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 ضغوطا على املنظمات  والعنصر البشري ، فكما نالحظالتطور الكبير في املجال التكنولوجي يمثل 

على استخدام أجهزة الريبوت في مختلف املنظمات سواء كانت صناعية أو  اعتماد كبير  أن هناك 

املستقبل  سيسطر عليه االنسان أم  يثير العديد من التساؤالت ، هلأصبح هذا  التوجه خدمية،  

؟،  وما هى الطريقة للتعامل مع تسيطر عليه اآللة؟، أم ستظل الشراكة العالية بطريقة متوازنة

 .  هذا املستقبل؟

ي و بين العنصر البشر  قوية في املنافسة  من مراجعة  تاريخ العمل باملنظمات  نجد أن هناك عالقة

ائما ما وجيا دحظ أن التكنولة في االنتاج، و نال التكنولوجيا وخاصة في ما يتعلق باستخدام اآلل

تفرض نفسها، ومن  املعروف أن استخدام التكنولوجيا يعني تقليل االعتماد على العنصر البشري، 

اقع الحالي واالستشراف في املستقبل لتقليل هذه اآلثار الناتجة عن قوة  وهذا يتطلب تقييم الو

لتكنولوجيا سيكون لها تاثير على مما الشك فيه أن االتكنولوجيا وأهمية استخدمها في العمل، 

مات تعتمد داملستقبل ستكون كل الصناعات والخ ه في من املتوقع أنو طبيعة الوظائف ونوعيتها ، 

التركيز  وهذا يتطلبولوجيا بدرجة عالية وليس كثيفة العنصر البشري، على وظائف كثيفة التكن

الدقيقة التي تساعد في اعداد كواد تساهم في تطوير تعليم على التخصصات  التكنولوجيه في ال

التكنولوجيا املتقدمة واملسيطرة وفي نفس الوقت التقليل من الوظائف التي ربما يكون الطلب 

ن الدول  التي لديها أعداد كبيرة معلى وبالتالي عليها قليل ، وربما ال تكون مطلوبة على االطالق. 

تحتاج إلى تطوير نظم التعليم بما يتناسب  مع متطلبات  ة فهى وتمتلك طاقة بشرية هائل السكان 

العصر ، وعليها التركيز على الوظائف التخصصية في املجاالت التكنولوجية الحديثة ليس فقط 

هذه  في للعمل داخل  الدولة، ولكن للعمل في الخارج ، من املتوقع أن يعاني العالم من نقص شديد

لتي ليست لديها قوة بشرية كبيرة،  هذه الدول سوف تعتمد بشكل ا التخصصات وخاصة في الدول 
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ة املؤهلكبير على هذه التخصصات، وهذا هو االستثمار في رأس املال البشري، هذه العناصر 

في حالة بقاءة داخل الدولة ستكون مصدرا مهما إلنتاج واملتخصصة في التكنولوجيا الدقيقة 

تصديرها للخارج، وفي حالة خروجها خارج الدولة ستكون على الدولة  تكنولوجيا جديدة وتعمل

 مصدرا داعما إلقتصاد الدولة ملا توفره عائد يحسن املستوى االقتصادي. 

فالطريق الوحيد هو  التركيز على تطوير منظومتي التعليم والتدريب إلعداد الكوادر التي تتناسب 

ى املعايير لى املعايير النوعية أكثر من التركيز علومعطيات العصر الذي يتميز  بسرعة التغيير والتركيز ع

وبالتالي هذا يحقق التوازن ألن من املستحيل االستغناء على االنسان ألنه صانع   الكمية.

 التكنولوجيا.

 

  

  


