
 المستقبل  مقدمة بحث عن وظائف

إن الوظيفة هي من أساسيات الحياة بالنسبة لكل إنسان، ولعل التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده سكان هذا 

الكوكب هو السبب وراء انتشار العديد من الوظائف الجديدة، ففي الماضي لم تكن هناك الكثير من المهن التي أصبحت 

 .ال يكون هناك مبرمج، أو حاسوب يتم العمل عليه اآلن منتشرة بشكل كبير، إذ أنه في الماضي

ومع التطور أصبحت تلك مهنة، وتم اشتقاق منها الكثير من الوظائف األخرى المختلفة، ولهذا يجب أن نبحث 

ونتعرف على الكثير من المعلومات التي تخص وظائف المستقبل، وما هي أبرز تلك الوظائف، وكذلك أهدافها ومهام  

وغيرها من األمور األخرى التي تتعلق بهذا األمر، والتي قمنا بجمعها من خالل العديد من المصادر   العاملين بها،

 .المختلفة

 ما هو المقصود بوظائف المستقبل 

تعتبر وظائف المستقبل هي تلك المهن التي سوف يكون عليها إقبال كبير في الفترات المقبلة، أي في الحياة المستقبلية، 

 .التي نعاصرها، والتي تكون متعلقة بالتقدم التكنولوجي والتقني، وما يتناسب مع احتياجات الدولعن تلك الفترة 

حيث إن هذه الوظائف تكون عبارة عن مهن تكون متناسبة مع التطور، ولهذا فهي من األشياء التي يكون لها تأثير  

وف يكون لها تأثير كبير في العديد من المجاالت كبير على المجتمع، وبالتالي ال يمكن أن يتم االستغناء عنها، ألنه س

 .المختلفة، ومن بينها المجاالت الثقافية واالقتصادية

ويمكن القول أن وظائف المستقبل تكون عبارة عن مجموعة من الوظائف التي يكون الهدف منها هو العمل على  

اجية، والعمل على توفير العديد من فرص العمل،  تحقيق أكبر قدر من التنمية االقتصادية والبشرية، ورفع القدرة اإلنت

 .ولهذا فهي سميت بوظائف المستقبل لتأثيرها الكبير في الفترات المقبلة

 ما هي أبرز وظائف المستقبل 

وهناك الكثير من الوظائف المختلفة التي يمكن إدراجها ضمن وظائف المستقبل، والتي بدأت في الظهور في الفترات 

وف يكون له مستقبل ويكون عليها اإلقبال كبير ومتزايد في الفترات القادمة، ومن بين تلك الوظائف  األخيرة، والتي س

 :اآلتي

 وظيفة محلل البيانات

تعتبر وظيفة محلل البيانات هي واحدة من بين الوظائف الهامة، والتي يجب أن يتم إضافتها ضمن تقديم بحث عن 

 .يكون لها قيمة كبيرةجاهز للطباعة والتي  pdf وظائف المستقبل

تعتبر وظيفة محلل البيانات هي من الوظائف التي تعتمد على وضع االستراتيجيات، وأيًضا الحرص على   •

 .تحليل البيانات

وتساعد تلك الوظيفة في النهوض المؤسسة أو الشركة، وتطويرها إلى األفضل، مع العلم أن تلك الوظيفة  •

سات المختلفة الخاصة بالقطاع الخاص والعام، وأيًضا في الشركات يعمل أصحابها في البنوك، وكذلك المؤس

 .الخاصة باالتصال

باإلضافة إلى أنها من الوظائف التي تحتاج إلى أفراد لديهم العديد من المهارات المختلفة، ومن بينها مهارة   •

لبيانات، وكذلك التحليل والتدقيق، ويفضل أن يكون حاصل على بكالوريوس، وذلك في مجال االقتصاد أو ا

 .الرياضيات

كما يجب أن يكون لديه مهارة تحليل البيانات، وحل المشكالت، وأيًضا االهتمام بكافة التفاصيل، وأن يكون  •

 .لديه القدرة على التخطيط الجيد



 وظيفة مهندس البرمجيات

المستقبل، وذلك ألنها من   تعتبر وظيفة مهندس البرمجيات هي واحدة من بين الوظائف التي يمكن إضافتها إلى وظائف

 .الوظائف المميزة والتي سوف يكون لها أهمية كبيرة في الفترات القادمة

 .تعتبر تلك الوظيفة من الوظائف التي تعتمد على ضمان الجودة، والفهم العميق لألنظمة •

صميم للبرامج، ولكن يجب معرفة أن تلك المهنة تحتاج إلى الكثير من المهارات المختلفة، وأهمها مهارة الت •

 .وأيًضا القدرة على بناء التطبيقات وذلك من أجل العمل على توفير كافة االحتياجات الخاصة بالمستخدمين

وذلك ألن مهندس البرمجيات يقوم بالعمل على استعمال البرامج التي تكون على قدر كبير من التعقيد، ولهذا   •

 .يجب أن يكون لديه الكثير من المهارات المختلفة

حيث إنه ال بد من أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس وذلك في مجال البرمجة، أو في مجال   •

 .الرياضيات

فإنه ال بد من أن يكون متوافر به مهارة التحليل، واالبتكار، وأيضا الخبرة في مجاالت  باإلضافة إلى ذلك  •

 .الكمبيوتر وتطبيقاته المختلفة

 وظيفة التسويق 

تعتبر وظيفة التسويق هي واحدة من بين الوظائف التي سوف يكون لها تأثير كبير في المستقبل، وذلك ألنها وظيفة لها  

 .، وسوف يكون ال غنى عنها في الفترات القادمةتأثير كبير في تلك الفترة

ويكون هناك العديد من األقسام المختلفة التي تندرج تحت وظيفة التسوق، وذلك ألن هناك الكثير من المهن   •

 .التي يمكن العمل بها، والتي تصنف إلى التسوق

فرة في الفرد، وأهمها القدرة وتحتاج تلك المهنة إلى الكثير من المهارات المختلفة التي يجب أن تكون متوا •

على العمل بدون مواعيد محددة، وأن يتم العمل على تسويق بعض السلع، أو بعض األمور، وكذلك تسويق  

 .للشركات

وتعتبر مهنة كتابة المحتوى أيًضا من المهن التي يمكن إدراجها ضمن مهن التسوق، والتي يتم فيها الكتابة  •

 .رها من الكثير من األمور المختلفةعن منتج، أو مكان، أو شركة، وغي

 خاتمة بحث عن وظائف المستقبل 

وختاًما نكون قد وصلنا إلى نهاية بحث عن وظائف المستقبل والذي قمنا من خالله بذكر أهم المعلومات التي تتعلق  

لمستقبل، وقمنا  حول وظائف المستقبل، وتعريفها، وأيًضا أهم وأبرز الوظائف التي سوف يكون عليها إقبال كبير في ا

بجمع تلك المعلومات من خالل العديد من المصادر والمراجع المختلفة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا لكتابته، وأن يكون  

 .قد شمل كافة األمور المتعلقة بوظائف المستقبل

 


