنكم فقط ، ممطلوٌب منك ھو ما   م أنھیت  مأنكمعناه   لیس
علیك  تعمل  م وأصبح  التساؤل    إلیھ.  نما تصبو  والتُحقق  واأن  یأتي  وھنا 

 م. علیھ أنت   وا وھو سؤال البد وأن تجیب  األصعب وھو ما الذي أصبو إلیھ؟ 
ستقبل ال یكون بالدراسة الجامعّیة فقط مُ وظائف ال التخطیط االستراتیجي ل 

وإنما علینا أن نتخصص   ، ذاِتھا في وقتنا الحالي)(وھذه ھي المخاطر ِبحدّ  
غیرنا،   عن  یمیُزنا  فقط، ف بشيٍء  الُمتمیزیَن  تستقِطُب  أصَبحت  الوظائف 

االستعداد   علىوعلیك  جمیع ف   األغلبّیة.    لتتفوق  أصبحت  التطّور  مع 
أُخرى،   المجاالت تتطلب مْنك لیس فقط شھادتُك الجامعّیة، وإّنما دراساتٍ 

ھكذا یكوُن التخطیط و ،  ، كما سبق اإلشارة مةٍ د صصاٍت ُمتق ومھاراٍت، وتخ
 االستراتیجي لُمستقبٍل أفضل.

بِناء المھارات لدي؟ وكیف أتعّلم أن أبني على ھذه    م و ھ كیف أِصل إلى مف 
المھارات بحیث أِصل إلى االختیار الصحیح لمستقبلي.  من ھذا الُمنطلق  

ة التخطیط للوصول  استراتیجّی   خاِرطة الُمستقبل والتي ھي   ستتّمكن من تحدید 
وما  الھدف،  مزیج    إلى  من  ذلك  ایستدعیھ  والمھارات  من  لتخّصص، 
 ت ُمالئمِتھا.   ی للخیارات التي رأ 

تكون مھارات  الذي س غیر  في    ك لربما  ، وبذلك حتى  فیھ   تخصص ت المجال 
تحقیق  و الوصول،  على    ك تحدید المخاطر التي تُساِعد   البد من یتحّقق الھدف  

تحقیق التخُصِص المطلوب، وما بین المھارات  طبیعة الموائمة المطلوبة بین  
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أي  الحال ف   بطبیعة و لھدف.  لذلك  إلى ا   وصول حتى یُمكنك ال كتسبُھا  ت التي س 
 . استراتیجّیٍة یتِخذُھا الفرد ستفرض واقعھا، ومخاطرھا 

، ھو عدم  م الیو الخیارات التي یتِخذُھا شباب  في  ربما أھم المخاطر الكامنة  
 تحقیق الذّات وھنا علینا جمیعنا أن نتوقف، ونُحدد ما المقصود بذلك. 

الذّ  إلى حاجة  ھي  )  Self Actualization(  ات تحقیق  مِ   الفرد  ذاتھ  ن تحقیق 
ممكن   قدرٍ   حتملة لتحقیق أكبرِ والمُ   ، ة ھ الحالّی ومھاراِت ،  ھھ لقدراِت خالل استخدامِ 

، فإن الفرد صاحب نظریة التحفیز  )Maslowوحسب ماسلو (   ن اإلنجازات.مِ 
یُ  لم  إن  الحاجة  تلك  تحقیق  إلى  الوصول  یستطیع  حاجاتھ   أوالً   لبلن 

. وقد 9لتقدیر إلى الشعور با و  ، ألمان ھ ل ات اج تی ح او  ، واالجتماعیة، الفسیولوجیةِ 
بشكلٍ  الذات  تحقیق  أن  ماسلو  یُ   افترض  ما  نادراً  إلیھ، كلّي  الوصول  مكن 

أن   الحاجة كرحلةٍ واقترح  التعامل مع ھذه  خِ   یتم  إلى یسعى من  الفرد  اللھا 
المعرفة  لطلب  نفسھ  قدراِت   ،تحفیز  فترة   ، ھوتحسین  طوال  النمو  ومواصلة 

  فما المسار لتحقیق الذّات؟   حیاتھ. 

عندما نتخذُ الخیارات خاصةً الُمتعلقة بتحقیق الذّات، ألیس من المطلوب  إذن  
ونفھم ما الذي یعنیھ  ھ؟  فإذا استطعنا أن نُحِدد،  أن نعرف، ما الذي نسعى إلی

نكون قد قطعنا شوطاً كبیراً  تحقیق الذات بالنسبة للفرد واألسرة والمجتمع  
من  نتخذهُ  ھذه ومما  النظرة  من  تتأتى  أن  التي ممكن  المخاطر  تدارك  في 

 خیاراٍت لبلوغھا.
  

 
9 Maslow’s (1943), “Maslow's Hierarchy of Needs”, Dr. Saul McLeod, 

published 2007, updated December 29, 2020, available at: 
https://www.simplypsychology.org/maslow.html 

 

https://www.simplypsychology.org/maslow.html
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  ، الحكومات و  ، والمؤسسات  ، كاتللشرِ   ةبالنسببق نفس التّساؤالت،  طھل تن
الیوم عن الُمستقبل على  اب  بش   الذي یسألھھل ینطبق نفس السؤال    ؟ والدول 

  نفسھا ماذا   المؤسساتُ   الُ ھل تسْ ف؟  منظور كل منھم الجمیعِ، بغض النظر عن  
   ؟ رك المخاطراتد لِ  تھااستراتیجیّ  تخطیط من بھِ   تقوم 

ن یتعیّ ھل    ؟ ھاركاتد ل   استراتیجیاتٍ ضع  البد من أن نو ما ھي المخاطر التي  أ
بدل ما   إستراتیجیّاٍت لتدارك المخاطر؟  ستقبل أن نضعُ ر للمُ نا ونحن ننظُ علیّ 
إلى وضعالعكس صحیح    یكونُ أن   عما الو  ،ستراتیجیاتاال  ونتجھ  تعامل 

ما   الترابط طبیعة    ینتُج عنھا من مخاطٍر؟ ھذه كلھا أموٌر تُؤكد مرةً أخرى
الخطر ھو    آلخر، ھلفي اسبب  تھو المُ فمن  .  بین االستراتیجیّة، والمخاطر

أال االستراتیجي  للتوجھ  االستراتیجي  أن  م  ُمسبب  الُمسبب  ھو  التوجھ 
   . على االطالق للمخاطر؟ في الحالتین الخطر، واالستراتیجیة ال یفترقان

  نوكیا   شركة  قصة  بالذكر  والجدیر[ عدیدٍة انتھت كما انتھت المّھن،  ؤسساتٍ مُ 
  تقنیّة   نسق  في  والسریعة  الھائلة  للقفزة   ُمواكبتھا  ِلعدم   وتراجع مكانتھا السوقیة

  لم تدرك وإن  لمجتمعاِت التي  ، األمر ذاتھ ینطبق على ا]الُمتحركة  الھواتف
  ت التي حدّثت في العالم، التعامل في الوقت الُمناسب مَع الُمتغیّرا  ضرورة

    سوف تندثر.
معرضة  فراد جمیعھا  األ  كما جمیعھا    والشركاتُ   ،المؤسسات ومجتمعات  ال

الركب  االستراتیجیّاُت    إن  للتخلف عن  تكن  لم  وإذا  المتغیّرات،  تواكب  لم 
النظر   التي یواجُھھا اإلنسان، والعكس صحیٌح، بغض  المخاطر  على قدر 

 عن موقعھ فردیاً أم جماعیاً. 
مثل  المؤسساتف المُ كغیّ و  بيّ رالع  النقددوق  صنْ ،  من  الدولیّة ره  ؤسسات 

الظروف المحیطة   ھجبتاستوُ ھت في ظل ما  تجّ على سبیل المثال اِ واإلقلیمیّة  
الدول   والتقدم األعضاء  واحتیاجات  للتطور  مستقبلیة  رؤى  تبني  كي   إلى 

لمخاطر المستقبلیّة  باتماماً  واعیةُ تسیر في طریقھا لتحقیق ھذه الرؤى وھي  
  یكون لھا دوراً متمیزاً ورائداً في سیاق محیطھا. أن ضرورة ھمھا أمن و



 تقبل  الُمسْ  ِلوظائِفالتَّخطیط 
 

29 

ھدف  ی  -1976وھو مؤسسة عربیة أنشأت في عام  -  العربيّ   دنق ال   دوقفصنْ 
 التنمیة  لَھجع  ودفع  العربيّ   االقتصاِديّ   تكاملال   ماتوُمق  إرساءإلى  

موی  لعربیّةا   الدول  جمیعِ   في  االقتصادیة إلى  شكل بِ   المتغیّرات  ةبواكّ سعى 
  في   ویعمل  األعضاء،ِھ  دول  لویاتأَوّ   لخدمة  استراتیجیاتھ  ویطّورر،  ستمّ مُ 

وعّي وإِدراك ُصْندوق    بما یعكس  للمخاطر،  التحّوط  وأَ   تجنب  على  كلذ   سیاق
العربيّ  للمخاطر  ،ي اإلستراتیج  طیط التخْ   ةأھمیَّ ب  النَّقد   الكامنة  وإدراكھ 

ینظر  الُمنطلق،  ھذا  منھ.   طبخطّ   صلةت� المُ    إلى   العربيّ   النْقد  صْندوق  لم 
  المدى،   بعیدة   رؤیةسعى إلى بلورة    وإنما  ،فقط  الخمسیّة  إستراتیجیاتھ  تطویر

  ، اإلستراتیجي   التخطیط  أَعمال  لمواكبة  حدیثھ  ةومنھجیّ   ألیات  وضعقام بو
  األَلیات   كافة  تبنيو  الصلة   ذات  المخاطر   ورصد   اإلستراتیجیّات   نفیذ تو

 .لھا  والتحوط المخاطر  ھذه  ِلتجنب
تبنى   علیھ،  مستقبلیّ رؤی  الصْندوقبناًء  لعام  ة  أن    2040ة    یكون مستھدفاً 

  مسیرة   لتعزیز  راتوالتط  مع  تفاُعلھا  في  العربیّة  للدول  األقرب  الشریك
  لتخطیط واع ل  مسار  وفقي  والنقدي  لاواْلم  االقتصاديّ   والتطویر  االستقرار

المرتبطة   ،االستراتیجي المخاطر  مع  المدروس  للتعامل  واضح  وسعي 
 .   بتحقیق رؤیتھ

 الُمجتمع على المخاطر  انعكاسات .8

الُمجتمعاِت ال تقف عند و المخاطر التي یتعّرض لھا الشخص كما الُمؤسسات  
الصحة، والُمجتمع، على  انعكاساتھا  أن ھذه المخاطر لھا  حدّ الشأن المالي بل 

وأیضاً على النظرة إلى الحیاة.  وقد یكوُن صحیحاً القول بأن اإلنسان الذي ال 
الموازنة بین   لمخاطر و العمل، والُمجتمِع  یستطیعِ  الحیاة، قد یكوُن معّرضاً 

 تحقیق ما یصبو إلیھ.  عدم قُدرتھ على كثیرةٍ منھا مخاطر تشتت العائلة و 
  ة المالی  شؤونھم اُب الیوم تؤثر لیس فقط على  بالخیارات التي یتخذُھا ش   إِن

ومعیشتھةوالّصحی ومستقبلھ م،  وتوازنھم ،  المادیة،    م ،  االحتیاجات  مع 
 .ة وإنّما أیضاً على الُمجتمع ككلوالمعنویّ 
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فلیس كافیاً أن تَكتسب المجتمعات تطوراً تقنیاً، وإنتاجیاً على حساب الثقافة،  
 الُمجتمعي.   م والتقدُ 

  خاصة فیما یتعلق بأُمور ٍة،  قصیرلفتراٍت  جتمعات  خطط في المُ نُ   الالتالي  ب
كما أن المجتمعات باتت  .   تقنیات الُمْستقبلوھ  وصحتِ   مثل سالمة اإلنسان،

تحدد االحتیاجات وفق رؤیة بعیدة األمد ولم تعد تنظر إلیھا من منظور األجل  
على    .القصیر العالَ مُ   حتى  تدبدأ  ،مستوى  الحكومات  بنظرٍة ت    ة بعید  رك 

ُمقومات  تھدد  و   على الكوكب،  جسیمة تواجھ االنسان  رمخاطالمدى وجود  
 .بھالحیاة  

الُمتأتیة في حال لم نُعالج    بالتالي مجتمعیاً، وعالمیّاً أصبحنا نُفّكر بالمخاِطر
ُمَؤخراً   حصل  وكما  السكان،  وازدیاد  واآلفات،  الحراریّة،  االنبعاثات 

ھذه كّلھا أموٌر یتعّرض لھا .   19-كوفیدمواجھة الجوائح العالمیة مثل جائحة  
بغیر   التحك اإلنسان  یستطیُع  وال  من   م إرادتھ،  البعُض  كلّي.   بشكٍل  فیھا 

 األَوطان   طال ھا اآلخر ی بعض   نولك ،  بإطار شخصتحكم فیھ  ممكن ال  رالمخاط 
 . كملھ أ األرض ب كب  و طال ك لتبعض تأثیراتھ تتعدى ذلك  الو 

ُمعالجة المخاطر في  العالم بأسره یُدِرك الیوم ضرورة التكاتُف، والُمشاركة  
المدى لیس   بعیدة  بھذا  المقصود  طبعاً  األرض.   ھذه  على  اإلنسان  لوجود 

 الیوم، وال أیضاً وضعھم في حالة شعوٍر باإلحباط، أبداً! فمنذُ شباب  تخویف  
 أساس   و ھذا ھ   "كلونأ فی   ُع رِ ونزْ   فأكلنا، زرعوا  "تقول الحكمة المأثورة  جل  األ 
 ھ.مستقبل قیادة  لاإلنسان   واستعداد   ، مع المخاطر  بأھمیة التعامل دراك التام  اإل 

الخیارات التي تْخدم المصلحة الشخصیة، والمصلحة    اختارواشبابنُا الیوم!   
ھو الُمجتمعات ھي أنتم، ومستقبل األوطاِن  . فامةالُمجتمعیة والمصلَحة الع

تأثیرأنتم، والخی لھا  الیوم،  التي تتخذونھا  أو  اتھا  اراُت  غداً،  المجتمعِ  على 
حتى الیوم بذاتھ، فالخیارات التي یتخذھا شباب الیوم ھي خیاراٌت ُمجتمعیّة،  

ى مخاطرھا الكامنة،  المجتمعات خیاراٍت ال تستطیع السیطرة عل وإذا اتخذت
أكثُر المخاطر التي على    وھو  نفق المجھول،في كون الُمجتمعات قد دخلت  ت

 . وتجنبھا من البدایة اإلنسان أن یعمل لتدارك تأثیراتھا
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 ُمستقبلھ  طة الشباب لتخطیاستراتیجیّ  .9

شباب الیوِم أمام تحدیاٍت فرضھا التقدّم الُمتسارع في ُمعظِم قطاعات األعماِل 
التحدیّ  وھذه  التقني،  التطّور  بمعظمھا  بسبب  تكّمن  من  في  ات  الیقین  عدم 

 ل.زالمستقبل، والمجھول یخیف الشباب الیوم كما في السابق، ومنذُ األ
للماضي،   ولیس  للمستقبل  ھو  التخطیط  ألن  الُمستقبل،  في  من  وفّكر  تعلم 

تجارب الماضي لبلورة خیارات المستقبل.  أیضاً عندما تنظر إلى الخیارات  
بھا المرتبطة  أنالمخاطر  تأكد  ما    ك،  بقدر  نظرت  من رؤیتتستطیع  قد  ھ 

تأثیراتھا  مخاطر الرؤیة ضبابیّة ھنا    وقیّمت  القرار، وإذا كانت  اتخاذ  قبل 
على شبابنا الیوم وعلى مجتمعاتنا وأوطاننا   . تكمن الحاجة ألن تعرف أكثر

ثم   المعرفة  لبناء  جیداً  ستقبل،  المُ   واستراتیجیاتالخیارات،    اتخاذالتفكیر 
ت وما ینظر إلیھ اآلخرون من  فدعونا ال نقلّد ما یتخذه اآلخرون من خیارا

 كٌل منا لدیھ قُدراتھ ومھاراتھ ونظرتھ للمستقبل.   ، فإمكانیات وقدرات
بالتالي كٌل منا علیھ أن یوازن خیارات المستقبل بقدر ما لدیھ من مقومات  

أو الحصول علیھا في سبیل    تملكھاحالیة أو مھارات وإمكانیات قد یستطیع  
 .تحقیق الغرض

ستقبل بطریقة تفید كل واحٍد منّا.  فاستشراُف الُمستقبل  ف المُ نستشرِ   ینا أنعل
و معرفٍة،  إلى  درویتطلب  یحتاُج  من  من   ساالستفادة  وأیضاً  الحاضر، 

 . تجارب الماضي، وال ننسى أن بعض الِمھن، واألعمال قد اندثرت
الّظروف،   بحسب  الوقت  مع  تتغیّر  قد  ُمستقبلكم،  لتخطیط  استراتیجیتُكم 

، وإِدراككم لما تنطوي علیھ من مخاطر ص الُمتاحةرالحیاةِ، والفُ  اتومعطی
بشكل دوري ضرورة تُملیھا التغیرات    استراتیجیتكم المستقبلیّةلذلك ُمراجعة  

 .  المتسارعة
والُمؤسسات  ف و  ااستراتیجیتھ  تراجعالشِركات  سنواٍت،  خمس  یتم  قد  كل 

ة،  تشھدھا الظروف المحلیّ   مراجعتِھا سنویاً لكي تتواءم مَع التطورات التي
ة.  فما بالك بوضعِ خطٍط لمستقبلك تُحدد فیھا مخاطر متوقعة في أو العالمیّ 
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تخطیھا ن     .كل خطوٍة  بأن  مستقبلنا  یستحق  حتى  أفال  استراتیجیاً  لھُ  خطط 
خطِطك، أو تحویلھا لتخصٍص    رال تیأس من تغی   ؟نتمكن من تحقیق األحالم 

  .  بالطبع تخصص آخروإبداع في  نتج عن ذلك نمو مھاراتك  أفضل فربّما  
المخاطرة  تكْ  الحالةمن  الوقت،    في ھذه  التغلب على  في عامل  لذِلك علیك 

 . واالجتھادبالمعِرفة  المخاطر
  یة ارتباطھا بالثورة التقن   لدیھا أمٌر واحدٌ مشترٌك وھو وأعمال الیوم    جمیع مھن 

الذي أعلن    ”Metaverse“أحدث إبداعاِتھا، العالم االفتراضي    التي نعیُشھا ولعلّ 
  م حول العال  ”Metaverse“ عنھ مارك زوكربیرج حیث یتم التخطیط الستخدام 

على    اً سلبی   اً مخاطر؟ وھل سیكون لھا أثر  في بأكملِھ.  فھل ستسبب ھذه التقنیة  
أم ستفتح فُرصاً لِإلبداع وخلق وظائف أمام جیل الُمستقبل تُضاف    الُمجتمعات؟ 

 إلى مجاالت التقنّیة األُخرى. 
عْینك   نصب  تضع  أن  من  وظائفأن  والبُدَّ  في  ستلزم  یبل  ق الُمست  النَّجاح 

والتفكی ال التحدیات،  مع  التعامِل  على  والقُدرة  بالتّقنیة،  المعِرفة  بین    ر جمُع 
إلى مھاراٍت شخصیٍّة مثل العزیمة، والتعاون، والتعاطف،    النقدي، إضافةً 

اللغات.  ھذا المزیج من المھارات یُتوقع أن یُعزز فُرص إِجادة  و  ،والتواصل
 .أسواق العمل في  الُمتسارعة لتأقلم مع الُمتغیراتل شباب الیوم 
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