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 ؟!طبيعة العمل في المستقبلكيف ستكون 

 محمد حسن يوسفد.
 السياسات واإلدارة العامة دكتوراه 

 بنك االستثمار القومي -وكيل الدعم الفني لالستثمار

 
المسوتمر نموو المع فتسارع نمو الطبيعة التشابكية لمتكنولوجيا المعرفية. طبيعة العمل من خالل تتغير 

، تقريبوا   الوظوافف، والروبوتيات، واألدوات المعرفيوة، يوتإ اعوادة اختوراع كول يطناعنظمة الذكا  ااصوالمعقد أل
، واتسوواع  ". ومووع تطووور اووذا ااتجووا النطوواع ةواسووع"القوووا العاممووة  اآلنيوو  طمووع عمي أصووب  انووتع عنوو  مووممووا ي

منمو في ل الوظافف وتنظيإ العمل والتخطيط عمى المنظمات اعادة النظر في كيفية تصميإمن الواجب أصب  
 المستقبل.

فووي  كبيوورا   أنهووا نفووذت بالكاموول أو أحوورزت تقوودما  الكبوورا  ٪ موون الشووركات10، ذكوورت 7102 عوواإوفووي 
% مون اوذ  الشوركات أنهووا 41كموا أعمنووت  تبنوي التقنيوات المعرفيوة والوذكا  ااصووطناعى تومن لوتهوا العامموة.

اا ذكر ي اا أن  لإاذ  النسب مرشحة لمتزايد.  وبمرور الولت، فإن .لهذ  التقنيات في ختإ البرامع التجريبية
شووووخاص األ موووون خوووواللعموووول الإلدارة لوووووة  عمووووى اسووووتعداد٪ فقووووط موووون المووووديرين التنفيووووذيين العووووالميين أنهووووإ 02
اتجوا  فوي السونوات هوذا ا، واوو أدنوى مسوتوا اسوتعداد لالى جنوب جنبا   وأنظمة الذكا  ااصطناعيروبوتات الو 

 ي حول اتجااات رأس المال البشري.الخمس لالستطالع العالم

الطبيعةةةة ، أصووودر البنووول الووودولي تقريووور عووون التنميوووة فوووي العوووالإ، والوووذي عنونووو   "7102وفوووي أكتووووبر 
طبيعوة "   انرفويس مجموعوة البنول الودولي ،جويإ يونوك كويإ". وفي تقديمو  لهوذا التقريور، فقود لوال المتغيرة لمعمل

وا نعرف الوظافف التي سيتنافس عميها معظإ التالميذ بالمودارس  ا...العمل ا تتغير فحسب، بل تتغير سريع  
اابتدافية اليووإ، ألنو  حتوى الك يور مون اوذ  الوظوافف ويور موجوود. ويتم ول التحودي الرفيسوي فوي تسوميحهإ بموا 
سيحتاجون  من مهارات بصرف النظر عما ستكون عمي  مهارات المسوتقبل وكوذلل مهوارات التفاعول الشخصوي 

لجووودة اسووت ماراا فووي مواطنيهووا، ننموول بوونن نسوواعد  طف والتوورزر. وموون خووالل تصوونيف البموودان وفقووا  م وول التعووا
 ."الحكومات عمى اتخاذ خطوات نشطة لتحسين اعداد مواطنيها لمتنافس في التصاد المستقبل

ة " أصودرتها منظموة العمول الدوليوالتغيرات التكنولوجية والعمةل يةي المسةتقبلوفي ورلة بح ية بعنوان "
موون المحركووات األساسووية لمنمووو والتنميووة. ففووي الفكوور االتصووادي،  التغييوور التكنولوووجي، توورا الورلووة أن موورخرا  

لمنموو فووي األجوول الطويول. ويوورا االتصووادي الكبيور روبوورت سووولو  مباشوورا   تشويع فرتووية أن التقوودإ التقنوي سووببا  
% مون النموو االتصوادي الوذي تحقوع 21نحوو الحافز عمى جوافزة نوبول فوي االتصواد، أن التقودإ التقنوي يفسور 

 في الوايات المتحدة اامريكية خالل النصف ااول من القرن الماتي.
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نتواج تنطووي عموى عون عمميوات ديناميكيوة فوي بنيوة اإل ويمكن تفسير التغيورات التكنولوجيوة بننهوا عبوارة
عمى عمميات تحويل  ية، كما تنطوي أيتا  الغا  لموظافف التقميدية  إ اعادة انشافها مرة أخرا بصورة أك ر تقن

سوتخداإ لموظافف القافمة بالفعل، وبخاصة الوظافف التي تعتبر ك يفة لمعمل، بحيث تتحول من كونها ك يفة ا
لكي تصب  ك يفة ااستخداإ لرأس المال. وبوالطبع ا يخفوى موا لهواتين العمميتوين مون ب وار مباشورة عموى  لعملا

 وكذلل عمى أرباب العمل. كل من العمال وعافالتهإ 
واسووعة ) النطوواع ةواسووعلوووا عاممووة الووى  لمعموول طوووال الولووت يعتبوور التحووول موون الموووظفين المتفووروينو 

( أحد الكبيرة من المنتمين الجدد لسوع العمل والحشودالمتسارعة  ةالتكنولوجيبفعل كل من التطورات  عالنطا
ألفووع. انوو  يقمووب المفوواايإ المنلوفووة لماايووة الوظيفووة )مووع اتجااووات رأس المووال البشووري فووي ا الكبووراالتحووديات 

بالفعول، وكيوف يوتإ تودريب القووا العامموة مفهووإ العمول الوذي يعنيو   ، ومواجميع اآل ار المترتبة عمى الوظوافف(
د المفاايإ التقميدية حول يمدلت ومن ناحية أخرا، يردي اذا التحولواختياراا، وكيف يتإ تصميإ مكان العمل. 

يعيد تعريف شراف  القوا كما ، اآلاتبشر وتمل التي يمكن أن تقوإ بها يمكن أن يقوإ بها ال العمل التي أنواع
 العاممة البشرية المعنية.

المووررخ االتصووادي فقوود لوواإ  .مهمووةالوس ر دوبووالرجوع الووى الماتووي، يمكننووا اسووتخالص العديوود موون الوو
العاللوة طبيعوة التشواب  فوي لمعرفوة و  ، وذلل لبحثة لرون ال كإ كبير من البيانات يعود لروبرت ألين بتجميع 

نمواذج اجتماعيوة تبني العمل بوتدعو اذ  التغييرات الى في الماتي والولت الحاتر. بين األجور واإلنتاجية 
التصادية جديودة و وورة فوي التعمويإ. ويجوادل الخبيور االتصوادي ايوان وولودين بونن عصورنا لو  أوجو  تشواب  موع 

أك ر من ال ورة الصناعية. واو يحث اذ  المرة عمى "أن تجود المعرفوة والتحوري طريقوة لمتغموب عصر النهتة 
 عمى التحيز والجهل".

، ولكن م ول اوذ  ا يدعم  البحث بنن الوظافف الحالية ستختفي كميا   ااستنتاج الشافعومع ذلل، فإن 
سويتإ انشوا  وظوافف جديودة بالكامول عموى فوي حوين ف، ذلول عوالوة عموىو . جوذريا   تغيورا   ير شوكمهاغيتالوظوافف سو

أسووواس ااحتياجوووات المتغيووورة لمبشووور والتطوووور التكنولووووجي فوووي معظوووإ مجووواات النشووواط البشوووري، فوووإن بعوووض 
يتم ول التحودي الوذي يواجو  و الوظافف الكالسيكية التي تتطمب مهارات انسانية أساسية ستستمر في المسوتقبل. 

عووداد األشووخاص الووى أيوون سووتقود اووذ  ااتجااوواتودراسووة  ،اتجميووع المجتمعووات فووي التعوورف عمووى ااتجااوو ، وا 
األعمال عمى وج   أربابقع عمى عاتع الحكومات و ويوالمنظمات لتجهيز أنفسهإ من أجل المستقبل المتغير. 

اعووادة  يوونتي عمووى رأس ذلوولو لمسياسووات التووي يجووب تبنووي العموول بهووا، الخصوووص مسوورولية وتووع اطووار فعووال 
بعووض  ذكر يوولمووا  ووفقووا   التعميمووي الووى المسووتقبل، لتحقيووع اانتقووال الووى العصوور الرلمووي الجديوود. توجيوو  النظوواإ

، وستنتشووور عموووى مسوووتوا واألك ووور مرونوووة شووو  األك ووور تووودريبا  ، فوووإن "فووورص المسوووتقبل سوووتذاب الوووى المر الخبووورا 
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ات العاموة، والشوركات هيفوي يووفر التعواون الو يوع بوين الالوذ لتشوبيلااستنتاج الشوامل اوو أن ترتيوب او . العالإ"
، وجمعيوات المووارد البشورية، وأصوحاب المصومحة ، والمنظموات المجتمعيوةالخاصة، والمنظمات وير الحكوميوة

 الرفيسيين، يمكن أن يكون الحل اختالات التوازن الحالية والمستقبمية في أماكن العمل.
مووى القوووة العاممووة، فهووي تووردي ألدا  وممووا ا شوول فيوو  أن التطووورات التكنولوجيووة تمقووي بظووالل ك يفووة ع

مون تحوت أرجوول  وظوافف تقميديوة كانوت القووة العامموة فووي السوابع تقووإ بعممهوا، مموا يوردي لسووحب البسواط ك يورا  
مون ايجواد وظوافف جديودة  موا كوان التحسون فوي الكفوا ة التكنولوجيوة أسورع ك يورا   العمالة التقميدية القافمة. ووالبا  

،  وإ يميو  مهموة البحوث عون فقودت وظاففهوا. واوذا موا يعنوي أن فقودان الوظوافف يونتي أوا   لمعمالة التقميديوة التوي
ميدية بفعل التقودإ التكنولووجي، م ول القيواإ بودفع اعانوات لمبطالوة التعويتية لمعمالة التي أصبحت تق جرا اتاإل

ارد كينووز اسووإ "الموورض أو القيوواإ بالتوودريب التحووويمي ... الووال. وفووي  ال ينووات القوورن الماتووي أطمووع جووون مينوو
الجديوووود" عمووووى فقوووودان الوظووووافف، ونعتوووو  بالبطالووووة التكنولوجيووووة، أي البطالووووة التووووي تنشوووون عوووون اكتشوووواف وسووووافل 

فهووا فووي اسووتخدامات يوظيمكوون تتكنولوجيووة تووردي لتوووفير اليوود العاممووة، بشووكل أكبوور موون ايجادنووا آلليووات أخوورا 
 بديمة. 

التصادي المذال لبمدان شرع بسويا وتعتقود أنو  بوسوعها البمدان المنخفتة الدخل الى النجاح اوتنظر 
أي التقسووويإ الووودولي لمعمووول اسوووتنادا الوووى الميوووزة التنافسوووية الديناميكيوووة،  –أن تنسوووال اسوووتراتيجية "اإلوز الطوووافر" 

لكون المسوار مون  والتحرل بال تعب من التصنيع الخفيف الى عمميات التصنيع الكاممة  إ الوى نعويإ الخودمات.
عون التصوونيع فووي  لوى التنووين ربموا وصوول الوى نهايتوو  موع اشووارة بعوض خبوورا  التنميوة الووى التحوو ل سووريعا  اإلوزة ا

اذ  ك يوور موون البموودان المنخفتووة الوودخل ولمووة الفوورص لتسوومع حتووى ألوول الخطوووات عمووى سالسوول القيمووة الدوليووة.
فوي شورع بسويا  نجو  ك يورا   يشير داني رودريل، عمى سبيل الم ال، الى أن التحول السريع الى التصنيع والوذي

بول يجوب مواصومة النموو عموى  فوي المسوتقبل. )وكذلل في أجوزا  أخورا مون العوالإ( سينتشور بقووة أتوعف ك يورا  
 .أي ااست مار في المهارات ورأس المال البشري وتحسين اإلدارة العامة والمرسسات ،المسار الشاع

ألك ور لودرة عموى التكيوف، وذلول بوالنظر ن فرص العمل التي سوتبقى صوامدة اوي تمول اويرا البعض أ
الووى أن التطووور التكنولوووجي لوود سووااإ فووي تغييوور طريقووة عممنووا، ولووذلل فالوظووافف التووي ستسووتطيع مقاومووة اووذا 

الية مع العمال في المستقبل لمتكيف بصفة عوسوف يحتاج  .التطور التكنولوجي ستكون لابمة لمتغيير والتكيف
نفسوو ،  الولووت وف سوويكونون مطووالبين بالقيوواإ ب ال ووة أو أربعووة وظووافف فووينهووإ سوواطوورع العموول الجديوودة، حيووث 

وير مهوارات جديودة فوي مسواعدة النواس عموى تطو رفيسويا   الحصول عمى تعمويإ بصوفة مسوتمرة دورا   وسوف يمعب
 .عمى فرص عمى أفتل لوبالتالي الحصو 
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توووي يمكنهوووا زيوووادة وفوووي نظووور البنووول الووودولي، يظووول عوووب  مواجهوووة اوووذ  التحوووديات عموووى الحكوموووات، ال
ااسووت مار فووي رأس المووال البشووري، وتوودعيإ الحمايووة ااجتماعيووة. ولكوون تظوول اووذ  الحمووول بعيوودة عوون متنوواول 
الوودول الناميووة، اذ تتطمووب توووافر أموووال طافمووة لتطبيووع اووذ  الحمووول. كمووا أن اووذ  الحمووول تتعووارض مووع بوورامع 

نفوواع الحكووومي توورورة تقموويص اإل لتووي تتبنووى أساسووا  اصووندوع النقوود الوودولي التووي تطبقهووا والبيووة اووذ  الوودول، و 
يوورادات موون خووالل تحووديث ولووذلل يظوول أفتوول السووبل اووو زيووادة اإل االتصووادية المنشووودة. اإلصووالحاتلتحقيووع 

التصاعدية، وذلول لتمويول تنميوة رأس الموال البشوري والحمايوة الترافب نظإ ظإ التريبية القافمة، وااتجا  لالن
 ااجتماعية.

لنقوواش السووابع المجووال أموواإ صووانعي السياسووات العامووة لوتووع نصووب أعيوونهإ األوتوواع سووريعة يفووت  ا
التغيوور فووي التكنولوجيووا، حتووى تسووتطيع الوودول ااسووتجابة السووريعة فووي التغيوورات التووي سووتحدث فووي شووكل أسووواع 

أموواإ وووزو  العموول فووي المسووتقبل. وموون أاووإ األسووفمة الم ووارة فووي اووذا السووياع ماايووة الوظووافف والحوورف المهووددة
التغيوورات التكنولوجيووة، وماايووة امكانيووات ايجوواد وظووافف بديمووة لهووا، وماايووة الوسووافل التووي يكووون عمووى الدولووة 
استخدامها لتفادي ب ار اذ  التطورات التكنولوجية عمى العمالة  زيادة النفقوات التحويميوة أإ زيوادة اإلنفواع عموى 

ة مووون أجووول خموووع فووورص عمووول جديووودة ... الوووال. واووول أصوووب  التووودريب التحوووويمي أإ اإلنفووواع عموووى البنوووى التحتيووو
فووي ظوول  موون كالسوويكيات القوورن الماتووي أإ مووا زال األموور ممكنووا   الوصووول الووى وتووع التشووغيل الكاموول حممووا  
 التطورات المتسارعة التي تحدث من حولنا؟
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