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اليوم العاملى للمستقبالت
املدارس )األطفال والشباب)

لورا بورو   Laura Pouru   ، اوتو تاكابا Otto Tähkäpää   ، أنينا أنتيرنانتا 

Antinranta، ، مينا كوسكيلو  Minna Koskelo   )املحررون(

M
arch 1 st

Futures day
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املستقبالت

مستقبالت بديلة
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املستقبالت
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مرحًبا بكم يف استكشاف املستقبالت!

مرحبا بكم يف يوم  املستقبالت ! يسعدنا أن تكونوا قد قررتم االنضامم إلينا يف  تلك الرحلة الخاصة  باالستكشاف  داخل مستقبالت  بديلة!

واملستقبل موجود باستمرار يف حياتنا اليومية ، مام يؤثر عىل أعاملنا وقراراتنا ، سواء بوعي أو ال شعوريا. ولهذا السبب ، من املهم أن نتحىل بعقل متفتح عندما نتخيل املستقبل وأن 

نتابع  بشكل نقدى نقاًشا عاًما حول املستقبل وصوًرا سائدة للمستقبل.

ويتيح اليوم العاملى للمستقبالت  أدوات مفيدة لتطوير الوعي الشخيص باملستقبالت والدراية بها. وهذه البطاقات مخصصة كمساعدات ىف فصول دراسية للمدرسني ، مام يساعدك 

عىل وضع خطة لليوم العاملى للمستقبالت الخاص بك . وهي تتيح التوجيه واالرشاد يف تخيل وتصور أنواع مختلفة من املستقبالت أو ىف تنظيم  املناقشات داخل الفصل الدرايس حول 

موضوع معني ، مثل أخالقيات الذكاء االصطناعي. من وجهة نظر املعلم ، ميكن رؤية دراسة املستقبل  كلعبة لالمكانات و االحتامالت حيث يسمح لخيال الشباب وإبداعهم للعمل 

بحرية.

ويعد اليوم العاملى للمستقبالت  أحد األحداث عىل الصعيد الوطني ونأمل أن تشارك بانطباعاتك وخرباتك عىل وسائل التواصل االجتامعي يف إطار هاتشاج

 . #اليوم_العاملى_للمستقبالت

نأمل أن تستمتع بيوم مستقبالت ملهام ومثريا لالهتامم !
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كيفية استخدام بطاقات اليوم العاملى 

للمستقبالت 
لقد أعددنا هذه املجموعة  من البطاقات  لدعم أدائك  يف الفصل الدرايس ولجعل رحلة استكشافك  داخل املستقبالت  ناجحة بقدر االمكان . وهذا ال يعني أن عليك اتباع تلك 

البطاقات حرفياً ، أو أن هناك طريقة واحدة صحيحة لتنظيم يوم  املستقبالت الخاص بك. وعىل النقيض من ذلك ، ميكنك ويجب عليك استخدام جميع مواد اليوم العاملى للمستقبالت  

بناء عىل احتياجاتك واهتامماتك الخاصة.

وتنقسم البطاقات إىل أربع فئات وأكواد باأللوان عىل النحو التايل:

البطاقات الصفراء تعطي ترحيبًا متهيديًا باليوم العاملى للمستقبالت، وترشح كيفية عمل البطاقات وإعطاء النصائح حول حوار املستقبالت البناء.

البطاقات الربتقالية تتضمن مقدمة ألساسيات التفكري املستقبيل ، والتي تكمن ىف قلب تعلم  املستقبالت وتدريسها.

البطاقات الزرقاء سوف تجعلك تقرأ برسعة عملية دراسة املستقبالت بداية من مسح األفق وصوال إىل إنشاء رؤية .. ويجب عليك  تخصيص 2-4 دروس عىل األقل لتقديم ومناقشة 

هذه العملية. ومع ذلك ، ميكنك أيًضا اختيار الرتكيز عىل الطرق الفردية.

البطاقات الخرضاء تتيح مقدمة لخمسة ظواهر مستقبلية مختلفة. وميكنك استخدام تلك البطاقات يف عمل  قصري املدى ، عىل سبيل املثال خالل درس واحد. وتعترب الطرق املوضحة يف 

البطاقات الزرقاء مفيدة لالستكشاف األكرث عمقاً لتلك الظواهر الخاصة بالبطاقة الخرضاء  ، ولكن هناك أيًضا  مجموعة من الواجبات املدرسية داخل الفصل الدراىس  ميكنك استخدامها 

بأي طريقة تناسبك.
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Classroom explorations of futures should bear in mind the following principles of constructive futures work: 

* It’s both possible and worthwhile to study futures because it’s easy and great fun.
* There’s no such thing as right and wrong in futures thinking, and therefore there’s no need to worry   
 about making mistakes.
* A climate of trust and confidence, playfulness, a sense of fun and humour, and experimenting and  
 blundering are all central to exploring futures.
* The future is open to countless possibilities, so there should be no restrictions on the imagination.
* The exploration of futures is very much about personal experience and insight.
* One size does not fit all: freely apply the methods of futures thinking according to your own needs   
 and interests.

Tips for exploring futures

5.

Content in co-operation with 
Sitra - The Finnish Innovation Fund
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Classroom discussions about the future should also bear in mind the following principles of constructive futures 
dialogue: 

* It’s also important to share and exchange views and experiences, otherwise thinking about the  
 future may seem all too overwhelming.
* The purpose is not to debate, persuade or win others over about one’s own views, but to give  
 equal space to different points of view and to build new understandings about the matter in hand.
* Futures thinking is not based on hard facts alone, but emotions, tacit knowledge and intuition have  
 an equally important role.
* Respect each other and show equal appreciation for everyone’s futures thinking.
* Don’t shy away from addressing emerging conflicts and try to search out issues that remain hidden.
* A good way to conclude might be to discuss the thoughts and insights elicited by futures thinking  
 in each participant.

Tips for futures dialogue

6.

Content in co-operation with 
Sitra - The Finnish Innovation Fund
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ملاذا ميثل التفكري املستقبيل تحديا كبريا ؟

نحن البرش ليسوا بطبيعتنا جيدين اىل حد كبري يف تخيل املستقبل. فإننا منيل إىل التنبؤ مبستقبلنا املبارش عىل أساس ماضينا القريب. عالوًة عىل ذلك ، فإن قدرتنا عىل التفكري املستقبيل 

غالباً ما تكون مقيدة يف كثري من األحيان بتشوهات التفكري الكامنة املتنوعة ، ويف كثري من األحيان تحمل الصور والتصورات حول املستقبل وحول ما هو ممكن ومحتمل يف الحارض 

 ، Noel Gough واملستقبل. وبالفعل ، فإن الطريقة التي نفكر بها يف املستقبل تكون غامضة للغاية ومحدودة للغاية بحيث ال تكون مفيدة. وكام اقرتح  عامل املستقبالت نويل جوف

فإننا كثريا ما ننظر إىل املستقبالت  من حيث:

*االستدالل الضمني: نحن ال نناقش املستقبل فعليًا ، ولكن نفرتض أنه سيظهر فقط من تلقاء نفسه ؛  

*دعوات رمزية: نناقش املستقبل من حيث الصور النمطية والكليشيهات ، ولكن هذه املحتويات ال تحتوي إال عىل القليل من املحتوى التفصييل الحقيقي ؛ و  

*افرتاضات مسلم بها جدال : نحن نناقش املستقبل أو قليل من املستقبالت البديلة كام لو كانت قضايا بالطبع ، وكام لو مل يكن هناك خيارات أخرى.  

من املهم أن تكون عىل دراية بافرتاضات الشخص الخاصة باملستقبل ، وإخراجها يف العلن ومراجعتها بشكل نقدي. ومن الجيد أيًضا إدراك أننا منيل بسهولة إىل تجاهل األشياء التي ال 

نهتم بها ، والتي ال نفهمها أو ال نقبلها اجتامعيًا. وبالفعل يف التفكري املستقبيل ، يكون من املهم ادراك الطبيعة النظامية للعامل من حولنا: كل يشء مرتابط وال يحدث يشء يف الفراغ.

والهدف من تطوير تفكرينا املستقبيل هو تعلم كيفية توسيع تفكرينا ، ىك منتلك  رؤية أوسع عن املستقبل ومامرسة قدرتنا عىل تخيل املستقبل بناًء عىل القرارات التي يتم اتخاذها يف 

الوقت الراهن . وبعد كل ذلك ، تكون تلك  القرارات وراء خلق املستقبل ، ولذا من املهم أن نتخيل أن  املستقبل ذات انفتاح حقيقي بديالً عن حرص  مستقبلنا  داخل  قيود عقلنا.
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مبادئ دراسة املستقبالت

من وجهة النظر التعليمية يعد املستقبل مبثابة موضوع رائع. وميكن للطالب واملدرسني االنخراط واالنغامس يف عامل مثري من التفكري املستقبيل. وال توجد حقوق وأخطاء يف التفكري 

:  Roy Amara  املستقبيل. بل كل ما هو مطلوب  أن نضع يف اعتبارنا املبادئ الرئيسية الثالثة الرئيسية التى قدمها  من قبل رائد البحوث املستقبلية روي أمارا

1- ال ميكن التنبؤ باملستقبل ألنه ال يوجد مستقبل واحد محدد ، ولكن هناك مستقبالت بديلة ال حرص لها. 

 2-  املستقبل ليس مصريًا محدًدا أو ثابتًا أو حتميًا - حتى عندما ال تكون لدينا القدرة  عىل رؤية أي بدائل لذلك املستقبل.

 3- ميكن أن يتأثر املستقبل ألنه يتشكل من خالل أعاملنا وخياراتنا يف اللحظة الراهنة.

واملستقبل ال يصل الينا جاهزًا ، ولكننا  بديال عن ذلك نقوم بصناعته . ماذا فعلت اليوم وكيف سيشكل ذلك املستقبل؟
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املستقبالت  البديلة

أبحاث  املستقبالت ال تختص بالتنبؤ باملستقبل ، ولكن تدور حول محاولة اكتشاف : 

1( ما هو ممكن ،

2( ما هو محتمل ، 

3( ما هو مرغوب وغري مرغوب فيه يف املستقبل.

إن استكشاف مستقبالت ممكنة  هو بطبيعته مترين غري محدد وقابل للتعديل .والغرض منه هو التخلص من قيود اللحظة الراهنة ، واستكشاف ما هي االحتامالت املفتوحة يف 

املستقبل بطريقة إبداعية وخيالية . ويف حالة  املستقبالت  املحتملة يتم تحويل الرتكيز إىل دراسة ماهى املستقبالت  التي تم تحديدها  كمستقبالت ممكنة بينام ىف الواقع تكون 

محتملة.  وتتمثل الخطوة التالية ىف مناقشة القيم التي يتم تحديد املستقبل عىل أساسها فيكون مرغوبًا فيه أو غري مرغوب فيه.

يتم تحديد فائدة استكشاف املستقبالت ال عىل أساس "دقة" التنبؤات املستقبلية. وبديالً عن ذلك ، ميكن أن يساعد استكشاف  املستقبالت البديلة عىل تحديد نطاق أوسع من 

االحتامالت يف الوقت الحايل ، وذلك الغتنام تلك االحتامالت والعمل من أجل مستقبل أفضل. كام أن استكشاف املستقبالت  البديلة سيجعلنا أفضل استعداًدا ملواجهة املستقبل ألنه لن 

يفاجئنا بنفس الدرجة.

xx
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املستقبالت  البديلة

مواءمة الطالب مع التفكري املستقبيل ووضع اإلطار العام ، أي تحديد املوضوع الرئييس واألفق املستقبيل ومستوى التحليل

مجموعات صغرية أو الفصل كامل

مفكرة إذا اعتربت رضورية

قم بإجراء مناقشة يف الفصل أو قم بإعداد احدى الواجبات 

- اختيار موضوع محوري ، ومستوى التحليل واألفق املستقبيل

طريقة جيدة لبدء العملية تتمثل ىف مواءمة الطالب مع موضوع املستقبالت. شارك طالبك يف مناقشة حول:

ومبجرد مواءمة الطالب مع  تكرار املستقبالت، فإن الخطوة التالية هي اختيار موضوع معني أو ظاهرة معينة والنظر يف مستقبل 

هذا املوضوع أو الظاهرة. وسوف تكون البطاقات الخرضاء مفيدة يف اختيار موضوع رئيىس.

من إجاميل

 الوقت املخصص

الهدف:

عمل مجموعات :

املواد املطلوبة:

أمثلة عىل كيفية تنظيم الفصل الدراىس :

1- اختيار موضوع  أو ظاهرة محورية

xx

2- اختيار مستوى التحليل

- مستقبل شخيص، خاص

- مستقبل املجتمع والبيئة املبارشة

- مستقبل العامل والبرشية

3 اختيار األفق الزمني

xx
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مبجرد اختيار موضوع محوري ، فإن الخطوة التالية 

هي  عمل مسح لألفق: لتحديد قوى التغيري التي تؤثر 

عىل املوضوع املحورى ىف الوقت الراهن  سوف تشكله 

يف املستقبل. وتشمل تلك القوى الخاصة بالتغيري 

اشارات ضعيفة واتجاهات كبرية  وبجعات سوداء.

وميكن تحديد قوى التغيري مبالحظة البيئة املعيشية 

الخاصة بالفرد واملناقشة الحالية حول ما يحدث يف 

املجتمع والعامل األوسع.

استكشاف املستقبالت % 35

 التعرف عىل  مستقبلييات  مرغوبة وغري مرغوبة ومحتملة تستند إىل عوامل التغيري التي تم جمعها

مجموعات صغرية

ورقة متارين  ضمن جدول املستقبالت

- انظر الجانب الخلفي للبطاقة ، عىل سبيل املثال ، جدول ااملستقبالت .

-  ناقش مع طالبك مفاهيم املستقبل املرغوب فيه وغري املرغوب فيه واملحتمل 

-  قم بتقديم جدول خاص باملستقبالت اىل طالبك

-  أجب عىل التدريبات  املوجودة  يف جدول املستقبالت صًفا واحًدا يف كل مرة ، مع األخذ بعني االعتبار املستقبالت املرغوبة 

وغري املرغوبة واملحتملة  ملوضوعك الرئيىس.

من إجاميل

 الوقت املخصص

الهدف:

عمل مجموعات :

املواد املطلوبة:

أمثلة عىل كيفية تنظيم الفصل الدراىس :

االتجاه الكبري  = مسار رئييس للتنمية ،و مجموعة من الظواهر املحددة ذات اتجاه واضح للتنمية

االتجاه = تغيري طويل األجل يتحرك يف اتجاه واضح املعامل

إشارة ضعيفة = حدث أو ظاهرة ميكن اعتبارها أول تعبري عن التغيري أو اتجاه جديد يف التنمية

البجعة السوداء = عامل تغيري غري متوقع وغري محتمل  له تأثريات كبرية ويدفع فجأة بسلسلة من األحداث  تجاه مسار غري مؤكد.

للحصول عىل وصف أكرث تفصيالً لكل عامل من عوامل التغيري ، ارجع  اىل املوقع االلكرتوىن  
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تفسري املستقبالت % 35

التعرف عىل  مستقبلييات  مرغوبة وغري مرغوبة ومحتملة تستند إىل عوامل التغيري التي تم جمعها

 

: مجموعات صغرية

ورقة متارين  ضمن جدول املستقبالت

- انظر الجانب الخلفي للبطاقة ، عىل سبيل املثال ، جدول ااملستقبالت .

-  ناقش مع طالبك مفاهيم املستقبل املرغوب فيه وغري املرغوب فيه واملحتمل 

-  قم بتقديم جدول خاص باملستقبالت اىل طالبك

-  أجب عىل التدريبات  املوجودة  يف جدول املستقبالت صًفا واحًدا يف كل مرة ، مع األخذ بعني االعتبار املستقبالت املرغوبة وغري 

املرغوبة واملحتملة  ملوضوعك الرئيىس.

من إجاميل

 الوقت املخصص

الهدف:

عمل مجموعات :

املواد املطلوبة:

أمثلة عىل كيفية تنظيم الفصل الدراىس :

مبجرد فحص بيئة التشغيل ، فقد حان الوقت لالنتقال إىل 

وضع مضامني عوامل التغبرب املحددة ملستقبل موضوعك  

املحورى ىف االعتبار. استخدم جدول  املستقبالت 

للمساعدة يف تفسري عوامل التغيري. ويستخدم الجدول 

كمصفوفة ميكن من خاللها إدخال صور بديلة للمستقبل. 

ومن أجل التبسيط ، فإن املستقبالت  البديلة هنا تقترص 

عىل مستقبل مرغوب فيه وغريمرغوب فيه ومحتمل. 

وجدول املستقبالت  يجعل من السهل فحص تلك 

املستقبالت  من زوايا مختلفة ، يف هذه الحالة من وجهة 

نظر املجتمع واالقتصاد والناس والتكنولوجيا والبيئة.

عىل سبيل املثال ، ال ميكن فهم مستقبل املدرسة يف عام 

2030 مبجرد النظر إىل مبنى املدرسة املادي )البيئة( ، 

ولكن من الرضوري أيًضا النظر يف ما يتم تدريسه يف 

املدرسة )املجتمع( ، ما هي طرق التدريس املستخدمة 

)التكنولوجيا( ،  من يتم تعليمهم  )الناس( وما هي املوارد 

التعليمية املتاحة )االقتصاد(.

مبجرد أن تتم  االجابة عىل التدريبات بجدول  املستقبالت 

، اخرت  من بني كل صف مستقبالً بديالً واحًدا وادمجهم 

يف صورة مستقبلية مشرتكة.

xx
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صناعة املستقبالت  % 20

خلق رؤية مشرتكة ملستقبل مرغوب  فيه لدى مجموعة أو فصل دراىس  أو املدرسة ككل والنظر يف كيفية مساهمة األفراد يف تحقيق هذه 

الرؤية.

مجموعات صغرية أو الفصل كامل.

االعتامد  عىل الطريقة املختارة لتمثيل الرؤية

-  تناول مفهوم الرؤية مع طالبك 

- قم بتجميع  مجموعة الرؤى لديك بالطريقة املختارة

-  ضع ىف االعتبار الخطوات امللموسة املطلوبة لوضع تلك الرؤية موضع التنفيذ

- شارك الرؤى عىل شبكات  التواصل االجتامعي تحت هاشتاج #   اليوم العاملى للمستقبالت

الهدف:

عمل مجموعات :

املواد املطلوبة:

أمثلة عىل كيفية تنظيم الفصل الدراىس :

من إجاميل

 الوقت املخصص

مبجرد أن تقوم باالجابة عىل  التدريبات  داخل جدول املستقبالت وتصوير صوًرا مختلفة للمستقبل ، فإنه حينئذ يحني 

الوقت لتطوير رؤية مشرتكة تعتمد عىل الصور. وتعد تلك الرؤية وصفا لحالة مشرتكة مرغوبة )عىل سبيل املثال مجموعة 

صغرية أو فصل دراىس أو مدرسة بأكملها( يرغب املرء يف الوصول إليها بنهاية أفق مستقبيل  وقع عليه االختيار  ، عىل سبيل 

املثال يف عام 2030.

قامئة التحقق من الرؤية: 

- تكون الرؤية ملموسة ووصفية ولكنها ليست مفصلة وتفصيلية

- تكون الرؤية متامسكة ومنطقية وواقعية

- تسمح الرؤية  مبرونة رسيعة يف عامل متغري

- تلهم الرؤية  الجميع لالندفاع ىف االتجاه املرغوب

ميكن متثيل الرؤية يف أي شكل، عىل سبيل املثال 

باستخدام وسائل فنية أو دراماتيكية أو سمعية برصية 

- أو مزيج من كل ذلك. ويف الختام ، ميكنك مناقشة 

أنواع الخطوات واإلجراءات املطلوبة يف الوقت االراهن 

من أجل وضع رؤية قابلة للتنفىذ.

xx
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مستقبل العمل واملهارات

متطلبات العمل واملهارات يف حالة تغري مستمر يف مجتمعنا. وتشمل العوامل املحركة الرئيسية لهذا التغيري الذكاء االصطناعي ، والروبوتية ، واألمتتة واملشاركة، واقتصادات املنصة. 

وتشمل االتجاهات الكربى الكامنة األخرى تغري املناخ وشيخوخة السكان. وسوف تتغري بعض الوظائف واملهن القدمية بشكل ملحوظ ، وبعضها سوف يختفي متاما ، وسوف تظهر 

وظائف جديدة ألخذ مكانها.

ويرتبط  التقدم يف مجال التكنولوجيا بالحد من عدد الوظائف الروتينية. وسوف يتمكن األشخاص من قضاء املزيد من الوقت يف حل املشكالت اإلبداعيية والتعاون مع اآلخرين - سواء 

عرب األجهزة أو بدونها. وبديالً عن العمل لدى صاحب عمل تقليدي ، سوف يتبادل الناس بشكل متزايد مهاراتهم وخرباتهم عرب املنصات الرقمية الدولية.

ولن تحدث هذه التغريات يف عامل العمل بني عشية وضحاها: إنها عملية طويلة األجل من التطور التكنولوجي واالقتصادي واالجتامعي والبرشي. ولكن قد تتغري الحاجة والطلب عىل 

مجموعات املهارات املختلفة برسعة كبرية. وبالنسبة لألفراد املحارصين يف دوامة التغيري ، يتم توفري أفضل مصدر لألمن من خالل التعليم مدى الحياة والتعلم وتنمية املهارات.

 سوف تكتسب املهارات والدراية أهمية متزايدة ىف 

املستقبل عىل حساب الدرجات والشهادات. شّجع 

طالبك عىل التفكري يف هوية مهاراتهم الخاصة: كيف 

يبدو شكل مهاراتهم الشخصية ويف أي املجاالت قد 

يكون هناك طلب عىل تلك املجموعات من املهارات 

يف املستقبل؟ إحدى الطرق لبدء هذه املهمة هي 

جعل طالبك يسألون أصدقاءهم يف الفصل حول نقاط 

قوتهم.

 يدور العمل حول حل مشكالت اآلخرين. واستنادا 

إىل دراسة االتجاهات الكربى الحالية ، ما هي أنواع 

املشكالت املتوقعة يف املستقبل؟ كيف ميكن حل تلك  

املشكالت؟ مبعنى آخر ، ما هو نوع العمل املطلوب 

يف املستقبل؟

املهام داخل الفصل الدراىس

يتغري العمل دامئا. قم بإجراء مناقشة مع طالبك حول 

نوع الوظائف التي كانت موجودة من قبل . اطلب 

منهم مقابلة أبائهم وأجدادهم. هل ال تزال هذه 

الوظائف موجودة؟ كيف تغريت؟ وماذا سوف تبدو  

تلك الوظائف يف عام 2030 أوعام 2050؟
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الدميقراطية وأجيال املستقبل

z تشمل مبادئ الدميقراطية مساواة جميع األفراد والحق يف تقرير املصري. ولهذا السبب ، يجب أن يكون لكل مواطن فرصة متكافئة للتأثري عىل القرارات املتعلقة به ، عىل سبيل املثال 

يف شكل حق االقرتاع العام. وهذا يعني أن جميع املواطنني فوق سن معينة لهم الحق يف التصويت يف االنتخابات وأن أصواتهم لها نفس الثقل.

ولكن ماذا عن األجيال القادمة؟ العديد من القرارات السياسية التي اتخذت اليوم تهم أجيال املستقبل  ، ومع ذلك فإن هؤالء الناس ليس لديهم أي سبيل للمشاركة يف تلك القرارات. 

عىل سبيل املثال ، القرارات التي تتخذ اآلن حول كيفية مكافحة تغري املناخ سوف تؤثر عىل األجيال ملئات السنني القادمة. ويصعب للغاية عىل صانعي القرار السيايس والناخبني 

العاديني تخيل من سوف يكون عىل قيد الحياة يف ذلك الوقت ونوع العامل الذي سوف يعيشون فيه.

سوف تعاين األجيال القادمة أو تستفيد من القرارات التي تتخذ اليوم. ومع ذلك ، فإن النموذج الدميقراطي يتضمن فكرة أن كل شخص مترضر يجب أن يكون له رأي يف صناعة القرار. 

كيف ميكن أن تنعكس مصالح األجيال القادمة بشكل أفضل يف صناعة القرار؟

 العمل مًعا من أجل التوصل إىل أفكار حول كيفية 

تأثري صناعة القرار بشكل أفضل عىل مصالح األجيال 

القادمة. هل ينبغي تعزيز مشاركة الشباب يف املجتمع 

عن طريق تخفيض سن االقرتاع؟ هل يجب تخصيص 

عدد معني من املقاعد يف الربملان أو املجالس املحلية 

لألشخاص األصغر سًنا؟ ما هي األفكار األخرى التي 

ميكن أن تشغل تفكريك ؟

اكتب رسائل حول املستقبل. اطلب من طالبك تخيل 

أنهم ميثلون جياًل مستقبليًا يف عام 2090 ، عىل سبيل 

املثال. ماذا يريد هذا الشخص أن يقول لصانعي القرار 

والناس ىف يومنا هذا ؟

املهام داخل الفصل الدراىس

 إرشك طالبك يف مناقشة حول كيفية تأثريهم عىل 

اتخاذ القرارات املتعلقة بهم ، عىل سبيل املثال يف 

مدرستهم ومجتمعهم وعائلتهم. يف أى املوضوعات 

يرغبون  أن يكون لهم  فيها رأي؟
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تغري املناخ والقلق من املناخ

ارتفعت درجة الحرارة الكونية مبقدار درجة واحدة مئوية مقارنة بالفرتة ما قبل الصناعية )1850-1900(. وال ميكن وقف ظاهرة االحتباس الحراري ، ولكن االرتفاع ىف درجات الحرارة 

ميكن أن يقترص عىل ما ميكن اعتباره الدرجة  الحرجة البالغة 1.5 درجة. وهذا يتطلب خفض االنبعاثات العاملية بشكل كبري بحلول عام 2020 وأن يكون العامل خايل من االنبعاثات 

بحلول عام 2050.

ويعد تغري املناخ مبثابة مشكلة كبرية لدرجة أنه يثري الكثري من العواطف بشكل مفهوم. وليس من السهل دامئا التحدث عن تلك املشاعر مع اآلخرين ، ومع ذلك فإنه من املهم بالنسبة 

لنا جميعا أن يكون لدينا طريقة للتعامل مع العواطف الصعبة ، وإال فإن الطاقة العاطفية السلبية قد متتد وتؤدي إىل االكتئاب ومشكالت أخرى. وإن الحفاظ عىل األمل أمر مهم 

بالنسة لصحة الفرد ورفاهيته.

وميكن معالجة العواطف بطرق مختلفة. ويف كثري من األحيان فإنه مبجرد انطالق التعبري الشفهي ملا يشعر به املرء فقد يساعد ذلك يف تخفيف العبء العاطفي. وميكن التخفيف أيضا 

من أنواع  القلق من خالل اتخاذ إجراءات ملموسة ملعالجة املشكلة املعنية. وميكن ألي شخص أن يفعل شيئًا ما ، ولكن نظرًا لعدم متكن أي شخص من القيام بكل يشء ، فمن املهم 

الحفاظ عىل التوازن. وال يوجد أي نقطة تستنزف نفسك جسديا أو تغمرها بشعور بالذنب وعدم كفاية.

-  يعد تغري املناخ مشكلة كبرية ، ولكن ميكن حلها. قم 

باختيار  إشارة واحدة تبعث عىل األمل )انظر املهمة 

أعاله( وتخيل مستقباًل قد منا ىف اتجاه ما أو اتجاه كبري 

. حينئذ ميكنك ، عىل سبيل املثال ، تقديم النتائج يف 

شكل عناوين ألخبار مستقبلية.

من املرجح أن تتصدر األخبار السيئة العناوين 

الرئيسية. وهناك أمل يف تباطؤ الرسعة  ىف تغري املناخ 

، لكن يجب أن نكون لدينا القدرة  عىل ايجاد عالمات 

تدل عىل حدوث ذلك. قم مبسح األفق )انظر البطاقة 

رقم 8( لتحديد اإلشارات اإليجابية. ماذا وجدت؟ 

قم بتلخيص مالحظاتك يف التدريبات داخل جدول 

املستقبالت الخاصة بك.

املهام داخل الفصل الدراىس

 إرشك طالبك يف مناقشة حول املشاعر التي لديهم 

فيام يتعلق بتغري املناخ. ما هي املشاعر التي الحظتها 

يف بعضهم البعض؟ هل ترغبون ىف التحدث عن 

مشاعركم؟ ميكنكم العمل مًعا لعمل لوحات أو صور 

مجمعة تعرب عن مشاعركم. وأخريًا ، ميكنكم تبادل 

وجهات النظر حول الطرق املختلفة التي ميكن من 

خاللها التغلب عىل الطاقات العاطفية.
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االقتصاد الدائرى

نحن نعيش يف اقتصاد خطي حيث نقوم باستمرار باستخراج املوارد الطبيعية ، وتحويلها إىل منتجات ثم التخلص منها. يعتمد اقتصادنا عىل االستهالك املفرط للموارد الطبيعية. وإذا 

كانت أمناط االستهالك يف جميع أنحاء العامل هي ذاتها  كام يف فنلندا ، فنحن بحاجة إىل 3.6 عوامل لتلبية االستهالك العاملي للموارد الطبيعية. ومن أجل إبطاء معدل االحرتار العاملي 

ليصل اىل املستوى الحرج البالغ 1.5 درجة ، فإنه من الرضوري اتخاذ خطوات لتحسني كفاءة استخدام املواد

          من الواضح جينئذ أن هناك حاجة لتغيري نظامي يف مجتمعنا بحيث ميكن فصل الرفاهية االقتصادية عن االستهالك املفرط للموارد الطبيعية. وميكن استخدام املواد والطاقة 

املستخرجة من الطبيعة استخداما أكرث كفاءة - وهذا من شأنه أن يكون له فوائد اقتصادية وبيئية عىل حد سواء.

         ال يعتمد االقتصاد الدائري عىل التفكري الخطي ولكنه يعتمد عىل التدوير طويل املدى للموارد واملواد املوجودة يف االقتصاد. ويف االقتصاد الدائري ، ال يعتمد االستهالك عىل 

ملكية املنتجات بل عىل استخدام خدمات املشاركة والتأجري وإعادة التدوير.  ويستدعي ذلك تغيري املواقف: بدالً من أن نكون أصحابها ، علينا أن نصبح مستخدمني لها. ويجب تصميم 

املنتجات والخدمات بحيث ميكن إصالحها وإعادة استخدامها ، وذلك باستخدام املواد القابلة للتجديد والقابلة إلعادة التدوير حيثام كان ذلك ممكًنا.

مراقبة البيئة )مثل املدرسة واملنزل واملدينة( وتحديد 

السلع واملنتجات أو التسهيالت غري املستغلة أو التي 

تسبب اهدار أو خسارة غري رضورية. ما الذي قمت 

بإكتشافه ؟ العمل حول فكرة ملنتج أو خدمة أو حل 

من شأنه أن يجعل استخدام تلك املوارد أكرث كفاءة.

مراقبة البيئة )مثل املدرسة واملنزل واملدينة( وتحديد 

السلع واملنتجات أو التسهيالت غري املستغلة أو التي 

تسبب اهدار أو خسارة غري رضورية. ما الذي قمت 

بإكتشافه ؟ العمل حول فكرة ملنتج أو خدمة أو حل 

من شأنه أن يجعل استخدام تلك املوارد أكرث كفاءة.

املهام داخل الفصل الدراىس

 - اخرتمنتًجا يكون مألوًفا لطالبك )عىل سبيل 

املثال ، هاتف ذيك ، وبنطلون جينز(. والعمل مًعا 

ملعرفة املواد الخام التي دخلت يف صناعة تلك 

املنتجات ومقدارها. هل ميكن إصالح املنتج أو إعادة 

استخدامه؟ هل ميكن إعادة تدوير املنتج ، وهل 

يحدث ذلك ؟
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الذكاء االصطناعي واألخالق

الذكاء االصطناعي هو برنامج كمبيوتر قادر عىل أداء املهام التي قد تعترب ذكية ، مثل قيادة سيارة يف حركة املرور. ال يتم إنشاء الذكاء االصطناعي يف فراغ ، ولكن تم تطويره بواسطة 

البرش لغرض محدد. وتستند بعض AIS عىل التعلم اآليل ، أي أنها قادرة عىل اتخاذ القرارات ليس فقط مربمجة مسبقا ولكن أيضا حلول مستقلة عىل أساس مجموعة معينة من 

البيانات.

  يثري التطور الرسيع وانتشار الذكاء االصطناعي العديد من القضايا األخالقية. عىل سبيل املثال، لقد تم وضع نقطة حرجة تتمثل ىف العديد من خوارزميات التوصية التي تشكل حياتنا 

اليومية لخلق فقاعات من أشخاص متشابهني وحث الناس عىل االنفصال. وإذا كنت احصل  من خالل محتوى الوسائط االجتامعية الخاصة يب حق الوصول إىل املحتوى الذي يشدىن 

إليه أو أوافق عليه ، كيف ميكنني أن أتعلم كيفية فهم األشخاص الذين يتخذون وجهة نظر مختلفة؟ يف الواقع ، هناك مهارة حاسمة باملستقبل تتمثل ىف الدراية بالبيانات: معرفة وفهم 

كيفية جمع البيانات واستخدامها.

  ميكن تنظيم تطوير الذكاء االصطناعي عن طريق الترشيع ، ولكن هذا يتم ببطء إىل املعدل الذي تتقدم به التكنولوجيا. من ناحية أخرى ، قد تختلف مفاهيم ما هو خاطئ وما هو 

صحيح عىل نطاق واسع من فرد واحد ومن بلد إىل آخر. عىل سبيل املثال ، ما هو شعورك حيال مراقبتك من قبل منظمة العفو الدولية يف الفصل أو يف عملك ، أو تلقي رئيسك لتقارير 

حول مستوى نشاطك أو يقظتك؟ هذا يحدث بالفعل يف الصني. يطالبنا تطوير الذكاء االصطناعي بتقييم قيمنا والنظر يف نوع املجتمع الذي نرغب يف بنائه.

يف املستقبل سيكون لدينا تفاعل متزايد مع الذكاء 

االصطناعي والروبوتات. لكن هل ميكن للذكاء 

االصطناعى أن يكون لديه مشاعر؟ وهل من األفضل 

 The إلقاء القبض عىل روبوت؟ شاهد فيديو يوتيوب

Robot Bully of Boston Dynamics وتحدث مع 

الطالب حول املشاعر التي يثريها. 

قّسم الصف إىل مجموعات صغرية تقوم مبهام 

استكشاف معاين "الذكاء االصطناعي" ، "التعلم اآليل" ، 

"البيانات الكبرية" ، "الخوارزمية" ، "الشبكة العصبية" 

و "التعلم العميق". اطلب من كل مجموعة أن ترشح 

هذه املعاين لطالب الفصل  بكلامتها الخاصة.

املهام داخل الفصل الدراىس

إرشاك الطالب يف مناقشة حول املجاالت التي 

يتواصلون فيها مع الذكاء االصطناعي يف حياتهم 

الخاصة. ما هي األمثلة التي تتبادر إىل الذهن؟ ما 

نوع القرارات التي يتخذها الذكاء االصطناعى نيابة 

عنها؟

https://www.youtube.com/watch?v=-Wnp-OOZB34
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19.

نأمل أن تكون ملهاًم

يوم املستقبالت!

ال تنس املشاركة بتجاربك

#اليوم_العاملى_ للمستقبالت

إذا كانت لديك أي أسئلة ، فريجى االتصال بنا

info@tulevaisuuspaiva.fi

Kamal Shaeer ترجم من قبل

https://tulevaisuuskoulu.fi
https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/finland-futures-research-centre
http://futureshelsinki.org
http://www.teachthefuture.eu
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