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 توقع مستقبيل 1:فرص ومساحات أكرب لتطوير

التقنية واملجتمع العاملي

 يقــول إيريــك شــميدت (الرئيــس التنفيــذي األســبق لرشكــة جوجــل) يف
 حــوار لــه مــع مجلــة تايــم أن الجيــل القــادم أذىك، وأكــرث تفــاؤًال، وأكــرث
 طاقــة. وأن بلوغهــم ســن قيــادة املجتمــع هــو أمــر يتطلــع لــه ألســباب
حــل يف  عاليــة  بقــدرة  يتميــز  القــادم  الجيــل  أن  شــميدت  يــربر   كثــرية. 

املشكالت وأنه يؤمن باستثنائية جيل القيادات العاملية القادم.ن

 ســتكون فــرص التعليــم ومشــاركة املجتمــع يف التطويــر للجيــل الجديــد أكــرب
 بكثــري مــن فــرص األجيــال الســابقة. وهــذا ســيؤدي إىل جيــل أفضــل مــن حيــث
 معرفــة التعامــل مــع التقنيــة وكيفيــة تطويرهــا، والتواصــل مــع غريهــم حــول
  العــامل للوصــول ألهــداف مشــرتكة. ســتوفر املعرفــة املتاحــة لهــم الكثــري
 مــن املعلومــات واملهــارات التقنيــة والعلميــة لتخــدم شــتى القطاعــات عنــد
 دخولهــم ســوق العمــل، مــام يــؤدي الزديــاد تبنــي التقنيــة يف القطاعــات

  التي ال ترتكز مبارشة عليها.ز

الســن وصغــار  األطفــال  عــىل  ومخاطرهــا  التقنيــة  فوائــد   معرفــة 
 مســؤولية تربويــة كغريهــا مــن املســؤوليات. لالســتفادة املثــىل مــن
ــل ــىل جع ــاون ع ــاق والتع ــات االتف ــاء واألمه ــىل اآلب ــني ع ــة، يتع  التقني
 التقنيــة جــزء غــري مبالــغ فيــه مــن حيــاة الطفــل. هــذا ســيؤدي إىل

 ترسيع عملية الوصول إىل املصادر التعليمية والفرص.ب

العربيــة اململكــة  يف  األطفــال  اســتهالك  ومنــط  نوعيــة   دراســة 
مســؤوليتهم يف  واألمهــات  اآلبــاء  ومتكــني  للتقنيــة.   الســعودية 
األطفــال اســتهالك  لتنظيــم  لهــم  الالزمــة  األدوات  وتوفــري   الرتبويــة 
 للتقنيــة وتوجيههــا نحــو تعليــم األطفــال أســاليب تفكــري مناســبة لعــرص

التقنية القادم.ج

 أطلقــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) بالتعــاون مــع
ــدف إىل ــي ته ــا               والت ــادرة جيج ــاالت            مب ــي لالتص ــاد العامل  االتح
العــامل حــول  طالــب  وكل  باإلنرتنــت،  العــامل  حــول  املــدارس  كل   ربــط 
ــنة ــت س ــادرة أطلق ــر أن املب ــر بالذك ــام 2030. الجدي ــول ع ــات بحل  باملعلوم

 2019 قبل أزمة كوفيد19.ح
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httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016

[New Atlas, 29 November 2020]

(Giga) (ITU)

 أعلنــت مبــادرة مــون مــارك                               عــن مســابقة موجهــة لطــالب
 الثانويــة حــول العــامل. هــدف املســابقة هــو تصميــم وبنــاء ســيارات ســباق
مضــامر يكــون  حيــث  القمــر  لســطح  وإرســالها  القيــادة،  وذاتيــة   ذكيــة 
 الســباق. ســيتم اختيــار فريقــني فائزيــن لريســال ســيارتني للســباق النهــايئ
ــة ــع رشك ــاون م ــرشوع بالتع ــر أن امل ــدر الذك ــادم. يج ــام الق ــر الع  يف أواخ
 ســبيس إكــس وفرانــك ستفينســون مصمــم الســيارات الســابق يف رشكات

 فرياري ومكالرين وغريها.ط

(Moon Mark)

https://time.com/5915269/eric-schmidt-future-leadership-ai/
https://www.forbes.com/sites/unicefusa/2020/08/31/unicef-and-itus-giga-initiative-aims-to-connect-the-worlds-schools-to-the-internet/?sh=5448c4db74c7
https://newatlas.com/space/moon-mark-lunar-race/


 رصحــت رئيســة تجمــع مجابهــة التنمــر                                                     أن مقــدار
 تعــرض األطفــال للتنمــر خــالل جائحــة كورونــا أســتمر كــام هــو مبعــدل واحــد
ــن ــح م ــت لتصب ــر اختلف ــة التنم ــظ ان طريق ــن املالح ــال، لك ــة أطف ــن كل ثالث  م
ــد ــرب أح ــرتوين يعت ــر االلك ــر أن التنم ــر بالذك ــيرباين. الجدي ــاء الس ــالل الفض  خ
 التحديــات التــي تضــاف اىل التحديــات الناجمــة عــن تغيــري طــرق الحيــاة

والتعليم بسبب الجائحة.م

العامليــة الســالم  العمــر جائــزة  الســابعة عــرش مــن   اســتلم شــاب يف 
ــع ــرتوين. كان الداف ــر االلك ــه التنم ــق يواج ــه لتطبي ــبب تصميم ــال بس  لألطف
 األول للتطبيــق، بحســب الشــاب، هــو انتحــار فتــاة يف تبلــغ مــن العمــر
 خمســة عــرش بســبب التنمــر. تقــوم فكــرة التطبيــق عــىل التبليــغ وطلــب

املساعدة من متطوعني واالستعانة بالسلطات ملجابهة التنمر.ن

ــداء الجســدي يف املدرســة،  تعرضــت أحــد الفتيــات للتنمــر املســتمر واالعت
التواصــل ومنصــات  الرســائل،  املكاملــات،  طريــق  عــن  التنمــر   وانتقــل 
ــري ــرض الكث ــه إىل تع ــتدل ب ــام يس ــا. م ــة كورون ــرتة جائح ــالل ف ــي خ  االجتامع

من األطفال واملراهقني للعديد من الضغوط النفسية بسبب التنمر.س

بــل التنمــر،  ملشــاكل  حلــول  واملراهقــني  األطفــال  رشيحــة  تنتظــر   لــن 
 سيســتخدم الشــباب قدراتهــم التقنيــة إليجــاد حلــول تقنيــة مبتكــرة للقضــاء
 عــىل التنمــر. ســيتم تســخري التقنيــة، تصميــم اعــامل التطــوع، والتواصــل مــع
 الســلطات ملجابهــة التنمــر بشــكل منظــم ونــرش الوعــي باآلثــار االجتامعيــة

والنفسية للتنمر.س

 كــام أن للتقنيــة جوانــب إيجابيــة يف إيجــاد حلــول معيشــية خــالل الجائحــة،
 كان هنــاك آثــار ســلبية مثــل التنمــر الســيرباين والضغوطــات النفســية عــىل

 األطفال واألرس.ش

 إطــالق فعاليــة هاكاثــون تســتهدف فئــة الشــباب والشــابات بغــرض اكتشــاف
املبــادرات تعــزز  تقنيــة  حلــول  لتصميــم  املهــارات  وتســخري   املواهــب 

االجتامعية والتطوعية ضد التنمر وآثاره.س

توقع مستقبيل 2:  التقنية يف مجابهة التنمر
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[BBC, 14 November 2020]

(Anti-Bullying Alliance)

https://www.itv.com/news/border/2020-11-17/cyber-bullying-on-the-increase-due-to-lockdown-according-to-experts
https://news.sky.com/story/anti-bullying-week-i-was-beaten-up-at-the-school-gates-and-lockdown-made-the-cyber-bullying-much-worse-12133664
https://www.bbc.com/news/world-asia-54934377


 مــع وجــود الهاتــف املحمــول وارتباطنــا بوســائل التواصــل االجتامعــي، انتــرش
 مصطلــح الخــوف مــن عــدم املشــاركة                                                واملقصــود بــه
 يف هــذا اإلطــار الخــوف مــن فقــدان االخبــار واإلشــعارات. كــام انتــرشت
املقارنة املستمرة مع الغري وعدم الرىض يف وسائل التواصل املرئية.س

ــأ : ــخ ينش ــي يف التاري ــل رقم ــم أول جي ــة ه ــل األلفي ــون أن جي ــرى املحلل  ي
ــارة ــات التج ــع منص ــل م ــة التعام ــه إمكاني ــل ولدي ــائل التواص ــوع وس ــع تن  م
 االلكرتونيــة املختلفــة. وبوجودهــم املتصــل عــىل هــذه املنصــات فقــد

  أصبح لديهم القدرة عىل تطوير سلوك االستهالك مبكرًا.س

 يعتمــد الجيــل الجديــد عــىل املواقــع االلكرتونيــة والبودكاســت واملدونــات
متكينــه مــن  مؤخــرًا  كورونــا  جائحــة  شــجعت  وقــد  نفســه،  تعليــم   يف 
 باالســتفادة مــن املحتــوى التعليمــي الخاضــع لالشــرتاك بشــكل مجــاين. يف
 الوقــت الــذي أبــدى الجيــل األكــرب ســًنا رغبتــه باالســتفادة مــن الكتــب الورقيــة

لتعليم نفسه.س

 بزيــادة انتشــار التقنيــات ســتزداد وتــرية التغــريات االجتامعيــة، وســتزداد
ــع ــريب الناف ــوى الع ــادة املحت ــر وزي ــة باملخاط ــا إىل التوعي ــة معه  الحاج
 لتحقيــق مكاســب أفضــل لجيــل الغــد. وزيــادة التقنيــات واألســاليب الحديثــة
ــن ــاء ع ــة األبن ــا لعزل ــض تفاديً ــا البع ــال بعضه ــط األجي ــاعد يف رب ــي تس  الت

 اآلباء.س

 جلبــت وســائل التواصــل املختلفــة تغــريات اجتامعيــة عــىل كافــة األجيــال، وال
 يــزال املحتــوى الرقمــي يلعــب دوًرا هاًمــا يف التوعيــة؛ لســهولة انتشــاره.

كام ال ميكن إخفاء أهمية الدراسات االجتامعية يف املجال التقني.ظ

 متكــني الدراســات االجتامعيــة ألثــر التقنيــات عــىل جيــل الغــد، ودراســة
 الفروقــات االجتامعيــة بــني األجيــال يف اململكــة العربيــة الســعودية بهــدف
املحــيل واملحتــوى  الحديثــة  والتقنيــات  االجتامعيــة  الخدمــات   تطويــر 

 املناسب لكل جيل، وتطويرها مع تقدم كل جيل يف السن.ش

توقع مستقبيل 3: ستزداد الحاجة اىل املحتوى املفيد مع

زيادة العزلة االجتامعية بني األجيال ووجود التغريات االجتامعية 
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[Firstlife, 10 November 2020]

[Construktive, 06 July 2020]

[Rnd, 13 June 2020]

.

.

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش

(Fear Of Missing Out)

https://www.firstlife.de/generation-handy-zwischen-vorteilen-und-abhaengigkeit/
https://www.construktiv.de/social-media/social-media-nutzung-in-der-generation-z/
https://www.rnd.de/lifestyle/generation-z-legt-laut-umfrage-viel-wert-auf-technik-und-gesundheit-ZRARNDRLZ4YJQH54I4HHR7DIS4.html


مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

شكراً


