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إحدى مبادرات مركز أسبار

يعرض هذا التقرير لمستقبل العمل من حيث االحتياجات واإلمكانات والفرص المتوقعة.  وفي هذا
ل واقع بيئة العمل ما بعد كورونا يمكن مالحظة حدوث اإلطار، فقد تمت اإلشارة إلى أنه بتأم
الت، كان من أبرزها أن نحو 25 مليون شخص فقدوا وظائفهم، وهذا العدد يتجاوز َمن فقدوا تحو
وظائفهم في األزمة المالية العالمية عام 2008، والذين بلغوا 23 مليون شخص. أيًضا، أصبحت بيئة
العمل بعد جائحة كورونا تقتضي االستثمار في المواهب والقدرات، كما ينطوي مستقبل العمل ما
بعد كورونا على تحديات اجتماعية وإدارية عديدة ال سيما ما يرتبط بتنظيم عالقات العمل بين

األطراف، والمنظومة التشريعية المستحدثة.
ق التقرير لوظائف المستقبل بوصفها الوظائف التي تستجيب للمتغيرات االقتصادية ويتطر
واالجتماعية والثقافية والتقنية، وتتواكب مع الرؤية السعودية 2030 بهدف تحقيق تنمية اقتصادية

مستدامة وقدرة إنتاجية وتنافسية عالية وتوليد فرص عمل جديدة.
أيًضا، فقد تم رصد عدد من المتطلبات لمواكبة وظائف المستقبل في الواقع السعودي ما بعد
جائحة كورونا خاصًة ما يتعلق بتنمية روح المبادرة وريادة األعمال، واستخدام ُطرق تدريس مبتكرة
ا، واالنفتاح على القرى الذكية حول العالم وأودية السيليكون عن طريق الزيارات االفتراضية، تكنولوجي
ف على التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالروبوتات والذكاء االصطناعي. واستخدام نماذج المحاكاة للتعر

ويتضمن التقرير توضيًحا للمهارات المطلوبة لسوق العمل في المستقبل، من منطلق أنه في
الوقت الذي يتزايد االعتماد فيه مستقبًلا على التكنولوجيا إلنجاز المهام الروتينية، سيكون
ف بسرعة أكبر مع هذه المتغيرات. الموظفون بحاجة إلى االرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم والتكي
وستتوقع الشركات الجديدة من الناس أن يتعلموا مهارات وظائف المستقبل بمعدل أسرع.
وتتضمن أبرز المهارات المطلوب توافرها في المشتغلين بوظائف المستقبل مهارات أساسية
تتعلق - على سبيل المثال - بإدارة وتحليل البيانات، واالبتكار التقني، والعصف الذهني والقدرة على

توليد األفكار، والمهارات المرتبطة باألمن السيبراني.
وفيما يتعلق بمستقبل ريادة األعمال والشركات الكبرى، تم التأكيد على أنه يتعين على رواد األعمال
ل الظروف المتغيرة، واعتماد مناهج جديدة إذا ف وتقب في المستقبل أن يتمتعوا بالقدرة على التكي
كان عليهم رسم مسار مالئم لبيئة عمل غير واضحة المعالم. وفيما يخص مستقبل الشركات
الكبرى، لم يُعد مناسًبا االستمرار في محاولة إيجاد األشخاص المناسبين للقيام بالوظائف المطلوبة
د مما إذا كانت بيئة العمل فيها مناسبًة للحفاظ على الكفاءات. كما أصبحت الشركات دون التأك
بحاجة إلى التأقلم والمرونة لتجاوز الخسائر التي لحقت بها نتيجة ألزمة كورونا التي اجتاحت العالم
كافة، في ظل تأثر سالسل اإلمداد، والضغوط على التدفقات المالية. أيًضا، أصبح مطلوًبا إدارة

األزمات من جانب هذه الشركات بكفاءة تنحى بها عن المخاطر.
ط التقرير الضوَء عليها فيما يتصل باألبعاد االجتماعية والنفسية ومن االستنتاجات المهمة التي سل
الراهنة والمستقبلية للتغيرات في بيئة العمل؛ أنه ثمة انعكاسات نفسية واجتماعية سلبية نجمت
رات التي طرأت على بيئة العمل، منها ما يخص األمان الوظيفي، والشعور بالعزلة باعتبار عن التغي

أن اإلنسان كائٌن اجتماعي بطبعه.

أوًال: الملخص التنفيذي:
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دة، يَعد من أهمها: اإلفادة من تجربة جائحة وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المحد
كورونا واستغاللها لبناء مستقبل أعمال عن ُبعد تتمتع باالستدامة، وتدريب وتأهيل الموظفين
الحاليين في بيئة العمل السعودية لمواكبة التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، واإلفادة من المنصات
الرقمية في تمكين المرأة وتعزيز مهاراتها لضمان حصتها في سوق العمل الرقمي الجديد وبما
يسهم في تحقيق المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين، والعمل على تعزيز الُبعدين اإلنساني
واالجتماعي في األعمال المعتمدة على التقنية واالبتكار، مع ضرورة االستمرار في تطوير منظومة

األنظمة والقوانين واستحداث التشريعات بما يواكب متغيرات العمل ووظائف المستقبل.

(
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التوصيات

  اإلفادة من تجربة جائحة كورونا  واستغاللها 
 لبناء مستقبل  أعمال  عن ُبعد تتمتع

ق  الرفاهية للجميع. باالستدامة،  وُتحق 
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اإلفادة من المنصات الرقمية في تمكين 
المرأة وتعزيز مهاراتها لضمان حصتها في

ق سوق العمل الرقمي الجديد، وبما ُيحق 
 المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين.

  اإلفادة من تجربة جائحة كورونا  واستغاللها 
 لبناء مستقبل  أعمال  عن ُبعد تتمتع

ق  الرفاهية للجميع. باالستدامة،  وُتحق 

دعم رواد األعمال في القطاعات المختلفة، 
بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه
مشاريعهم الناشئة، والحفاظ على وظائف

 األفراد وركائز معيشتهم وقت األزمات.

االهتمام بالقطاعات التي ُينظر  إليها باعتبارها 
دة لوظائف المستقبل، ال سيما  قطاعات مول

المتعلقة بالمعلومات  واالتصاالت والصناعات
 التحويلية والتكنولوجيا  المتقدمة.

العمل على تعزيز البعدين اإلنساني واالجتماعي
 في األعمال المعتمدة على التقنية واالبتكار.

االستمرار في تطوير منظومة األنظمة 
والقوانين، واستحداث التشريعات بما يواكب 

متغيرات العمل ووظائف المستقبل المتغيرة.

التوصيات



العمل لغًة هو الوظيفة والمهنة، أما اصطالًحا فهو الجهد الجسدي الذي يقوم به اإلنسان من
أجل تحقيق هدف معين يعود عليه بالنفع. أما عن مستقبل العمل فقد ذكر (جيرمي ريفكن) أن
ا إلى اختفاء اليد العاملة البشرية، ويجب علينا أن نتوقع انتشار الطفرة التكنولوجية ستؤدي تدريجي"

البطالة والعوز". 
د على وجه اليقين أن مستقبل العمل سيتغير. في الماضي، كان هناك تفاوت في واألمر المؤك
ى ذلك إلى تراجع الكثير من الناس، وخلق المزيد من عدم المهارات والوصول إلى التعليم. وقد أد
المساواة في الدخل. والمتوقع في المستقبل هو أن األشخاص الذين لديهم المزيد من ُحب

العمل والذكاء العاطفي سيكونون قادرين على االزدهار أكثر، وسيتم استبدال المهارات باآلالت.
ونحن نرى ذلك بالفعل في الكثير من الوظائف. ويمكن استبدال أي شيء يمكنك القيام به بجهاز
ر في وظائف المستقبل، فسوف يتعلق األمر برعاية األشخاص الذين الكمبيوتر. ولكن عندما تفك
ستربطهم بالممرضات والتي سترتبط برعاية األطفال، وستتعلق برعاية المسنين، وال يمكن

استبدال ذلك بـآلة أو روبوت.
لذلك، من أجل مستقبل العمل والحد من عدم المساواة في الدخل، نحن بحاجة إلى التفكير في
مساعدة طالب اليوم وعمال اليوم وقادة المستقبل لمعرفة المزيد عن إدارتهم العاطفية، لنكون
ع احتياجات الناس. وهذا من خدمة العمالء واالهتمام باآلخرين، وهذه أكثر تعاطًفا مع اآلخرين لتوق
هي الطريقة التي سيكون لدينا بها مجتمع أكثر إنسانيًة يقلل من عدم تكافؤ الفرص، ولكنه سيقلل
أيًضا من عدم المساواة في الدخل؛ ألن هذا شيء يمكن للجميع القيام به. يمكن أن يكونوا أكثر
اهتماًما، ويمكن أن يكونوا أفضل في خدمة العمالء، ويمكن أن يكونوا في موقع خدمة، حيث يؤدي

التعاطف إلى الثروة والمهارات.
ع كذلك أن نبدأ في المستقبل في رؤية ارتفاع معدالت البطالة، وقد رأينا بالفعل على والمتوق
األرجح خالل السنوات العشر الماضية آثار األزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث لم تُعد الكثير
ح أن استبدالها بالتكنولوجيا الجديدة؛ لذلك من المرج من الصناعات، والكثير من فرص العمل، وتم
يزداد عدم المساواة. وهذا ُيمثل مشكلًة من منظور مجتمعي؛ ألن هذا يؤدي إلى الكثير من األفراد
الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات. ونرى عدم المساواة من خالل توفير الخدمات العامة
ا على مستوى الدولة، كما أن بعض الدول أفضل من غيرها. لكن تلك الدول هي التي اتبعت حق
على مدار الثالثين عاًما الماضية ذلك النموذج النيوليبرالي لتقليص الخدمات الحكومية. هذا يضيف
أيًضا إلى حاالت التفاوت نوًعا من عدم المساواةالعامة وعدم المساواة الخاصة. وهذا تحٍد كبير علينا

مواجهته.

ثالًثا - مستقبل العمل والدخل والمساواة بين الجنسين: االستثمار
 في المواهب والقدرات "رؤية مستقبلية لما بعد كورونا":
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واقع بيئة العمل ما بعد كورونا

(
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واقع بيئة العمل ما بعد كورونا

ل واقع بيئة العمل ما بعد كورونا، يمكن  مالحظة حدوث التحوالت التالية: بتأم

 فَقد نحو 25 مليون شخص وظائفهم، 
وهذا  العدد يتجاوز َمن فقدوا وظائفهم 

في األزمة  المالية العالمية عام 2008، 
والذين بلغوا 23  مليون شخص.

تمثل كورونا تهديًدا لمصير 1.6 مليار عامل
في االقتصاد غير الرسمي حول العالم؛ 

وهذا الرقم يعادل نحو نصف القوى العاملة
 العالمية التي ُتمثل نحو 3 مليارات نسمة.

َمن سيبقون في أعمالهم سيصبح
 التساؤل  حول األسلوب الذي يؤدون به

 هذه األعمال  في المستقبل.

إن أزمة جائحة كورونا قد ُتفقد العالم
 إجمالي ساعات عمل تعادل 

نحو 160 مليون وظيفة بدوام كامل.



والواقع أن أزمة كورونا كان لها انعكاسات عديدة على بيئة العمل بجانب فقدان البعض
لوظائفهم؛ حيث أصبح العمل عن ُبعد خياًرا للكثيرين خصوًصا بعد التدريب العملي الذي عشناه مع
رون في البرامج التي تكفل إدارة الحياة اليومية، وأصبح األزمة تركت الناس يفك هذه الجائحة. كما أن
العمل عن ُبعد هو الوضع الطبيعي الجديد. وفي أحيان عديدة، كانت جودة العمل من المنزل

مرتفعة اإلنتاج، وربما يكون ذلك جانًبا من وظائف المستقبل.

(
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أيًضا، أصبحت بيئة العمل بعد جائحة كورونا تقتضي االستثمار في المواهب والقدرات؛ حيث ُيعرف
ا وتصقله البيئة المالئمة، وتتمثل هنا في بيئة العمل الموهوب بأنه الفرد الذي يملك استعداًدا فطري

أة لإلفادة من الموهوبين، وتوظيف طاقاتهم بالشكل األمثل. الجاذبة والمهي
لكن مستقبل العمل ما بعد كورونا ينطوي على تحديات اجتماعية وإدارية عديدة، منها:

1-     تنظيم عالقات العمل بين األطراف.
2-     منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة.

3-     األثر على العالقات العمالية والتنظيم النقابي.
4-     إنشاء وزارات أو هيئات للذكاء االصطناعي.

ل في العمل الجديد. 5-     تخصيص ميزانيات للتحو
6-     قوانين وأنظمة للتطوير في الذكاء االصطناعي.

ا إلعادة تنظيم مستقبل األعمال عن ل فرصًة مناسبًة جدومن ناحية أخرى، فإن جائحة كوفيد-19 ُتمث
ُبعد، كما تمثل في الوقت ذاته فرصًة لتحقيق قدر كبير من تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالوظائف

وبأدوار الجنسين حتى على مستوى المسؤوليات األسرية.
ا للتعامل مع المساواة بين الجنسين، من حيث األدوار ل بالفعل وقًتا مهمواألزمة الحالية تمث

والمسؤوليات، وإال فإن المزيد من النساء سيتسربن من القوى العاملة.
إنها أيًضا فرصة رائعة للشركات لتقول َمن هو األكثر إنتاجيًة، فلنعوضه بالتساوي، بغض النظر عن
جنسه. ألننا إذا لم نأِت إلى المكتب، وإذا لم ُنعِط نفس القدر من المظهر الجسدي ووقت المواجهة،

فنحن ال نعرف َمن هو الجنس، فنحن نعرف االسم فقط.
ض هذين الشخصين بالتساوي، ا، هل يجب أن ُنعو لذلك، هذا هو الوقت حيث يمكننا القول، تقني
ألنهما يؤديان نفس المسؤوليات؟ إنهم منتجون بنفس القدر. إنهم يؤدون عملهم، ويستحقون
نفس األجر. لذا، من منظور عدم المساواة في الدخل، ومن منظور األدوار والمسؤولية، يمكننا

استخدام هذا الوباء لعمل المزيد من أجل المساواة بين الجنسين.



(

يشير مفهوم وظائف المستقبل في هذا السياق إلى "الوظائف التي تستجيب للمتغيرات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنية، وتتواكب مع الرؤية السعودية 2030 بهدف تحقيق

تنمية اقتصادية مستدامة وقدرة إنتاجية وتنافسية عالية وتوليد فرص عمل جديدة".
ومن أبرز الوظائف المتوقع ازدياد الطلب عليها في المستقبل وظائف: أمن المعلومات، والذكاء
االصطناعي، والمهن التي لها عالقة باألمن السيبراني، والمهن المتصلة بالبيانات وتحليلها، وإدارة
دة واأللواح الضوئية الشمسية، وتصميم المتاجر االفتراضية، وهندسة الطاقة البديلة والمتجد

وصيانة وتطوير الروبوتات، وبناء وتصميم البرامج والتطبيقات الرقمية.
ومن أبرز القطاعات التي ستخلق وظائف نتيجة التحوالت المستقبلية: القطاعات الحكومية
المرتبطة ببرامج الرؤية 2030، وقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات،وقطاع البنوك والكيانات المالية

والمصرفية، وقطاع المواصالت فيما يخص أنظمة التنقل الذيك، وقطاع السياحة والترفيه.
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رابًعا - وظائف المستقبل: التحوالت المتوقعة والرفاهية المنشودة:

وظائف المستقبل

ادخال البياناتالتحرير الكتابيالبرمجة

التصميمالتدريسالترجمة

خدمة العمالءالمحاسبةالتسويق

(التحول الرقمي)



(

ونتيجة للتحول االقتصادي نحو استخدام آليات السوق وثورة االتصاالت التكنولوجية المتالحقة،
واالتجاه نحو زيادة القدرة التنافسية بين المؤسسات والمنشآت اإلنتاجية والخدمية؛ ظهر المجال
ع مستقبًلا عليه بأنماطه أمام اقتصاد العمل الحر بأبعاده المختلفة، نظًرا لالعتماد المتزايد والمتوق

المتنوعة والتي تتضمن أنماًطا، من أبرزها العمل عن بعد والعمل المرن.
أيًضا، فثمة نموذج للعمل في المستقبل يسمح بتغيير أماكن العمل إلى أماكن ترفيهية بمساحات
مفتوحة لالستخدام المشترك، وزيادة فعالية وأداء الموظف من جهات مختلفة، واستخدام نظام
ذيك لبرمجة تلك األماكن للتغيير والتعديل حسب الحاجة العملية لها وحسب إمكانيات الموظف،

.HTC وهو نظام من إنتاج شركة
 

وفي الواقع، فإن العمل عن ُبعد والعمل المرن يسهمان في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة
ر عن الدوام، إلى جانب توسيع مجموعة العمل، وزيادة إنتاجية الموظف، وتقليل حاالت التأخ
المواهب، وتعزيز العالقات األسرية من خالل تحسين التوازن بين العمل والحياة العائلية، فضًلا عن

توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل االزدحام المروري. 
كذلك ُيالحظ أن الفجوة الرقمية تنعكس على تلبية متطلبات العمل عن ُبعد؛ فبينما يستمتع العالم
د باإلنترنت، فإن هناك في المقابل 5% آخرين ال يستطيعون الوصول إلى الثروة التقنية، وهو ما ُيجس
الفجوة الرقمية التي نعيشها خاصة مع أزمة كورونا. وبالطبع، فإن تأثر كفاءة اإلنترنت يؤثر على

قدرة الجميع في مختلف المناطق الجغرافية على العمل عن ُبعد بذات الدرجة.
وبصفة عامة، قد يتم تفكيك الكثير من الوظائف وفقدانها في المستقبل بفضل الذكاء
االصطناعي. ولكن في الوقت نفسه، سيكون هناك الكثير من فرص العمل الجديدة التي ستفتح

ض نوًعا ما عن فقدان الوظيفة. والتي ستعو
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(

ويصبح من الضروري في ظل ذلك أن نتقبل التغيير التكنولوجي، الذي لن يتوقف أبًدا، وعلينا أن
نستثمره بشكل إيجابي خاصة فيما يرتبط بتوفير مستوى معيشي الئق للناس. ولكن في المقابل،
علينا أيًضا التعامل مع قضايا مثل الفجوة الرقمية كتحٍد. وباإلشارة إلى مثال نيوزيلندا، نجد أنه في
القطاع المصرفي والمالي، فإن الذكاء االصطناعي والقدرة على االتصال باإلنترنت والدردشة يساعد
فئات كثيرة على التعامل مع بعض القضايا األساسية، ولكن هناك على الجانب اآلخر الكثير من كبار
ن ال يستطيعون فعل هذا؛ نظًرا ألنه ال يتوافر لديهم القدرة على الوصول إلى اإلنترنت السن مم
بالطريقة التي يفعلها غالبية الناس. وقد أتوا من زمن يذهبون فيه إلى بنكهم المحلي وإيداع شيك
أو دفع فاتورة عن طريق الحضور البدني للبنك، إنه أمٌر صعب للغاية. لذلك، ُترك الكثير منهم في
ف؛ حيث يشهدون فراًغا في الخدمات مع انسحاب البنوك من بعض المناطق؛ ألن البنوك تدرك تخل
في الواقع أنها ال تحتاج إلى إنفاق كل األموال من خالل فتح أماكن حيث ال يوجد لديها قدر كبير من
ا.ويتم استخدام التكنولوجيا أكثر من ذلك بكثير؛ لذا الزبائن. وكل شيء بدأ يتحول إلى أن يكون مركزي

فإن كيفية تعاملنا مع تلك الفجوة الرقمية من حيث تقديم الخدمة أمر مهم للغاية.

وهناك ُطرق للتغلب على ذلك؛ بمعنى أن اإلدارة أو
المجالس المحلية يمكن أن تبدأ في توحيد الخدمات أيًضا.
لذلك، ال يزال لدى الناس مكان يذهبون إليه. أيًضا،
كمثال آخر يمكن التطرق إليه، ما تم في نيوزيلندا عام
2019، حيث تم اإلعالن عن أول ميزانية رفاهية في
العالم، وعندما أصدرت الحكومة ميزانيتها في هذا العام
م الوزراء في أعطت أولوية للرفاهية. لذلك، عندما يتقد
حوا ما هي عطاءات الميزانية، عليهم في الواقع أن يوض
نتيجة هذا اإلنفاق؛ فاألمر ال يتعلق فقط ببناء بعض
الطرق، أو استثمار األموال في الدفاع، أو تمديد بعض
األنابيب، أو بناء بعض المدارس الجديدة؛ فهذه أشياء
فعلية يجب فعُلها، ولكن األهم ما هي النتائج اإليجابية
التي ستأتي من ذلك؟ وهذه الطريقة تحاول النظر إلى
الكيفية التي تنفق بها الحكومة األموال أيًضا لتحقيق
الرفاهية للمجتمعات المعنية وألفرادها. وفي ظل
ى مثل تلك الرؤية؛ لكننا تسارع التكنولوجيا، يجب أن نتبن
ا في األشخاص الذين قد بحاجة كذلك إلى التفكير ملي

يتخلفون عن الركب، إذا لم ننتبه إليهم.
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ُيالحظ أن زيادة إنتاجية العاملين عن بعد تعتمد على عوامل، منها اختيار الوظائف المناسبة التي
ع تتالءم مع طبيعة العمل عن بعد، وكذلك وضع ضوابط محددة لتجربة العمل عن بعد، وتوس
مساهمة القطاع الخاص فيها، واالستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، فضًلا عن
الحاجة إلى تدريب الموظفين العاملين عن ُبعد لضمان جودة عملهم، جنًبا إلى جنب مع توفير

األدوات واألنظمة الالزمة إلنجاح تجربة العمل عن ُبعد. 
ومن المقترحات التي تكشف عنها الدراسات العلمية لمواكبة وظائف المستقبل في الواقع

السعودي ما يلي:
1-     تنمية روح المبادرة وريادة األعمال.

مة لمواكبة التغير التكنولوجي. 2-     توأمة الجامعات السعودية مع الجامعات التكنولوجية المتقد
3-     استحداث جامعات تطبيقية لتنمية قدرات الطالب الفنية والتقنية.

ا. 4-     استخدام طرق تدريس مبتكرة تكنولوجي
5-     االنفتاح على القرى الذكية حول العالم وأودية السيليكون عن طريق الزيارات االفتراضية.

ف على التكنولوجيا الحديثة، مثل: الروبوتات والذكاء االصطناعي. 6-     استخدام نماذج المحاكاة للتعر
7-     تركيز االبتعاث على التخصصات النوعية.

8-     وجود برامج تعليمية مكثفة حسب احتياج القطاعات االقتصادية بشهادات جامعية معتمدة.
9-     استحداث منشآت تعليم وتدريب جديدة تواكب مجاالت العمل الجديدة.

(

خامًسا - متطلبات مواكبة وظائف المستقبل في الواقع السعودي
 ما بعد جائحة كورونا:
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في الوقت الذي يتزايد االعتماد في المستقبل على التكنولوجيا إلنجاز المهام الروتينية، سيكون
ف بسرعة أكبر مع هذه المتغيرات. الموظفون بحاجة إلى االرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم والتكي

وستتوقع الشركات الجديدة من الناس أن يتعلموا مهارات وظائف المستقبل بمعدل أسرع. لذلك،
إذا كنا ال نعرف كيف نتعلم أو نتعلم بأنفسنا، فسوف نعاني. وفي هذا اإلطار، فإن كبار السن
م م كيفية التفاعل مع األنظمة اآللية باستخدام الذكاء االصطناعي. إن تعل سيكافحون من أجل تعل

مها. ا يجب على الجميع تعل م هو مهارة مهمة حق كيفية التعل
وتتضمن أبرز المهارات المطلوب توافرها في المشتغلين بوظائف المستقبل مهارات أساسية،

منها المهارات المتعلقة بكل من:

سادًسا - المهارات المطلوبة لسوق العمل في المستقبل:

(

•     إدارة وتحليل البيانات.
•     االبتكار التقني.

•     العصف الذهني والقدرة على توليد األفكار.
•     التفكير اإلبداعي.

•     إدارة الوقت.
•     إدارة المهام.

•     إدارة األولويات.
•     إدارة الحشود.

•     القدرة على التواصل والتخاطب.
•     المهارات المرتبطة باألمن السيبراني.

•     القدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة.

والمؤكد أن الثورة الصناعية الرابعة والظروف الجديدة ما بعد جائحة كورونا تفرض واقًعا جديًدا مليًئا
بالفرص والتحديات والمهارات الجديدة؛ فمن جهة، ستوفر أنواًعا جديدة من الوظائف لم تكن
موجودًة في السابق، وفي الوقت نفسه ستقضي على العديد من الوظائف التقليدية، وهو ما
ه نحو اكتساب مهارات جديدة تقتضيها تحديات المستقبل، والتطور التكنولوجي الهائل يتطلب التوج

الذي يشهده العالم  دون انقطاع.
ا بالَغ األهمية ينعكس على بيئة العمل؛ نظًرا تحدًيا مستقبلي ومن الواضح أن محو األمية الرقمية يَعد
ألن معظم الشركات تقوم بإدخال تقنيات الواقع االفتراضي، والذكاء االصطناعي والواقع المعزز
مها وإال أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم، في مكان العمل، ويصبح موظفوها ملزمين بتعل

وبالتأكيد فإن أفراد المجتمع بحاجة إلى نوع من المعرفة بهذه التقنيات للتعامل معها.
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يشير مفهوم ريادة األعمال إلى "نشاط متميز نقوم به عندما نقوم بتأسيس الكثير من األعمال التي
تتميز بالتنوع، وكذلك تقديم بعض المخاطرة أثناء ممارسة تلك األعمال، مع اَألْخذ في االعتبار أنه
أثناء الربح سوف تقوم بمواجهة الكثير من المخاطر، إال أنك تقوم بتقدير هذه المخاطر المترتبة على

تطوير األعمال.
ل مكانًة كبيرة من الناحية االقتصادية في الوقت الحالي وعلى وقد أصبحت ريادة األعمال ُتشك
مستوى العالم أجمع، ونظًرا لذلك أصبحت اآلن أهمية ريادة األعمال بالنسبة للمشروعات
اد األعمال االقتصادية هي المصدر األساسي في الدعم االقتصادي؛ ولذلك تعمد الدول إلى دعم رو

لمعرفتهم بالمكانة الكبيرة التي تحتلها ريادة األعمال للمشروعات االقتصادية بوجه عام".
ل الظروف المتغيرة، ف وتقب ويتعين على رواد األعمال في المستقبل أن يتمتعوا بالقدرة على التكي

واعتماد مناهج جديدة إذا كان عليهم رسم مسار مالئم لبيئة عمل غير واضحة المعالم.
وفيما يخص مستقبل الشركات الكبرى، لم يُعد مناسًبا االستمرار في محاولة إيجاد األشخاص
د مما إذا كانت بيئة العمل فيها مناسبًة للحفاظ المناسبين للقيام بالوظائف المطلوبة دون التأك
على الكفاءات. كما أصبحت الشركات بحاجة إلى التأقلم والمرونة لتجاوز الخسائر التي لحقت بها نتيجة
ألزمة كورونا التي اجتاحت العالم كافة، في ظل تأثر سالسل اإلمداد، والضغوط على التدفقات

المالية. أيًضا، أصبح مطلوًبا إدارة األزمات من جانب هذه الشركات بكفاءة تنحى بها عن المخاطر.
وينبغي على الشركات كذلك توفير االستجابات المطلوبة لجيل الشباب من خالل اإلرشاد وعمليات
تطوير األداء ضمن إطار الممارسة المألوفة في الشركة ليك تتم إدارة توقعاتهم حول التقدم

المهني والمكافأة الجوهرية.

سابًعا - مستقبل ريادة األعمال والشركات الكبرى:

(
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كما أن على الشركات في المستقبل فضًلا عن توفير المزايا والفوائد التنافسية، 
 تمهيد الطريق المهني أمام جيل الشباب، وتوفير الفرص لمشاركتهم في اتخاذ
القرار، ومنحهم ترتيبات عمل مرنة، وتزويدهم بفرص التطوير المهني المستمر.

وتتعاظم أهمية ذلك بالنظر إلى أن العمل عن ُبعد بات الوضع الطبيعي الجديد حتى
إنه أصبح تفكير الكثير من الشركات والمؤسسات، فالمؤكد أن أزمة جائحة كورونا

ستعيد تشكيل منظومة أسواق العمل حول العالم.



كان من نتيجة جائحة كورونا العديد من التغيرات الملموسة على بيئة العمل خاصة فيما يتعلق
باللجوء من جانب العديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة للعمل عن ُبعد. ويَعد نظام
ا، وقد أثبتت التجارب فعالية هذا النظام إذا تم تطبيقه بالشكل العمل عن ُبعد فكرًة حديثة عالمي

المناسب. 
لكن بالرغم من نجاح هذا النظام كمنطلق، فال بد من اإلشارة إلى أنه ال يالئم كل األشخاص. فمن
إيجابيات العمل عن ُبعد: مرونة ساعات العمل، وحرية اختيار مكان العمل، وتوفير مصاريف وزمن
ص من مداخالت العمل السلبية، والخروج عن النمطية الذهاب والعودة من العمل، والتخل

والروتين؛ فالنمطية قد تقتل اإلبداع. 
إال أنه في المقابل، ثمَة انعكاساٌت نفسية واجتماعية سلبية نجمت عن التغيرات التي طرأت على بيئة
العمل؛ منها ما يخص األمان الوظيفي، والشعور بالعزلة باعتبار أن اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي،
وأهمية العالقات االجتماعية ال تقتصر فقط على العالقات العامة وعالقات العمل، بل إنها تمتد

على المنحى النفسي كذلك.
ر بيئة العمل كان أن شعر البعُض باإلجهاد الذهني والجسدي؛ فعادًة ما يميل أيًضا، فإنه ونتيجة لتغي
الموظف للعمل ساعات دوام متداخلة مع الحياة الشخصية، وهو ما يجعل الموظف عن ُبعد ُعرضًة

لإلجهاد الذهني والجسدي. 
إن نمط العمل عن ُبعد يجعل الفصل بين الحياة الشخصية وحياة العمل أمًرا صعًبا على كثير من

الموظفين الُجدد، وخصوًصا أولئك الذين ال يمتلكون خبرًة سابقًة في العمل عن بعد. 
م، أن التواصل عن طريق وسائل التواصل التقنية يحجب الكثيَر من ُسبل التواصل ُيضاف إلى ما تقد
ال كلغة الجسد، والتعابير الوجهية، والمعاني الكالمية؛ مما يؤدي إلى زيادة احتمال سوء البشري الفع

الفهم واألفكار السلبية بين أفراد فريق العمل.
أيًضا، فإن التفكير في العمل في المستقبل ال يجب أن يقتصر فقط على مسألة اإلنتاجية، بل يجب
ر في الجوانب االجتماعية. إننا بحاجة إلى إعادة التفكير فيما يخلق مجتمًعا نابًضا بالحياة، كذلك أن ُنفك
ك بمعادالت األبحاث االقتصادية التي خرجت من جامعة واقتصاًدا نابًضا بالحياة، وليس مجرد التمس
شيكاغو ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد. نحتاج إلى التفكير على نطاق أوسع
في األشياء غير الملموسة، وأحياًنا ما يبدو غير مرئي. نحتاج إلى الكثير من التفكير اإلبداعي واالبتكاري
لفهم كيف نحصل على ُسبل عيش ورفاهية أفضل للجميع. عندما ال يكون لدى الناس رفاه داخل
اًلا ُمنتجين. إنهم ال يساهمون أنفسهم أو داخل األسرة، فإنهم يصبحون متوترين، وال يكونون عم

في المجتمع، وترتفع معدالت الجريمة، والعديد من األشياء السلبية األخرى.
وفي هذا اإلطار، سيكون هناك المزيد من الطلب على األخصائيين االجتماعيين أو العاملين في
ع بأن الزيادة في الطلب على األخصائيين الخطوط األمامية، وهو أمر مطلوب؛ فثمَة توق
االجتماعيين ستكون حوالي %16 بحلول عام2026؛ ما يؤكد الحاجة إلى االستعداد لمواجهة

االنعكاسات االجتماعية والنفسية المترتبة على التغيرات في بيئة العمل.

ثامًنا - األبعاد االجتماعية والنفسية للتغيرات في بيئة العمل:

(
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https://youtu.be/gtQuRTKQp6o  :الجزء األول، متاح على الرابط
https://youtu.be/an13MiCl1p4    :الجزء الثاني، متاح على الرابط

المشاركون:
Talent Acquisition Manager صالح المزني: مدير استقطاب وتطوير المواهب 

د. أحمد بن عبد الرحمن الشميمري: األمين العام لمنتدى الرياض االقتصادي سابًقا.
د. أروى عرب: وكيلة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات، نائبة المشرف بمركز االبتكار

د. فيصل بن أحمد القاضي: دكتوراه في ريادة األعمال مبادر، مستثمر، أكاديمي.
د. فهد الشريف: مستشار رئيس جامعة األعمال والتكنولوجيا - أستاذ مساعد في قسم المواد

فراس الجراح: مدير أول في "أعمال المستقبل" تطوير األعمال واالبتكار.
Dr. Yazan Hijazi: Professor IE University, Director of Innovation, Al-Hussein

Mr. Raf Manji: Sustento Ltd – Director.
 Abigail Noble - Co-Creator – Socreates.
Nicholas Biswas: HTC | MEA Enterprise Solutions Business Manager | VIVE.

1- جلسة: مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص (الجزء األول)، منتدى أسبار الدولي،
الرياض، 4-2 نوفمبر 2020:

         االجتماعي.

         العامة بكلية إدارة األعمال. 

         Technical University, Founder & Managing Director, Human Engineering Advisory.

2- علي مطر: وظائف المستقبل، (في): مجلة صدى الموارد البشرية، الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية، العدد (4)، إبريل 2016.

3- أليكس نيومان: إدارة جيل الشباب، (في): مجلة صدى الموارد البشرية، الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية، العدد (4)، إبريل 2016، ص 24-29.

4-دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية (د.ت): منتدى الرياض االقتصادي، الرياض.
5-جيفري تشوا، مارتن ريفز، مايكل شاناهان وروزليندا توريس: القيادة الملهمة استشراف
للمستقبل، (في): مجلة صدى الموارد البشرية، الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، العدد (4)،

إبريل 2016، ص ص 38-46.
6- العمل عن ُبعد والدوام المرن.. إنتاجية بسعادة وبوابة لوظائف جديدة، 2020/3/9، متاح على الموقع

https://www.albayan.ae :اإللكتروني
7- أشرف محمد طه رشوان: دور جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد في تنمية ثقافة العمل الحر لدى

طالبها كمدخل لحل مشكلة البطالة، (في): مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، العدد األول، مجلد
.2018 ،(33)

https://playbook.hsoub.com  :8- سلبيات وإيجابيات العمل عن بعد، متاح على الموقع اإللكتروني
9- البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة: مهارات المستقبل للشباب، متاحة على

https://u.ae/ar-AE  :الموقع اإللكتروني
10- حسن هريدي: أهمية ومفهوم ريادة األعمال، جريدة أخبار اليوم، القاهرة، اإلثنين 12 نوفمبر 2018م.

المصادر والمراجع

https://youtu.be/gtQuRTKQp6o
https://youtu.be/an13MiCl1p4
https://youtu.be/an13MiCl1p4
https://www.albayan.ae/
https://playbook.hsoub.com/
https://u.ae/ar-AE
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