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اإلنسان وأصداء الثورة الصناعية الرابعة

القراء األعزاء
إنه لمن دواعي سرورنا أن نضع بين أيديكم العدد
العاشر من مجلة صدى الموارد البشرية ،الذي
ً
يصدر
تزامنا مع مؤتمر الموارد البشرية الدولي
السنوي ،بدورته التاسعة ،الذي تعقده الهيئة،
برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كبيرة على الحكومات والمؤسسات على

فيها من مزايا ،وأولى تلك الخطوات وأهمها

إنه لمن دواعي سروري المساهمة في هذا

اختالفها ،يبقى اإلنسان محورها ،فهو المحرك

تمكين رأس المال البشري ،وتسليحه بالمعرفة

العدد من مجلة صدى الموارد البشرية ،التي

والمتأثر في آن ،وبالتالي ال بد من التركيز على

والمهارات الالزمة ،من خالل التعليم والتدريب

تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الموجودة،

المستمر المبتكر ،الذي يراعي احتياجات األجيال

وخلق أخرى جديدة تواكب متطلبات المرحلة،

المختلفة ،ويواكب التطورات المتسارعة.

وتلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية،

ومن بين المواضيع التي تناولها العدد ،وال تقل

وخارجها ،ال سيما قضية استشراف مستقبل

أهمية عن سابقاتها( :الموظفون المستقلون

الموارد البشرية في بيئة العمل.

وسأناقش في هذا المقال التحديات الناشئة،

بالخبرة في بعض المجاالت المتعلقة بالروبوتات

تحقيق االستفادة القصوى من مجال الروبوتات

المتاحة ضمن هذا النمط من العمل ،كمصدر

والفرص المتاحة التي ستؤثر على أماكن العمل

والذكاء االصطناعي (على سبيل المثال ،مجال

والذكاء االصطناعي اآلخذ في النماء ،وتنمية

للخبرات والكفاءات بتكلفة أقل ،وكذلك موضوع

في دولة اإلمارات والمنطقة والعالم ،حيث أن

المدن الذكية) يساعدوننا على أن نشرح لشركائنا

وتطوير قدرات الموارد البشرية التي نحن جزء

ً
حافال بالمقاالت والملخصات
لقد جاء هذا العدد

التوازن بين الحياة العملية واألسرية االجتماعية،

دور الروبوتات والذكاء االصطناعي آخذ في

مدى فعالية االستعانة بأحدث التقنيات في

منها في هذا العصر الجديد.

والنصائح المقدمة للموظفين والمؤسسات

التزايد في كافة المجاالت والقطاعات على

تحقيق أهدافهم المؤسسية ،حيث أن الجمع بين

البحثية التخصصية ،لمؤسسات وبيوت خبرة

في هذا الجانب ،كما تسلط "صدى" الضوء على

عصارة

حد سواء ،وأؤكد في هذا المقام أن التطورات

الدقة األكاديمية والخبرات العملية المباشرة

التوجه المستقبلي إلدارة الموارد البشرية،

آمل أن تهيئ مساهمتي في هذا العدد من

هذا

ً
فرصا هائلة لتطوير وتحسين
التكنولوجية تتيح لنا

ً
ً
ً
مساعدا ألولئك الذين
وعامال
مفيدا،
يعد أمرًا

وأهمية العالقات االجتماعية في مكان العمل

طرائق العمل إذا ُأحسن استخدامها.

ً
سياقا للنظر في
مجلة صدى الموارد البشرية

يسعون لمواكبة وتيرة هذه التغييرات.

هذه المسألة ،وتثير النقاش البناء حول ما

الجدد الذين يشكلون ما يسمى بـ "اقتصاد
العمل الذاتي المستقل" بما لهم وما عليهم،
وكيفية استفادة المؤسسات من المواهب

القراء األعزاء

ُ
وكتاب

تدور بشكل متسارع ،كان ال بد من التيقظ لها،

عالمية،

ومواكبتها ،أو حتى اتخاذ خطوات استباقية،

أفكارهم

لجهة اإلعداد والتأهيل والتحديث؛ لالستفادة

العدد ،حيث الحديث عن العالقة بين الوظائف

مما تقدمه من مزايا تخدم منظومة العمل

والتكنولوجيا الرقمية ،وتأثيرها على المهارات،

بشكل خاص ،وتساعد الشعوب والحكومات على

والمواهب ،وطبيعة أماكن العمل وطرقه.
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في مجال الموارد البشرية من داخل الدولة

أعضاء هيئة تدريس الجامعة ،ممن يتمتعون

الرابعة" ،التي تلقي بظاللها على كافة

حتى وإن كانت تداعيات الثورة الصناعية الرابعة

األمريكية بالشارقة ،أعتقد أني على دراية بالدور

على سبيل المثال ال الحصر( :زيادة اإلنتاجية،

المؤسسات والمبتكرون واألكاديميون والعلماء

من تقنيات ذكاء اصطناعي ،ومنافسة الذكاء

رأس المال البشري في ظل الثورة الصناعية

من مستويات إسعاد الناس ،وتسهل حياتهم.

وِبصفتي ُمدير التعليم التنفيذي في الجامعة

التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء االصطناعي

اإليجابية على مجتمعاتنا ومؤسساتنا ،حيث أن

حول عنوان المؤتمر ،الذي يركز على "تحديات

التقدم والتحضر ،وتقديم خدمات أفضل ،ترفع

القضايا التي تشغل بال المختصين والمهتمين

ً
أمانا) ،لذا يتعيـــن علينــا نحن قادة
عمل أكثر

التي تمليها إفرازات الثورة الصناعية الرابعة،

والمجاالت.

وألن عجلة الثورة الصناعية الرابعة بكل تجلياتها

تشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أبرز

ومن المكاسب الكثيرة التي يمكن تحقيقها من

الذي يمكن أن تلعبه هذه التقنيات ،وتأثيراتها

وقد حرصنا على أن تتمحور موضوعات هذا العدد

وأدواتها ورأس مالها البشري.

فيما يعود بالنفع علينا.

اإلنجازات واالكتشافات التكنولوجية لصالحنا.

وخفض تكاليف اإلنتاج ،والحفاظ على بيئات

االصطناعي لليد العاملة في الكثير من المهن

ً
عالميا ،في نظمها اإلدارية،
قطاعات العمل

االستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة

التغيرات التي لم يسبق لها مثيل ،وتطويع تلك

مرموقين

وتجاربهم

في

يضعون
موضوعات

وألن الثورة الصناعية الرابعة حقيقة ماثلة ،وآتية
ال محالة ،كان ال بد على الحكومات والمؤسسات
من اتخاذ إجراءات وخطوات الستثمار كل ما

ً
ً
واجتماعيا).
فكريا
في خلق بيئة جاذبة محفزة

ً
جميعا لالستعانة بالروبوتات
يمكننا القيام به
إن الوعي بالتكنولوجيا المتاحة (والتكنولوجيا

يمكن لتكنولوجيا الروبوتات والذكاء االصصناعي

وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،واستخدامها

قيد اإلعداد والتنفيذ) يعتبر من أكثر السبل

ً
ثورة على صعيد أماكن عملنا (وحتى
أن تحدث

بما يعود بالنفع على مؤسساتنا.

فعالية إلعداد أنفسنا لما هو آت .إن فهم

بطرق شتى ال يمكننا حتى تخيلها ،ومن
منازلنا)
ٍ

لصالح

غير المنطقي االعتقاد بأنه يمكننا تجاهل هذا

مؤسساتنا هو الخطوة التالية نحو ضمان

التغير الجذري ،فنحن بحاجة إلى اغتنام هذه

التكنولوجيا

الجديدة

وتسخيرها
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يبحث دكتور إلياس فيسفيكيس ،األستاذ في كلية إدارة األعمال بالجامعة األمريكية
بالشارقة ،ومدير التعليم التنفيذي بالجامعة ،في مدى تأثير التكنولوجيا على مستقبل
القوى العاملة ،حيث يرى دكتور فيسفيكيس أن انتشار التكنولوجيا الرقمية والذكاء
ً
عجزا في الوظائف بل سيسبب
االصطناعي وعلم الروبوتات في المؤسسات لن يسبب
ً
عجزا في المهارات .ويحاول دكتور فيسفيكيس أن يثبت من خالل هذا المقال أنه قد حان

الوقت لتتسلح القوى العاملة بمزيد من المهارات ،وتنفيذ استراتيجيات تضمن امتالك عالم
األعمال الجديد القدرات الالزمة التي تساعده على المضي قدما.
يتغير العالم ،وكذلك الطريقة التي نعمل بها ،حتى أن آباءنا وأجدادنا عندما استهلوا

انتشار التكنولوجيا
الرقمية والذكاء
االصطناعي وعلم
الروبوتات في
المؤسسات لن يخلق
ً
عجزا في الوظائف
ً
بل سيخلق عجزا في
المهارات

انتشار التكنولوجيا
سيؤدي إلى خفض
نسبة القوى العاملة
في المهن البسيطة،
وزيادة االعتماد عليها
في الوظائف القائمة
على التفكير واإلبداع

التكنولوجيا التي ستحل محل المهارات والبراعة البشرية المعتادة.

بعيدة كل البعد عن الواقع؛ فعلى الرغم من التأثير الكبير الذي سيحدثه الذكاء االصطناعي
وعلم الروبوتات وغيرهما من االبتكارات الرقمية على الوظائف والمهارات واألجور ،إال أنني
ً
متشككا بشكل كبير بشأن تسبب انتشار التكنولوجيا في نشر البطالة وإحداث حالة
ال زلت

التقنيات الحديثة
سوف تسمح لنا
باقتحام مجاالت عمل
ً
إنجازا
أكثر جدوى وأكثر
وتحقق التوازن بين
العمل والحياة

إيجابية
نظر
ٍ
من الركود االقتصادي ،كما يخشى البعض .لكني في هذا الجانب أتبنى وجهة ٍ
ً
استنادا إلى جميع األدلة ،وأرى أن التقنيات الحديثة سوف تسمح لنا باقتحام مجاالت عمل
ً
إنجازا توفر لنا المرونة بين العمل والحياة التي لطالما سعينا لتحقيقها.
أكثر جدوى وأكثر
بحسب اعتقادي لن يحمل المستقبل أي نقص في العمل ،وعلى الرغم من وجود بعض
العواقب المرتبطة بانتشار التكنولوجيا في مكان العمل ،إال أن األتمتة لها جوانبها اإليجابية
السيما في خلق العديد من الفرص .ونتيجة للتطورات غير المسبوقة التي نشهدها اآلن،
ستظهر نوعية جديدة من الوظائف ،وسوف تختلف إلى حد كبير عن الوظائف المتعارف
عليها اليوم إن استمرت في المستقبل ،وهو أمر ال مفر منه على اإلطالق.
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الذي يحصل عليه الناس على مستوى المدارس والجامعات في الوقت الحالي ،وضمان
تزويدهم بقدرات وكفاءات جديدة على اختالف وظائفهم ،وإطالعهم على أحدث التطورات
في مهنهم ومجال أعمالهم .وال شك أن مستقبل العمل يتطلب من اإلنسان االستمرار
في التعلم مدى الحياة .ولن ينجح في مستقبل العمل سوى من يستثمرون في التعليم

التغييرات التي تحدث في التكنولوجيا مع مجموعة من المتغيرات المؤثرة ،وهو ما ينتج عنه
ً
ً
ً
جميعا ننظر في كيفية تجهيزنا ألماكن العمل وما
كبيرا في طبيعة العمل ،ويجعلنا
تغييرا

تحول عالم األعمال بوتيرة ثابتة لم يشهدها العالم من قبل بفضل التطورات الهائلة في

من القوى العاملة الحالية ،لتمحو مجموعات كاملة من المهن وتجعل العديد من الوظائف
ً
شيئا من الماضي .أما بالنسبة لي ،فأرى أن مثل هذه التوقعات
المتعارف عليها اليوم

انخفاض نسبة القوى العاملة التي تعمل في المهن البسيطة .والستثمار مثل هذا التغيير
ً
تعليما ومهارة ،والنظر في التعليم
وهذه الفرصة المتاحة ،يجب توفير كوادر بشرية أكثر

ليست التكنولوجيا فقط هي التي تؤثر بشكل عميق على عالم األعمال ،بل تتصادم

ويرى الخبراء أن المزيد من التغييرات تلوح في األفق ،كما تشير اآلراء التقليدية إلى

تشير بعض األبحاث إلى احتمال استحواذ األتمتة أو الذكاء االصطناعي على جوانب كبيرة

يشرك المزيد من األشخاص في المزيد من األعمال الهادفة المعتمدة على الفكر ،مع

ويثبتون ألصحاب العمل أنهم يقومون بهذا االستثمار.

حياتهم العملية لم يصادفوا أماكن عمل أو قوى عاملة مثل ما هو عليه الحال اليوم.

ً
دائما ما نواجه مجموعة من السيناريوهات التي تسيطر فيه األتمتة على عالم األعمال.

كما أنني أعتقد في واقع األمر أن انتشار التكنولوجيا في مجال القوى العاملة سوف

التكنولوجيا
ليست المؤثر
الوحيد على عالم
األعمال ،فالتحوالت
الديموغرافية
والعولمة ً
مثال لهما
تأثير كبير على هذا
العالم سريع التغير

ستكون عليه في المستقبل .تشمل تلك المتغيرات المؤثرة بعض التحوالت الديموغرافية
التي لم تكن متوقعة قبل ذلك ،وعولمة العالم على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
ومن واقع الديموغرافيا وبحسب إحصائيات البنك الدولي ،تبلغ نسبة الفئة العمرية ما بين
ً
 15و 29
عاما نحو  28%من سكان الشرق األوسط ،أي ما يعادل  108مليون نسمة .كما أن

ً
ً
ديموغرافيا في أماكن أخرى من
توجها
«تزايد أعداد الشباب» في الشرق األوسط أصبح

العالم ،حيث تمر كل من قارتي آسيا وأفريقيا بنفس الظاهرة .وبالتزامن مع هذا االنفجار
السكاني في فئة الشباب على مستوى العالم ،يأتي انتشار العولمة ،حيث أصبح العالم
ً
اتصاال ببعضه البعض أكثر من أي وقت مضى ،السيما من خالل الهواتف الذكية ووسائل
أكثر
التواصل االجتماعي ومنصات العمل المفتوح التي تربط العالم بشكل لم يكن يتخيله أحد من
الجيل السابق .ولذلك ،سوف تتضافر تلك المتغيرات والعوامل إلحداث تأثير ثوري على عالم
العمل ،ليصل إلى كافة مقرات العمل والمصانع في جميع أنحاء المعمورة.

التغيرات التي
نشهدها اليوم سينتج
عنها نوعية جديدة من
الوظائف تختلف بشكل
كبير عن وظائف اليوم

لقد تغيرت أماكن العمل وطريقة عملنا بالفعل ،حيث أصبحت األتمتة واالبتكارات المستقبلية
التي تبشر بها هذه التقنيات (مثل جوجل هوم والسيارات ذاتية القيادة ،وهي أولى
التقنيات التي تتبادر إلى الذهن) تحيط بنا من كل جانب .كما بدأنا بالفعل نرى التحوالت
االقتصادية التي تنتج عن التأثير الواسع للتكنولوجيا ،حيث تنتقل العديد من اقتصادات
العالم من االعتماد على الوقود األحفوري التصنيع إلى الصناعات القائمة على المعرفة
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ً
والمهارات ،وهو ما يظهر ً
أصوال
جليا اليوم في كبرى الشركات العالمية التي ال تمتلك
مادية وبنية تحتية تقليدية ،بل تعمل على خلق القيمة من خالل توظيف التكنولوجيا في
تحقيق الترابط بين البشر والمنتجات والخدمات .وقد بدأ أصحاب العمل بالفعل يدركون بشكل
أفضل الفوائد الكبرى التي تنطوي عليها اإلنتاجية وتوفير مزيد من المرونة للموظفين.
ومن هنا ظهر اقتصاد المواهب المفتوح الذي يستبدل الموظفين التقليديين الدائمين
ً
دائما على تحقيق األمان الوظيفي طويل األجل .وإزاء التغيرات التي
الذين يحرصون
يشهدها عالم األعمال ،سوف يستمر اقتصاد المواهب المفتوح في النمو ،وانخفاض
نسبة الموظفين الدائمين مقارنة بنسبة الموظفين المستقلين ( )Free lancersحيث تفضل
المؤسسات والمهنيون على حد سواء تخصيص المهارات المحددة لمشروعات محددة.
ويرجع الفضل في ازدهار اقتصاد المواهب المفتوح إلى التكنولوجيا الحديثة ،حيث سمح
اإلنترنت للمؤسسات بالبحث عن أكثر المهارات التي تالئم احتياجاتها ،كما سمح لألشخاص
الذين يمتلكون هذه المهارات بأداء العمل المطلوب من أي مكان في العالم.

األتمتة واالبتكارات
المستقبلية أصبحت تحيط بنا
من كل جانب ،األمر الذي أثر
على أماكن العمل وطريقة
عملنا

اإلنترنت أتاح للمؤسسات
إمكانية البحث عن المهارات
التي تالئم احتياجاتها ،كما
سمح للموهوبين بأداء
العمل المطلوب من أي
مكان في العالم

ً
مؤخرا ظهر مصطلح
«اقتصاد المواهب المفتوح»
الذي يستبدل الموظفين
التقليديين الدائمين الذين
ً
دائما على تحقيق
يحرصون
األمان الوظيفي طويل األجل

ال شك أن البداية تكمن في معرفة الواقع المقبل ،وهذه هي الخطوة األولى التي
سنخطوها في االتجاه الصحيح .لذلك علينا ً
أوال أن نقر بالتغير السريع الذي سيحدث للقوى
العاملة ،حيث يساعد ذلك قادة المؤسسات في التخطيط لجميع التطورات التي ال مناص
منها .والمهم هنا كذلك إجراء تقييم للمهارات التي ستصبح األكثر ندرة على مدار السنوات
الـ  5و  10و  20المقبلة في كل مؤسسة من المؤسسات وفي بعض اإلدارات داخل تلك
المؤسسات .ويمكننا فقط البدء في وضع االستراتيجيات الالزمة لسد الثغرات بعد تقييم
أماكن تواجدها ،ومن ثم نضمن توافر المهارات والقدرات الالزمة في مؤسساتنا والمضي
ً
قدما نحو القرن المقبل وما بعده.
بها

 10صدى الموارد البشرية

سيستمر اقتصاد المواهب
المفتوح في النمو بفضل
التكنولوجيا ،وستنخفض
نسبة الموظفين الدائمين
مقارنة بنسبة الموظفين
المستقلين

التي ستواجهها في السنوات المقبلة ،إال أنها غير واثقة من استعداد كوادرها لمواجهة
تلك الفجوات .وبحسب أحد استطالعات الرأي الذي أجرته شركة «ديلويت» و»معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا» ،يعتقد نحو  %70من قادة األعمال أن مؤسساتهم سوف
تحتاج إلى مزيج جديد من الموهبة والمهارات في المستقبل.
وبالطبع يعتمد شكل هذه المهارات على طبيعة المؤسسة نفسها ،حتى خبراء علم
المستقبل أنفسهم ال يمكنهم التنبؤ بالشكل الذي ستكون عليه هذه المجموعات
المهارية المحددة .لكن ما يمكننا قوله هنا أننا ندرك أن كل مؤسسة ستكون بحاجة
إلى بعض المهارات والقدرات ،لذلك فمن المنطقي أن نبدأ على الفور في نشر هذه
المهارات لدى كافة المؤسسات.
استطالع رأي %70 :من قادة األعمال يعتقدون أن مؤسساتهم سوف تحتاج إلى مزيج
جديد من الموهبة والمهارات في المستقبل

والسؤال هنا ،كيف لنا كقادة مؤسسات ومعلمين أن نجاري هذه التغيرات التي تحيط بنا
من كل جانب ،ونبدأ باإلعداد لمزيد من التغيرات غير المسبوقة؟

تشير األبحاث إلى أن بعض المؤسسات قد بدأت بالفعل في إدراك الفجوات المهارية

هناك بعض المهارات التي ال
يستطيع الذكاء االصطناعي
والروبوتات الحصول عليها
حتى يومنا هذا مثل :القيادة
واإلبداع والذكاء العاطفي
واألحكام التقديرية ونقل
المعرفة

هناك بعض المهارات التي ال يستطيع الذكاء االصطناعي والروبوتات الحصول عليها
(حتى هذه اللحظة) .فال يزال البشر متميزون في المهارات البشرية ذات القيمة العالية،
مثل القيادة واإلبداع والذكاء العاطفي واألحكام التقديرية ونقل المعرفة ،وسيظلون
متميزين في هذه الجوانب حتى مع استحواذ الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات
على الكثير من جوانب حياتنا .فهذه هي المهارات التي سيبحث عنها أصحاب العمل
في مستقبل ليس ببعيد في مجال العمل ،ومن ثم فمن المنطقي أن يسلح األفراد
أنفسهم بهذه المهارات إن أرادوا االستمرار كجزء مهم ومطلوب في القوى العاملة
في المستقبل.
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ومع ذلك ،أعتقد أن القدرة على التكيف ستكون المهارة األكثر قيمة لألفراد في عالم
األعمال الجديد .فعلى الرغم من الجهود التي نبذلها ،ال أحد يعرف ما سيكون عليه
المستقبل ،حيث سيختلف المستقبل الذي سيأتي بعد  10سنوات عن المستقبل الذي
سيأتي بعد  20سنة إلى حد بعيد .لذلك فنحن بحاجة إلى تدريب القوى العاملة على
كيفية التأقلم والتحلي بالمرونة الالزمة .لذلك سيكون النجاح من نصيب الشخص الذي
ً
ً
ً
ً
تماما
جديدا
وظيفيا
مسارا
يعمل على تعديل مجموعة المهارات التي يملكها أو يتخذ
في أية مرحلة من حياته المهنية في مكان العمل ،مقارنة بالشخص الذي ال يرغب في
تقبل الحقائق الجديدة ،السيما وأن القدرة على االستجابة السريعة لمتطلبات السوق
الجديدة هي السبيل نحو نجاح األفراد في عالم األعمال الجديد.
وعلى الرغم من حالة الشكوك التي تحيط بمستقبل العمل من كل جانب ،هناك أمر واحد
واضح للجميع ،وهو أن التعليم والتدريب الذي يحصل عليه األفراد بعد االنتهاء من المدرسة
أو الجامعة سيصبح غير كاف ،ويتحول التعلم والتعليم إلى مسعى مستمر يواظب عليه
الجميع مدى الحياة ،بحيث يتحمل أصحاب العمل والموظفون مسؤولية متساوية عن
التطوير المهني المستمر .ومن هنا تحتاج المؤسسات على اختالف أشكالها وأحجامها

القدرة على التكيف ستكون
المهارة األكثر قيمة لألفراد
في عالم األعمال الجديد
القدرة على االستجابة
السريعة لمتطلبات السوق
الجديدة هي السبيل نحو
نجاح األفراد في عالم
األعمال الجديد

إلى تبني مبدأ تعليم الموظفين كيفية التعلم وفرض التعليم المستمر ،كما يضمن إدخال
متطلبات التدريب بشكلب رسمي في المؤسسات وإنشاء منظومات للتعليم والتدريب
عدم تخلف األفراد بسبب الفجوات المهارية عن اللحاق بعالم األعمال الجديد ،وبل وضمان
تفوقهم الدائم حتى في ظل المتغيرات المتسارعة.
ً
ً
متزايدا على التعليم التنفيذي والتدريب
طلبا
نشهد في الجامعة األمريكية بالشارقة
المهني في موقع العمل والتطوير الذي يمنح الموظفين المعارف الالزمة للتكيف
مع التغيرات سالفة الذكر التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية والذكاء االصطناعي وعلم

التعليم والتدريب الذي يحصل
عليه األفراد بعد االنتهاء من
المدرسة أو الجامعة سيصبح
غير كاف

الروبوتات .وكمثال حي على هذا المعنى ،وفي ظل تصدر إنشاء المدن الذكية جدول
ً
ً
دراسيا للتطوير المهني ،حيث
مساقا
أعمال حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،خصصنا
يحصل المشاركون في هذا المساق على شهادة في الذكاء االصطناعي للمدن الذكية.
ويسهم هذا المساق في مساعدة المهنيين على تطبيق مزايا الذكاء االصطناعي على
مشاريع المدن الذكية التي يقومون بتنفيذها .ويقدم هذا المساق مركز التعليم التنفيذي
بالجامعة األمريكية في الشارقة بالمشاركة مع قسم علوم الحاسب في كلية الهندسة
بالجامعة األمريكية في الشارقة ،وتغطي الموضوعات في هذا المساق البيانات الضخمة
والتعلم اآللي والنظم اإللكترونية الفيزيائية ،وإنترنت األشياء ،واألمن السيبراني وتقنية
البلوك تشين ،والحوسبة السحابية ،وجميعها من الموضوعات التي تساعد القادة في
منطقة الشرق األوسط على االستفادة القصوى من الفرص المتاحة بفضل التطورات

ستصبح مسؤولية التطوير
المهني للموظف مسؤولية
مشتركة بين صاحب العمل
والموظف نفسه

الهائلة في مجال الذكاء االصطناعي .ولذلك نتوقع زيادة الطلب على مثل هذه المساقات،
السيما مع توجه بعض المؤسسات للبحث عن برامج منظمة في موضوع الذكاء االصطناعي
وعلم الروبوتات ،يتم تخصيصها بحسب االحتياجات الخاصة لكوادرها.
ً
وإدراكا من الجامعة األمريكية في الشارقة بالحاجة إلى األبحاث والمزيد من الفهم في
ً
ً
ً
ً
مخصصا بشكل كامل لهذا الجانب،
جديدا
بحثيا
معهدا
مجال المدن الذكية ،أسست الجامعة
وهو معهد أبحاث المدن الذكية ،ويهدف إلى تعزيز األنشطة البحثية في مختلف التخصصات
للمساعدة في استثمار الذكاء االصطناعي وغيره من أشكال التكنولوجيا في خلق بيئات
حياة تتميز بمزيد من المرونة والكفاءة والمعلومات والتواصل واألمان والصحة واالستدامة.
ً
نظرا
ولم يكن العالم بحاجة لمثل هذه األهداف في أي وقت مضى أكثر مما هو عليه اآلن
للتكدس المتزايد في المدن والزحف العمراني الذي يسير بوتيرة غير مسبوقة في العديد
من الدول.
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ومن بين أهم جوانب عمل التعليم التنفيذي بالجامعة األمريكية في الشارقة هو نشر
ً
دورا
المعرفة من المستوى الجامعي إلى المجتمع بشكل عام ،حيث تلعب الجامعات،
ً
أساسيا في تعريف األعمال واألفراد باالبتكارات الرقمية التي تحيط بهم ،السيما في ظل
التأثير الواسع للتكنولوجيا في عالمنا وتأثير الذكاء االصطناعي على حياتنا اليومية بشكل
ً
مثاال ً
آخرا على المساقات التي نقدمها ،وهو مساق فك شفرة العمالت
متزايد .ونذكر هنا
المشفرة :مدخل إلى تحليل العملة الرقمية واالستثمار فيها ،وهو مساق مفتوح للجميع،
ويهدف إلى نقل معرفة وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى المجتمع بشكل
عام .ومن المهم بالنسبة لألشخاص العاملين في قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين
واالمتثال المالي واالستثمار ،من بين قطاعات أخرى كثيرة ،الحصول على المعرفة الكافية
لتصدر مشهد االتجاهات الرقمية الجديدة ،وهو ما يضمن لها أال تتحول إلى متفرج سلبي
على التغييرات التي تمر بها مهنهم وقطاعات عملهم .ويمكن لهؤالء المهنيين من خالل
الحرص على الجدية في جانب التعليم المستمر والتدريب امتالك القدرة على التأثير وتوجيه
نتائج التغيير التكنولوجي في قطاعاتهم.
ً
غالبا ما ننسى أو نتغاضى عن المخاطر التي تنشأ من اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية

ً
ً
روبوتا لفحص األنابيب من الداخل ،حيث
أيضا لكلية الهندسة ،حيث ابتكر أفراد الفريق

في ظل استمرار العالم في مسيرته نحو العصر الرقمي ،ونتعرض بشكل متزايد ،سواء

يمكن استخدامه في صناعة النفط والغاز للكشف عن تسربات أنابيب النفط وغيرها من

كأفراد أو مؤسسات ،إلى نوعية جديدة من المخاطر التي تأتي من اعتمادنا الكبير على

العيوب .هذه المشروعات ومثيالتها هي التي تظهر الخدمات الجليلة التي يؤديها الذكاء

الوسائل الرقمية .وهنا تبرز حاجتنا إلى إعطاء األولوية للجانب األمني وتقليل المخاطر على
المستويين الشخصي والتنظيمي ،وذلك إذا أردنا تحقيق أقصى استفادة من التقنيات
الرقمية الجديدة والتطورات الهائلة في مجال الذكاء االصطناعي والروبوتات .كما يستعين
ً
تقريبا بأحد أنواع األجهزة الرقمية
جميع كوادر القوى العاملة الموجودة في عصرنا الحالي
كجزء من مهام عملهم ،لذلك أضحى من الضروري أن يحصل كافة كوادر القوى العاملة
على التدريب الذي يحتاجون إليه لتجنب تعرضهم للمخاطر عبر اإلنترنت والمخاطر الرقمية،
وأن ي َ
ُسلحوا باألدوات والمعرفة الالزمة التي تمكنهم من الرد بشكل مناسب على أي
هجوم إلكتروني يتعرضون إليه .ومن هذا المنطلق ،أطلق مركز التعليم التنفيذي بالجامعة
ً
مؤخرا دورة مبتكرة مصممة لألشخاص على جميع مستويات القوى
األمريكية في الشارقة

االصطناعي والروبوتات السيما في تسهيل أداء الوظائف ،واألهم من ذلك ،تنفيذها
ً
ً
مزيدا من الوقت ألداء جوانب أخرى من أعمالنا .كما شرعت
أمانا ،وهو ما يمنحنا
بشكل أكثر

أضحى من الضروري أن
يحصل كافة كوادر القوى
العاملة على التدريب الذي
يحتاجون إليه لتجنب تعرضهم
للمخاطر عبر اإلنترنت
والمخاطر الرقمية

ً
مؤخرا ،حيث تستثمر
الجامعة األمريكية في الشارقة في اتجاه بحثي جديد أعلن عنه،

الجامعة بموجبه المزيد من مبالغ التمويل في الدرجات البحثية ،وهذا بال شك سيؤدي إلى
زيادة ابتكارات الجامعة في مجال الذكاء االصطناعي والروبوتات .كما يتضح لنا أن الجامعة
األمريكية في الشارقة ليست وحدها في تشجيع األبحاث في مجال الذكاء االصطناعي
والروبوتيات ،حيث أضحت هذه الموضوعات على رأس جداول األعمال البحثية في العديد
من الجامعات حول العالم .لذلك ،يتوقع تزايد تأثير التكنولوجيا في مقرات العمل في
المستقبل القريب بفضل االستثمار العام والخاص ،ولهذا السبب ال يمكننا االكتفاء بانتظار

العاملة وفي كافة القطاعات؛ حيث تساعدهم هذه الدورة على االستعداد لمجابهة

ما ستسفر عنه التأثيرات التكنولوجية المقبلة.

التهديدات التي تنشأ من التعامل الرقمي الواسع والتخفيف من حدتها حال وقوعها.
ولهذا السبب نحتاج إلى تعميم الدورات التدريبية ،مثل دورة األمن السيبراني التي أطلقها
مركز التعليم التنفيذي ،في جميع أماكن العمل في ظل استمرار التطورات التكنولوجية
وانتشارها في جميع جوانب حياتنا العملية.
لقد منحني العمل في جامعة عريقة كالجامعة األمريكية في الشارقة فرصة عظيمة
لالطالع على أخر التطورات في المجال التكنولوجي ،بما في ذلك الذكاء االصطناعي وعلم
ً
دائما على تطوير مستويات
الروبوتات .ويعمل الطالب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة
اإلبداع في مجال الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات ،حيث يقوم باحثون في الكليات
التابعة للجامعة بمجموعة من التجارب التي تهدف إلى استثمار الذكاء االصطناعي في

ال بد من إدراك أن التعليم
والتدريب هو المحور
المركزي ألية استراتيجية
عمل مستقبلية تتبناها أية
مؤسسة ،سواء كانت عامة
أو خاصة

وفي الختام ،ومن خالل رؤية تغيرات العمل التي تحدثها التطورات التكنولوجية بنظرة
إيجابية ووضع االستراتيجيات التي تساعدنا على تحسين هذه التغيرات ،يمكننا تقديم
المساعدة الالزمة لضمان المزيد من النتائج اإليجابية لمزيد من األشخاص على مدار السنوات
المقبلة ،وإدراك أن التعليم والتدريب هو المحور المركزي ألية استراتيجية عمل مستقبلية
تتبناها أية مؤسسة ،سواء عامة أو خاصة .كما يستدعي تمكين العمال من خالل المهارات
الفنية والناعمة لمواجهة التغيرات المقبلة امتالك هؤالء األفراد لالستقاللية والسيطرة
الالزمة في المستقبل ،وامتالك المؤسسات للمهارات والمعرفة التي تساعدها على
النمو واالزدهار في عالم األعمال الجديد.

بعض أهم الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي .ومن األمثلة على ذلك مشروع
ً
حاليا من قبل طالب كلية الهندسة في الجامعة األمريكية بالشارقة ،حيث
يجري تنفيذه
يبحث المشروع في كيفية تسخير الروبوتات والذكاء االصطناعي لحل مشكلة مهندسي
المرافق المكلفين بتقييم سالمة عوازل البوليمر المستخدمة في أنظمة شبكة الكهرباء
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومثال آخر مثير لإلعجاب هو فريق من الطالب التابع
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الذكاء االصطناعي
والحاجة لليد العاملة

محمد عبد الظاهر
مستشار إعالمي األمانة العامة لمجلس الوزراء
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ً
صديقــا لــي كان يعمــل فــي خدمــة المتعامليــن فــي أحــد البنــوك عــن طبيعــة
ســألت
عملــه اآلن ،وكيــف أختلــف عــن العــام  2019بعــد أن فقــد وظيفتــه فــي البنــك.
فقــال « :أنــا اآلن أحســن حـ ً
ـال وأوفــر ً
حظــا ،حيــث أعمــل فــي خدمــة العمــاء إلحدى شــركات
صيانــة الروبــوت المتخصــص فــي نظافــة الحدائــق العامــة ،حيــث أعتنــي بالعشــرات مــن
«الروبوتــات» أســبوعيًا ،لجهــة التســجيل والصيانــة وعمــل الكشــف الــدوري لهــا ،والشــركة

الثورة الصناعية الرابعة
ستوفر ماليين الوظائف
ً
قطاعا وستقضي
في 14
ً
مستقبال على وظائف في
 4قطاعات

أكثر من  800مليون موظف
حول العالم سوف يفقدون
وظائفهم ُ
(خمس القوى
العاملة عالميًا) ،ويحل محلهم
«روبوت» حتى العام 2030

تبحــث عــن موظفيــن جــدد كل شــهر( ».حــوار مســتقبلي للعــام )2050
علــى عكــس مــا يــرى الكثيــرون مــن تراجــع معــدالت التوظيــف البشــرية فــي مواجهــة
النمــو « اآللــي» وإحــال تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وأدوات الــذكاء االصطناعــي
محــل اإلنســان فــي العديــد مــن الوظائــف ،هنــاك نمــو كبيــر فــي فــرص العمــل ،والطلــب
علــى بعــض الوظائــف البشــرية علــى عكــس اآلن ،بــل هنــاك بلــدان ســوف ُتعانــي مــن
نقــص فــي العنصــر البشــري وتفتــح البــاب الســتقبال مهاجريــن جــدد مــن دول أخــرى لســد
فجــوة ســوق العمــل البشــري لديهــا.

سباق المهارات
هنــاك أكثــر مــن  800مليــون موظــف حــول العالــم ســوف يفقــدون وظائفهــم ُ
(خمــس
القــوى العاملــة عالميًــا) ،ويحــل محلهــم «روبــوت» حتــى العــام  ،2030وفقــا لدراســة
معهــد ماكينــزي العالميــة ،والتــي ُأجريــت فــي  46دولــة ،وعلــى مــا يقــارب مــن 800
وظيفــة.

ً
نموا في
سيشهد العالم
فرص العمل والتوظيف رغم
استحواذ الروبوت والذكاء
االصطناعي على العديد
من الوظائف

وإذا اســتطاعت الثــورة الصناعيــة الرابعــة أن تقضــي علــى وظائــف فــي أكثــر مــن 4
قطاعــات لــن يكــون عليهــا الطلــب فــي المســتقبل ،لكنهــا ســوف تفتــح البــاب لمالييــن

يصل عدد العاملين حول العالم
ما يقارب من  2مليار موظف
(دوام كامل) ،و  2مليار آخرين
يعملون لحسابهم الخاص،
ومليار عامل في مهن غير
رسمية ،إلى جانب مليار عاطل
عن العمل

فكيف يمكن أن ُتحافظ على وظيفتك ،ومهاراتك مقارنة بتلك اآلالت؟
يصــل عــدد العامليــن حــول العالــم مــا يقــارب مــن  2مليــار موظــف (دوام كامــل) ،و 2مليــار
أخريــن يعملــون لحســابهم الخــاص ،ومليــار عامــل فــي مهــن غيــر رســمية ،إلــى جانــب
مليــار عاطــل عــن العمــل .وخلقــت التكنولوجيــات الجديــدة علــى مــدى العقــود العديــدة
الماضيــة أنــواع عمــل جديــدة أو أكثــر ممــا اســتبدلت .لكــن لســوء الحــظ ،هنــاك مليــار
شــخص لــم يتمكنــوا مــن مواكبــة الوســائل الجديــدة وبالتــي فقــدوا وظائفهــم ،ولــم
ً
وفقــا لتقريــر «.”Project Millennium
يتمكنــوا مــن االنتقــال بنجــاح مثــل اآلخريــن،

الوظائــف فــي أكثــر مــن  14قطاعــا جديــدا لــم يكــن لهــا وجــود مــن قبــل.
اإلنفــاق العالمــي علــى الــذكاء االصطناعــي قــد يصــل إلــى أكثــر مــن  77مليــار دوالر
فــي العــام  ،2022وفقــا لتقريــر مؤسســة ( . )IDC Spending Guideومــن متابعــة حجــم
النمــو المتســارع فــي هــذا القطــاع منــذ العــام  2015يمكــن القــول أن خــال  10أعــوام مــن
اآلن قــد يتزايــد اإلنفــاق العالمــي إلــى مــا يقــارب مــن تريليــون دوالر فــي العــام 2030
 .وخاصــة مــع ضــخ ُكبــرى الشــركات العالميــة مالييــن الــدوالرات كاســتثمارات فــي هــذا
المجــال ،ناهيــك عــن الحكومــات التــي بــدأت فــي بنــاء مــدن المســتقبل القائمــة علــى

اإلنفاق العالمي على
الذكاء االصطناعي  77مليار
دوالر في  2022وسيصل
تريليون دوالر في العام
2030

تقنيــات الــذكاء الصناعــي وتكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
مفهــوم األتمتــة أو التشــغيل اآللــي ليــس بجديــد – فقــد ســبق وأن حلــت اآلالت محــل
األيــدي العاملــة البشــرية بمعــدل تدريجــي منــذ الثــورة الصناعيــة األولــى والثانيــة
والثالثــة .حــدث هــذا مــن قبــل فــي مجــاالت الزراعــة والحــرف الماهــرة مثــل حياكــة اليــد،
ثــم فــي التصنيــع الضخــم ،وفــي العقــود األخيــرة ،فــي العديــد مــن المهــام الكتابيــة،
وفقــا لتقريــر «المنتــدى االقتصــادي العالمــي».
حيــث ُتشــكل العوائــد الكبيــرة المترتبــة علــى تلــك التقنيــات التكنولوجيــة وأدوات الثــورة
ـوردا جديـ ً
الصناعيــة الرابعــة مـ ً
ـدا يتــم تدويــره فــي االقتصــاد الدولــي ،وهــو مــا يتطلــب
خلــق فــرص عمــل جديــدة للبشــرية ،وبالتالــي نمــو الوظائــف بشــكل عــام.
وهنــاك جانبــا آخــر أكثــر أهميــة :حيــث يعمــل الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات ذات الصلــة علــى
تعزيــز النمــو االقتصــادي العالمــي؛ ومــن ثــم خلــق العديــد مــن فــرص العمــل اإلضافيــة،
ً
تمامــا مثلمــا قدمــت موجــات النمــو التقنــي العالميــة الســابقة مثــل اختــراع المحــركات
البخاريــة إلــى أجهــزة الكمبيوتــر .علــى وجــه الخصــوص ،لــذا مــن المتوقــع أن تعــزز أنظمــة
الروبوتــات وحلــول الــذكاء االصطناعــي اإلنتاجيــة ،وتخفــض التكاليــف ،وتحســن جــودة ونطاق
المنتجــات التــي يمكــن أن تنتجهــا الشــركات ،وفقــا للمنتــدى االقتصــادي العالمــي.
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من المتوقع أن تعزز أنظمة
الروبوتات وحلول الذكاء
االصطناعي اإلنتاجية،
وتخفض التكاليف ،وتحسن
جودة ونطاق المنتجات
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وفقــا لتقريــر حــول التنميــة فــي العالــم  2019الصــادر مــن البنــك الدولــي بعنــوان
(الطبيعــة المتغيــرة للعمــل) أشــار إلــى أن عــدد الروبوتــات التــي تعمــل فــي جميــع أنحــاء
العالــم يرتفــع ســريعا ،ممــا يذكــي المخــاوف مــن فقــدان الوظائــف .لكــن التكنولوجيــا
تتيــح الفــرص لخلــق وظائــف جديــدة ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،وتقديــم خدمــات عامــة فعالــة ،فــا
أســاس للمخــاوف المحيطــة باالبتــكار الــذي بــدّل بالفعــل مســتويات المعيشــة.
منظمــة العمــل الدوليــة أكــدت فــي تقريرهــا الصــادر فــي ينايــر « 2019العمــل مــن أجــل
ً
فرصــا ال حصــر لهــا فــي المســتقبل لتحســين نوعيــة
مســتقبل أكثــر إشــراقا» أن هنــاك

التكنولوجيا تتيح الفرص
لخلق وظائف جديدة،
وزيادة اإلنتاجية ،وتقديم
خدمات عامة فعالة ،فال
أساس للمخاوف المحيطة
باالبتكار الذي بدّل بالفعل
مستويات المعيشة

الحيــاة المهنيــة وتوســيع نطــاق الخيــارات ورأب الفجــوة القائمــة بيــن الجنســين وإصــاح
األضــرار الناجمــة عــن عــدم المســاواة علــى المســتوى العالمــي ،وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
وســوف يولــد التطــور التكنولوجــي وظائــف جديــدة ،إال أن األشــخاص الذيــن يفقــدون
ً
تأهبــا الغتنــام فــرص العمــل.
وظائفهــم فــي عمليــة االنتقــال هــذه قــد يكونــوا أقــل
وأشــار التقريــر إلــى أنــه ســتكون للتحــوالت االقتصاديــة الرئيســية الجاريــة ،التــي تشــمل
التكنولوجيــات الجديــدة والتحــوالت الديمغرافيــة وتغيــر المنــاخ ،آثــار ضــارة وتحويليــة علــى
الســواء فــي اقتصاداتنــا وفــي العمــل .وثمــة حاجــة إلــى اســتثمارات كبيــرة لتحديــد

يتعين على الدول أن
تولي أهمية لالستثمارات
المستدامة التي تشجع
التنمية البشرية وتحمي
الكوكب

معالــم هــذه التحــوالت وتوجيههــا الســتحداث العمــل الالئــق .ويتعيــن علــى الــدول اآلن
أن تولــي األولويــة لالســتثمارات المســتدامة طويلــة األجــل التــي تشــجع التنميــة البشــرية
وتحمــي هــذا الكوكــب ،تمشـ ً
ـيا مــع برنامــج التنميــة المســتدامة لعــام .2030

التكنولوجيا وسوق العمل
ً
ً
مهمــا للتقــدم
دورا
أكــد تقريــر صــادر عــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت أن هنــاك
التكنولوجــي فــي زيــادة فــرص العمــل ،وكذلــك تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا

تساعد التكنولوجيا
مليارات األشخاص في
الحصول على الموارد
التعليمية والمعلومات
الصحية وتزودهم بخدمات
إلكترونية آنية

وتوفــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت القــدرة علــى النفــاد إلــى طائفــة واســعة من
المنتجــات والخدمــات الرقميــة الجديــدة التــي تعــزز االقتصــادات المحليــة واالبتــكارات
المحليــة والمجتمعــات المحليــة.
وتســاعد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مليــارات األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم
علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة والحصــول علــى المــوارد التعليميــة والمعلومــات الصحيــة،
وتزودهــم بخدمــات مثــل الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة ،والحكومــة اإللكترونيــة وشــبكات
الوســائط االجتماعية .

تتمتــع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بإمكانــات هائلــة لتحســين حصيلــة التنميــة فــي
العالميــن النامــي والمتقــدم علــى الســواء ،وال شــك فــي أن الشــمول الرقمــي ضــروري
لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

مهارات مطلوبة

وتحســن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت قدرتنــا علــى قيــاس التقدم نحــو تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة ،وتقييــم الطــرق المتبعــة لتحقيقهــا ،ومعرفــة الوســائل

وفقــا لتقريــر ســابق صــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي (أكتوبــر الماضــي) ،أكــد

التــي أثبتــت جدارتهــا وتلــك التــي لــم تثبتهــا ،وتحســين جــودة عمليــة اتخــاذ القــرار فــي

التقريــر أن أهــم التحديــات التــي تواجــه األيــدي العاملــة فــي المســتقبل :هــي توافــر

الوقــت المناســب.

المهــارات المطلوبــة لمواكبــة التطــور التكنولوجــي الكبيــر.

وتوفــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الفرص التــي تســمح بترشــيد وتحســين كفــاءة

ويجــب ضمــان أن القــوى العاملــة لديهــا المهــارات الالزمــة لدعــم التكنولوجيــات الجديــدة.

وفعاليــة األنشــطة التــي نضطلــع بهــا فــي جميــع مناحــي التنميــة.

حيــث اتســعت الفجــوة الرقميــة بيــن البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة بصــورة
أكثــر حــدة ،ليــس فقــط بســبب بعــض القــرارات المتعلقــة بتكلفــة تلــك التقنيــات ،لكــن
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أيضــا بســبب طبيعــة المهــارات التقنيــة والمهنيــة رفيعــة المســتوى المطلوبــة لتصميــم
وتشــغيل وصيانــة البنيــة التحتيــة الرقميــة ،وضــرورة اتقــان المهــارات األساســية وإتقــان
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .والرســالة هــي أن المهــارات مهمــة ،فيجــب توافــر
تلــك المهــارات عالميــا؛ لتقليــل عــدم المســاواة وتقليــص الفجــوة المعرفيــة بيــن األيــدي
العاملــة.
فحتــى اآلن ،ال توجــد أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض نســبة التوظيــف بســبب تلــك الموجــة

أهم التحديات التي
تواجه األيدي العاملة
في المستقبل:
هي توافر المهارات
المطلوبة لمواكبة التطور
التكنولوجي الكبير

الكبيــرة مــن التغيــر التكنولوجــي ،كمــا يؤكــد تقريــر المنتــدى .فــي حيــن أن التغييــر قــد أثــر
علــى قطاعــات معينــة ومهــن بشــكل ســلبي ،فإنــه يولــد العديــد مــن الوظائــف الجديــدة،
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
وفقــا لتقريــر المنتــدى االقتصــادي العالمــي ،ســوف يحتــاج العديــد مــن الموظفيــن حــول

الفجوة الرقمية بين البلدان
المتقدمة والبلدان النامية
تتسع بصورة أكثر حدة

العالــم إلــى تغييــر مهاراتهــم بشــكل جــذري؛ حتــى تواكــب التغيــرات التــي تحــدث فــي
المتســارعة
عالــم العمــل .وبخاصــة إذا أرادت الشــركات والمؤسســات مواكبــة التغيــرات ُ
التــي تحدثهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،فســوف تحتــاج إلــى مســاعدة موظفيهــا علــى
تعلــم مهــارات جديــدة.
ســوف تشــهد القطاعــات التــي تضــع المواهــب والمهــارات علــى قمــة أعمالهــا ،نمـ ً
ـوا
ً
كبيــرا ،وخاصــة باســتخدام تحليــات البيانــات .وأيضــا ســوف يحتــاج مســؤولو المــوارد
البشــرية إلــى تعلــم كيفيــة النظــر إلــى األمــام ،وتحليــل الفجــوات فــي المهــارات
البشــرية ،والعمــل علــى كيفيــة مواءمــة القــوى العاملــة لديهــا لمواجهــة التحديــات
الحاليــة والمســتقبلية.

مهارات المستقبل

األعمال التي تزدهر هي
التي تضع تنمية المواهب
في مركز عملياتها.
إذا أرادت المؤسسات
مواكبة المتغيرات
المتسارعة التي تفرضها
الثورة الصناعية الرابعة
عليها مساعدة موظفيها
على تعلم مهارات جديدة

وفقــا لدراســة « مهــارات المســتقبل ســت منهجيــات لســد فجــوة المهــارات المطلوبــة
فــي عالــم الغــد» والتــي نشــرتها القمــة العالميــة للحكومــات فــي فبرايــر 2019
بالتعــاون مــع مؤسســة «ماكينــزي آنــد كومبانــي» ،أكــدت أن التحــول الرقمــي واألتمتــة
ســوف يــؤدي إلــى إيجــاد متطلبــات متغيــرة بشــكل كبيــر فــي مــكان العمــل ،وســتكون
لهــا أهميــة متناميــة مــن أجــل مواصلــة المشــاركة فــي المجتمــع .وهنــاك حاجــة إلــى
المهــارات المســتقبلية فــي الوقــت الراهــن ،أي المهــارات القائمــة اليــوم إلــى حــد مــا
مثــل المرونــة فــي العمــل والتفاعــل الرقمــي ،والمهــارات التــي ال زالــت فــي طــور
النشــوء مثــل تطويــر تكنولوجيــا التعامــات الرقميــة «بلــوك تشــين» ،وهــي مهــارات

على مسؤولي الموارد
البشرية تعلم تحليل
الفجوات في المهارات
ومواءمة القوى العاملة
لمواجهة تحديات
المستقبل

ســتصبح أكثــر أهميــة فــي المســتقبل.
ً
واستنادا إلى الوضع الراهن سيتوجب على  %25من القوى العاملة اليوم ،إما إيجاد أنشطة
اقتصادية جديدة بحلول العام  ،2020أو تعزيز مهاراتهم التكنولوجية ومواطنتهم الرقمية
ومهاراتهم التقليدية بشكل كبير ،وبمعنى آخر تعزيز مهاراتهم متعددة التخصصات.
وتتضمن هذه المهارات البرمجة والمرونة في العمل والقدرة على التكييف ،ويتوجب
على طالب المدارس االبتدائية االستعداد للتغيير ،ألنّه وبحلول العام  ،2030فإن  %85منهم
سيعملون في مهن غير موجودة بعد.
أظهــرت التقاريــر الســابقة حــول  18مهــارة مســتقبلية ،أن الفجــوة فــي المهــارات
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هناك حاجة لمهارات
المستقبل اليوم مثل
المرونة في العمل
والتفاعل الرقمي
ومهارات تطوير تكنولوجيا
التعامالت الرقمية «بلوك
تشين»

سيتوجب على  %25من
القوى العاملة اليوم ،إما
إيجاد أنشطة اقتصادية
جديدة بحلول العام  ،2020أو
تعزيز مهاراتهم التكنولوجية
ومواطنتهم الرقمية
ومهاراتهم التقليدية

المســتقبلية -أي عــدد العمــال غيــر المؤهليــن -ستتوســع وتصــل
إلــى  700,000شــخص فــي المهــارات التكنولوجيــة خــال األعــوام
الخمــس المقبلــة ،وإلــى  2.4مليــون شــخص فــي المهــارات
متعــددة التخصصــات ،وفقــا لدراســة «مهــارات المســتقبل» فــي
القمــة العالميــة للحكومــات.
فهناك تغيرات تحدث على المهارات البشرية لمواكبة المتغيرات
التكنولوجية بنسبة  %35في الفترة من  2015وحتى .2020
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اضطراب المهارات

مهارات التواصل
ً
محــركا لزيــادة الطلــب علــى الموظفيــن الذيــن
وتمثــل األســواق والوظائــف الجديــدة
يتمتعــون بمهــارات التواصــل وحــل المشــاكل ويمكنهــم العمــل ضمــن فريــق .ويقلــص
التغييــر التكنولوجــي الوظائــف المكتبيــة المتكــررة ويعمــل علــى اســتبدالها بأنــواع جديــدة

المعدل

%35

مــن العمالــة :فــي أوروبــا وحدهــا ،ســيكون هنــاك مــا يقــدر بنحــو  23مليــون وظيفــة
جديــدة هــذا القــرن.

من الوظائف األساسية سوف تتغير

وال تغيــر التكنولوجيــا فقــط الطريقــة التــي يعمــل بهــا النــاس ولكــن أيضــا الشــروط

بين  2015و 2020

التــي يعملــون وفقــا لهــا ،ممــا يخلــق المزيــد مــن الوظائــف غيــر التقليديــة و «الوظائــف
المؤقتــة» قصيــرة األجــل .ويجعــل هــذا الوضــع بعــض الوظائــف أكثــر مرونــة وأكثــر ســهولة
فــي الحصــول عليهــا ،لكنــه يثيــر المخــاوف بشــأن عــدم اســتقرار الدخــل وغيــاب الحمايــة
االجتماعيــة.

الثورة الصناعية ستخلق
مجاالت جديدة للعمل
جميعها مرتبطة بالتقنيات
التي سوف تبتكرها

الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســوف تعمــل علــى خلــق مجــاالت جديــدة للعمــل ،لــم توجــد

إيطاليا

%48

الهند

%42

الصين

%41

تركيا

%41

والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،التنقــل الذاتــي ،الروبوتــات الثابتــة ،الحوســبة الكميــة،

جنوب أفريقيا

%39

الروبوتــات األرضيــة غيــر البشــرية ،التكنولوجيــا الحيويــة ،روبوتــات البشــر ،الروبوتــات
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آسيا
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الطاقة
المستهلك
الصحة
اإلعالم ،الترفيه والمعلومات

مــن قبــل وجميعهــا مرتبطــة بالتقنيــات التــي ســوف تبتكرهــا تلــك الثــورة مثــل( :تحليــات
البيانــات الكبيــرة للمســتخدمين والشــركات ،أســواق التطبيقــات والويــب ،إنترنت األشــياء،
تقنيــة التعلــم اآللــي ،الحوســبة الســحابية ،التجــارة الرقميــة ،تكنولوجيــا الواقــع المعــزز،
تقنيــات التشــفير ،تقنيــة المــواد الجديــدة ،والتقنيــات القابلــة لالرتــداء ،و (بلــوك تشــين)،

الجويــة وتحــت المــاء).
ال عجــب أنــه خــال الســنوات الخمــس القادمــة ســوف يتــم ادراج «النمــو» فــي معــدالت
الــذكاء االصطناعــي كمؤشــر ضمــن مؤشــرات النمــو االقتصــادي العالمــي ،وكذلــك
نصيــب الفــرد مــن تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،جنبــا إلــى جنــب مــع معــدالت
الدخــل القومــي ،والناتــج اإلجمالــي المحلــي ،وحجــم التضخــم ،وغيرهــا مــن المؤشــرات
التــي تقيــس قــوة الدولــة اقتصاديــا.

المنطقة العربية
فــي إحــدى جلســات القمــة العالميــة للحكومــات حــول الــذكاء االصطناعــي فــي فبرايــر
 ،2019حيــث التقــى أقطــاب المجتمــع العالمــي للــذكاء االصطناعــي مــن خبــراء ومختصيــن
ومســؤولين حكومييــن وصنّــاع سياســات ضمــن اجتماعــات وجلســات «المنتــدى العالمــي
لحوكمــة الــذكاء االصطناعــي» ،بمشــاركة أكثــر مــن  250خبيـ ً
ـرا ومتخصصـً
ـا فــي مختلــف مجاالت
وتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ناقشــوا حوكمــة الــذكاء االصطناعــي وتنظيــم دوره المأمــول

تحفــز التكنولوجيــا الرقميــة االبتــكار والنمــو الســريع ،ممــا يــؤدي لكســر أنمــاط اإلنتــاج
القديمــة وطمــس الحــدود بيــن الشــركات .وتتطــور نمــاذج األعمــال الجديــدة مثــل
المنصــات الرقميــة بســرعة مذهلــة مــن شــركات ناشــئة محليــة إلــى شــركات عمالقــة
ـددا قليـ ً
عالميــة ،توظــف فــي كثيــر مــن األحيــان عـ ً
ـا مــن الموظفيــن وتمتلــك القليــل مــن
األصــول الماديــة.
تقــوم أســواق المنصــات الجديــدة بربــط النــاس بســرعة أكبــر مــن أي وقــت مضــى .ويوفــر
هــذا فرصــا اقتصاديــة لمالييــن األشــخاص ،بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يعيشــون فيــه.
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على الحكومات التعاون
مع مختلف الشركاء
والقطاعات االقتصادية
واألكاديمية لتطوير
الموارد البشرية القادرة
على مواكبة التحول
الجذري الذي سيحدثه
الذكاء االصطناعي

فــي قطاعــات العلــوم والهندســة والصحــة واالتصــاالت لبنــاء مســتقبل أفضــل لإلنســان.
وأكــد الخبــراء فــي حينــه علــى أهميــة عمــل الحكومــات مــع مختلــف الشــركاء والقطاعــات
االقتصاديــة واألكاديميــة جنبـً
ـا إلــى جنــب ،لتطويــر الكــوادر البشــرية القــادرة علــى مواكبــة
ّ
التحــول الجــذري الــذي ســيحدثه الــذكاء االصطناعــي فــي طبيعــة وظائــف ومهــن
وتخصصــات المســتقبل ،وإطــاق حــوار مجتمعــي وإنســاني شــامل حــول أفضــل الســبل
لخلــق مســارات وخيــارات وظيفيــة جديــدة ونوعيــة تســتثمر القــدرات اإلنســانية للتكامــل
مــع اآللــة وقيــادة تطبيقــات األتمتــة ،وتعزيــز اإلنتاجيــة والمــردود ،وتشــجيع ثقافــة االبتــكار
وريــادة األعمــال.
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ودعــا الخبــراء إلــى تكثيــف التعــاون بيــن مختلــف األطــراف ،بمــا فــي ذلــك القطاعــات
الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات األبحــاث والدراســات والمؤسســات التشــريعية ،لضمــان
اســتمرار الفوائــد الالمحــدودة لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي مجــاالت حيويــة مثــل
ّ
التنقــل الذكــي ،وأتمتــة الخدمــات ،وتحليــل البيانــات ،دون إســاءة اســتخدامها.
ً
ســالفا ،لكــن هنــاك ثــورة
التكنولوجيــا ال تقــف علــى تلــك األشــياء فقــط التــي ُذكــرت

صناعيــة رابعــة العالــم كلــه مشــغول بهــا ،تجتــاح كافــة مناحــي الحيــاةُ ،تغيــر قطاعــات،

وتخلــق مــدن جديــدة ،وتطــور صناعــات ،ويتغيــر فيهــا مفهــوم الزمــن والوقــت وآليــة
حســاب المســافات كمــا يحــدث حاليًــا.
صباحــا وشــغلك
قــد ُتســافر بيــن القاهــرة ودبــي والريــاض فــي نــص ســاعة ،قــد تســتيقظ
ً
الشــاغل هــو أمــن معلوماتــك الشــخصية ،أو أجهزتــك اإللكترونيــة أكثــر مــن الطعــام
والشــراب .قــد تنشــب مشــادة بينــك وبيــن «الروبــوت» الخــاص والبديــل لــك فــي عملــك،
وقــد تخســر عملــك ويحــل هــو محلــك.
قــد يختفــي الهاتــف المحمــول ويحــل محلــه أدوات أصغــر وأســرع فــي نقــل الصــوت
والصــورة ،زيــادة فــي إنتــاج المحاصيــل ،واســتحداث أخــرى جديــدة ،وتنــوع مصــادر الميــاه،
ومخــزون األســمدة العضويــة ،ومنتجــات صحيــة أكثــر ،وبدائــل طبيــة جديــدة عــن المضــادات

ً
عالميا
اإلمارات سباقة ورائدة
في مواكبة الثورة الصناعية
الرابعة وتكنولوجيا المستقبل

الحيويــة ،وأعضــاء صناعيــة بشــرية بديلــة.
وعربيًــا لــم تعــرف الحكومــات عــن تلــك الثــورة إال القــدر اليســير ،لكــن دولــة اإلمــارات
ـا ومــن ضمــن الــدول الرائــدة عالميـ ً
العربيــة المتحــدة كانــت الســباقة عربيـ ً
ـا ،حيــث أيقنــت
األمــر منــذ بضــع ســنوات ،وأعــدت مجموعــة مــن اإلجــراءات ،والمؤسســات ،للتعامــل مــع
أهــم المتغيــرات التــي تطــرأ فــي المســتقبل ،وخصصــت الدولــة ميزانيــة كبيــرة لتكنولوجيــا
المســتقبل ،ناهيــك عــن اســتعدادات الحكومــة بعــدد مــن التشــريعات والقوانيــن المنظمــة
لبعــض مــن مظاهــر تلــك الثــورة.

ً
ً
ً
عالميــا ،وهنــاك
رئيســيا
قطاعــا
فهنــاك منطقــة « »2071لتصميــم المســتقبل فــي 12
اســتراتيجية رســمية مــن الدولــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وهنــاك أيضــا قمــة حكوميــة
عالميــة ســنويا تجمــع كافــة العقــول والمبتكريــن مــن حــول العالــم لوضــع حلــول لتحديــات
تلــك الثــورة ،إلــى جانــب مجلــس اإلمــارات للثــورة الصناعية الرابعــة.
وفقــا لتوقعــات “  »IDCيبلــغ حجــم مــا أنفقــه العالــم خــال العــام  2018علــى تقنيــات
التحــول الرقمــي ،بمــا فــي ذلــك األجهــزة والبرمجيــات والخدمــات مــا يقــرب مــن 1.3
تريليــون دوالر .
وأيضــا توقعــت شــركة جارتنــر (  )Inc ,Gartnerأن يصــل إجمالــي اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا
المعلومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى  3.7تريليــون دوالر أمريكــي فــي عــام ، 2018
أي بزيــادة قدرهــا  ٪4.5عــن العــام . 2017
هنــاك دول تبحــث وتســتعد وُتســابق وُتنافــس ،وتختــرع وُتنفــذ ،هــؤالء هــم الرابحــون.
ودول أخــرى ال ناقــة لهــا وال جمــل فــي األمــر ،هــي فقــط تشــاهد وال تــدرك ،تقــرأ وال
تعــي ،تتمنــى وال تخطــط ،فهــي الخاســرة بالطبــع.
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العمل وأخالقيات الذكاء االصطناعي
ـر صــدر مؤخـرًا عــن «القمــة العالميــة للحكومــات « بالتعــاون مــع «  ديلويــت»،
وفقــا لتقريـ ٍ
حــول تأثيــر أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي داخــل القطــاع الحكومــي ،أكــد التقريــر « أنــه
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات الكبيــرة التــي حققتهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي إال أن
الحكومــات تواجــه بعــض التحديــات حــول كيفيــة تطبيــق تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي
فــي القطــاع العــام وفــي اســتراتيجيات الحوكمــة ،وهــل هنــاك قواعــد أخالقيــة أو
تشــريعية يمكــن أن تضبــط تلــك التقنيــات».

التطور طويل األمد «خطر»؟
أشــار التقريــر ً
أيضــا إلــى أنه علــى الرغــم مــن اإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا الــذكاء
االصطناعــي إال أنــه أثــار بعــض القلــق ،وتتحــدث عنــه وســائل اإلعــام فهــل يمكــن للتطويــر
طويــل األمــد للــذكاء االصطناعــي أن يــؤدي إلــى نهايــة البشــرية كمــا توقــع إيلــون
ماســك ،وبيــل غيتــس ،وكمــا يــرى بعــض خبــراء التكنولوجيــا؟
مــا هــو دور األخالقيــات فــي تصميــم وتطويــر وتطبيــق الــذكاء االصطناعــي؟ كيــف يمكــن
لألخالقيــات المســاعدة بتحقيــق أكبــر اســتفادة ممكنــة مــن الــذكاء االصطناعــي؛ لتعزيــز
جــودة حيــاة المواطنيــن والصالــح العــام؟

الحكومات تواجه بعض
التحديات حول كيفية تطبيق
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
في القطاع العام وفي
استراتيجيات الحوكمة

وأشــار التقريــر إلــى أن ظهــور الــذكاء أثــار مجموعــة مــن القضايــا األخالقيــة المتعلقــة
بالجوانــب المعنويــة والقانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة لمجتمعاتنــا ،حيــث يواجــه
المســؤولون الحكوميــون تحديــات وخيــارات متعلقــة بكيفيــة تطبيــق تكنولوجيــا الــذكاء
االصطناعــي فــي القطــاع العــام ،وفــي اســتراتيجية الحوكمــة ،بدايــة مــن حــاالت الوفيــات
الناجمــة عــن ســيارات « أوبــر» ذاتيــة القيــادة ،وصــوال إلــى أداة التوظيــف التــي لهــا أبعــاد
متعلقــة بالنــوع اإلجتماعــي التابعــة لــــ» أمــازون» .فإننــا نجــد أنفســنا أمــام عــدد وفيــر من
األمثلــة حــول المخــاوف األخالقيــة التــي ُتعــزز فكــرة أنــه يجــب أخــذ هــذه المخــاوف بعيــن
االعتبــار قبــل نشــر أنظمــة الــذكاء االصطناعــي.
ويتضمــن ذلــك ضــرورة أن تفهــم الحكومــات وقيــادات الشــركات مــا هــو المقصــود بالـــــ»
القيــم الجيــدة» بالنســبة للــذكاء االصطناعــي ،والوصــول إلــى إجمــاع مجتمعــي حــول
أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي الــذي يمثــل أحــد المهــام الرئيســية للحكومــات.

على الرغم من اإلنجازات
الكبيرة التي حققها الذكاء
االصطناعي إال أنه أثار بعض
القلق

يجب أن يعكس سلوك
تقنيات الذكاء االصطناعي
القيم المجتمعية ،حيث
يمثل تحقيق اإلجماع
المجتمعي حول أخالقيات
الذكاء االصطناعي أحد
المهام الرئيسية للحكومات

ثانيــا :تطويــر سياســات ذكيــة لتنظيــم الــذكاء االصطناعــي بطــرق ذكيــة وضمــان أن يعــود
بالفائــدة علــى المجتمــع واالقتصــاد.
ً
مؤخرا ،على  1,400من المسؤولين
وكشف استبيان أجرته «ديلويت» في الواليات المتحدة
التنفيذيين واسعي االطالع على شؤون الذكاء االصطناعي ،أن أحد أكبر التحديات التي
تواجه الذكاء االصطناعي تكمن في المجال األخالقي.
حيث صنف  %32من المشاركين القضايا األخالقية على أنها أحد أهم ثالثة مخاطر يُمثلها
الذكاء االصطناعي ،في حين ال تمتلك معظم المؤسسات مقاربات محددة للتعامل مع
موضوع أخالقيات الذكاء االصطناعي حتى اآلن .على سبيل المثال ،كيف يمكننا ضمان أن

ال تمتلك معظم
المؤسسات مقاربات
محددة للتعامل مع
موضوع أخالقيات الذكاء
االصطناعي حتى اآلن

تقوم أنظمة الذكاء االصطناعي بخدمة الصالح العام عوضا خدمة مصالح األفراد؟

االعتبارات األخالقية
هــل يمكــن وضــع اعتبــارات وقيــم أخالقيــة ثابتــة ُتؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد عمــل تقنيــات

الفجوة كبيرة

الــذكاء االصطناعــي فــي القطــاع الحكومــي ،أو التعامــل المباشــر مــع الجمهــور؟
حــدد تقريــر «ديلويــت» خمســة اعتبــارات أخالقيــة يجــب التعامــل معهــا عنــد انخــراط تقنيــات

التقريــر أشــار إلــى أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن كيفيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي؟ وبين

الــذكاء االصطناعــي فــي القطــاع الحكومــي وهــي:

إلــى جانــب الــذكاء االصطناعــي الــذي يحــدث تغييــرات جذريــة ســريعة فــي عالمنــا.

أوال :الجوانــب التنظيميــة والحوكمــة :مــا هــي مبــادئ الحوكمــة التــي يجــب علــى

مــا يجــب أن يُســتخدم مــن أجلــه؟ .لــذا يجــب علــى الحكومــات أن تطــور البيئــة التنظيميــة
ويتوجــب علــى الحكومــات والمؤسســات العامــة البــدء بتحديــد القضايــا األخالقيــة
والتداعيــات المجتمعيــة للــذكاء االصطناعــي ،وغيــره مــن التكنولوجيــا ذات الصلــة قبــل
اســتخدامها ،حيــث ينقســم الهــدف إلــى شــقين:
أوال :إدارة مخاطــر الــذكاء االصطناعــي بشــكل مناســب ضمــن الحكومــة للوصــول إلــى

الحكومــات اعتمادهــا كجــزء مــن اللوائــح االســتباقية؟ كيــف يمكننــا إتاحــة تطويــر تطبيقــات
الــذكاء االصطناعــي لخدمــة الصالــح العــام؟ مــا هــو الوضــع األخالقــي آلالت الــذكاء
االصطناعــي؟ مــا هــي الخصائــص التــي يجــب توافرهــا فــي اآللــة؟ كيــف يمكننــا إضفــاء
الشــفافية علــى عمليــات نشــر قــرارات خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي لمنــع برمجــة
التحيــز فــي اآللــة؟

قطــاع يعــززه الــذكاء االصطناعــي.
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ثانيــا :الشــرعية وعــدم التنصــل :فكيــف يمكننــا ضمــان شــرعية تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
التــي تتفاعــل معهــا؟ كيــف التأكــد مــا إذا كانــت بيانــات التدريــب شــرعية أم ال؟
ثالثــا :الســامة واألمــن :هــل يضمــن الــذكاء االصطناعــي علمـً
ـا لهندســة الســامة لــوكالء
الــذكاء االصطناعــي؟ كيــف نضمــن بــأن اآلالت ال تضــر البشــر؟ مــن ســيقوم بتغطيــة األضــرار
التــي ُتســببها اآلالت؟
رابعــا :األثــر االجتماعي-االقتصــادي :كيــف يمكننــا الحــد مــن خســارة الوظائــف الناجمــة
عــن الــذكاء االصطناعــي فــي بيئــة العمــل؟ هــل هــي المخاطــر االجتماعيــة واألخالقيــة
للتصنيــف التنبــؤي؟ هــل تصــل البشــرية إلــى مرحلــة ال يوجــد فيهــا عمــل نتيجــة الــذكاء
االصطناعــي؟
خامســا :األخــاق :هــل نمتلــك الحــق بتدميــر الروبوتــات؟ هــل نعتبرهــا ملــك لألفــراد أم هــل
هــي جــزء مــن الثــروة العامــة؟ مــاذا لــو طــورت الروبوتات/الــذكاء االصطناعــي آراءهــا
الخاصــة حــول المشــكالت؟

مبادرات أخالقية
جميــع تلــك التســاؤالت ،والمخــاوف ،والمعتقــدات أثــارت التفكيــر فــي العديــد مــن
المبــادرات حــول العالــم ،لوضــع إطــار أخالقــي ضابــط لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي ،ومــا
قــد ينجــم عنهــا مــن أضــرار للبشــر ومنهــا:

القطاع العام
أعلــن عــدد متزايــد مــن الــدول عــن إطــاق إرشــادات أخالقيــة للــذكاء خــال فتــرة قصيــرة
مــن الوقــت .وفــي ديســمبر  2018أطلقــت المفوضيــة األوروبيــة ،مدعومــة مــن مجموعــة
مـ�ن الخبـ�راء رفيعـ�ي المسـ�توى المسـ�ودة األولـ�ى مـ�ن اإلرشـ�ادات األخالقيـ�ة «Eth�   

المؤسسات األكاديمية
تهــدف مبــادرة «أخالقيــات وحوكمــة الــذكاء االصطناعــي» ()Ethics and Governance of AI
التــي أطلقهــا مركــز «بيركمــان كاليــن» التابــع لكليــة هارفــرد للقانــون بالتعــاون مــع مختبــر

 « Guidelines icsلتطويــر واســتخدام الــذكاء االصطناعــي .وفــي الوقــت ذاتــه أطلقــت
كنــدا «إعــان مونتريـــال للــذكاء االصطناعــي « ،وهــي وثيقــة تهــدف إلــى توجيــه األفــراد
والمؤسســات والحكومــات فيمــا يخــص اتخــاذ خيــارات مســؤولة وأخالقيــة عنــد إنشــاء
واســتخدام تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي.

الوســائط التابــع لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بقيمــة  27مليــون دوالر أمريكــي،
إلــى وضــع قواعــد قانونيــة وأخالقيــة جديــدة للــذكاء االصطناعــي وغيــره مــن أنــواع
التكنولوجيــا القائمــة علــى الخوارزميــات المعقــدة.

اإلمارات ريادة
وضمــن الجهــود العالميــة لوضــع تشــريعات وقيــم أخالقيــة تضبــط تقيــات الــذكاء الصناعــي

القطاع الخاص
صممــت عــدة شــركات تكنولوجيــة برامــج تدعــم الــذكاء االصطناعــي كأداة إليجــاد مجتمــع
أفضــل .علــى ســبيل المثــــال ،تهــدف مبــادرة الذكــــاء االصطناعــي للصــــالح االجتماعــي
« »AI for Socialمــن جوجــل ،ومنحــة «الــذكاء االصطناعــي للصالــح العــام « for Good
 »AIبقيمــة  110مليــون دوالر مــن مايكروســوفت  .إلــى تمويــل برامــج الــذكاء االصطناعــي

والثــورة الصناعيــة الرابعــة ،أطلقــت دولــة اإلمــارات « مختبــر التشــريعات» األول مــن نوعــه
عالم ًيــا ،ويعــد مــن أكبــر مختبــرات تخطيــط المســتقبل بشــكل اســتباقي مــن خــال تطويــر
آليــات وتشــريعات المســتقبل كالــذكاء االصطناعــي والتنقــل الذكــي ذاتــي القيــادة،
وغيرهــا ،ولــه منصــة للتعــاون مــع مؤسســة دبــي للمســتقبل تجمــع بيــن العامليــن فــي
القطــاع التشــريعي فــي الجهــات االتحاديــة والمحليــة والخاصــة لمراجعــة التشــريعات
واقتــراح الجديــد منهــا.

التــي تدعــم المشــاريع اإلنســانية وإمكانيــة الوصــول .وخصصــت «مايكروســوفت»
أخيــرا  50مليــون دوالر لبرنامــج «الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل األرض» لمواجهــة التغيــر
المناخــي.
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الموظفون
المستقلون:
االستفادة من المواهب المتاحة
في اقتصاد العمل الحر

جوديث والينستين ،اليس دي تشالندر،
مارتن رييفس  ,و اليسون بيلي
مجموعة بوسطن االستشارية ()BCG
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ـرا مــا يُنظــر إلــى اقتصــاد «العمــل الذاتــي (المســتقل)»  gig economyباعتبــاره خطـ ً
كثيـ ً
ـرا

المصطنعــة .كمــا تضمنــت عينــة المســح العمــال ضمــن الموجــة المتصاعــدة لمــا نســميه
الموظفيــن المســتقلين الجــدد -أي أولئــك الذيــن يجــدون عمـ ً
ـا مؤقتـ ً
ـا مــن خــال منصــات

متنامــي الســرعة يهــدد االســتقرار الوظيفــي وحقــوق العمــل ،ويشــجع علــى قبــول

مشــاركة األعمــال الرقميــة (العمــل الحــر) .غالبـ ً
ـا مــا ينظــر إلــى هــذه المجموعــة ،التــي

وظائــف متدنيــة الجــودة وزهيــدة األجــر تقــدم للعمــال القليــل مــن الجاذبيــة أو الكرامــة
التــي يحصلــوا عليهــا مــن العمــل التقليــدي .غالبًــا مــا تصــور مناقشــات السياســة

تمثــل نتــاج االضطــراب الرقمــي المســتمر فــي عصرنــا ،علــى أنهــا الطليعــة المحرومــة

العامــة والمقــاالت الصحفيــة منصــات مشــاركة العمــل الرقميــة – مثــل( :أوبــر ،تاســك

مــن اقتصــاد العمــل الحــر « /العمــل الذاتــي المســتقل».

رابيــت وأبــوورك) كمصــدر ســريع االنتشــار لالســتغالل الحقيقــي أو المحتمــل ،ممــا يقــوض
الهيــاكل األساســية للوظائــف والضمــان االجتماعــي التــي أنشــئت فــي االقتصــادات
قــرن مــن الزمــن.
الناضجــة منــذ
ٍ
فــي كلمــة عــدد صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي أبريــل  ،2017خلصــت الصحيفــة إلــى أن
الشــركات التابعــة لمنصــات العمــل الذاتــي المســتقل «اكتشــفت أنهــا قــادرة علــى تســخير
التطــورات فــي مجــال البرمجيــات والعلــوم الســلوكية الســتغالل العمــال التقليدييــن».
إلدراك المــدى الــذي ترتكــز عليــه هــذه المخــاوف مــن االضطــراب ،قــام معهــد هندرســون
التابــع لمجموعــة بوســطن االستشــارية ( ،)BCGكجــزء مــن مشــروع مســتقبل العمــل،
بإجــراء مســح عالمــي واســع النطــاق للعمــال بدعــم مــن شــركة ،Research Now SSI

يقصد باقتصاد العمل الذاتي
المستقل Gig Economy
انتشار الوظائف المستقلة،
أو لجوء المؤسسات إلى
التعاقد مع موظفين
مستقلين بعقود قصيرة
األجل

منصات العمل الحر تساهم
في زيادة إمكانية الوصول
إلى المهارات الجديدة ذات
التقنيات المتقدمة والعمال
المطلوبين بشدة من فئات
كثيرة

تعبّــر نتائــج االســتطالع ،إلــى جانــب دراســة اســتقصائية منفصلــة أجريــت للمســؤولين
التنفيذييــن فــي مجــاالت متنوعــة ومقابــات أجريــت مــع رؤســاء الشــركات ومع مؤسســي
ومســؤولي منصــات مشــاركة األعمــال التنفيذييــن ،عــن رأي يختلــف بعــض الشــيء عــن
اقتصــاد العربــة الناشــئ .علــى وجــه الخصــوص ،يؤكــد بحثنــا علــى الفــرص المهمــة
ـد ســواء -لالســتفادة منهــا .يتبنــى العديــد مــن الموظفيــن
للعمــال والشــركات علــى حـ ٍالمســتقلين الجــدد الذيــن شــملهم االســتطالع هــذا التوجــه كســبيل لتحقيــق مزيــد مــن
االســتقاللية والعمــل الــذي يتســم بمزيــد مــن المرونــة والجــدوى.
بالنســبة للشــركاتُ ،تبــرز النتائــج أن منصــات العمــل الحــر /الذاتــي المســتقل تســاهم
فــي زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى المهــارات الجديــدة ذات التقنيــات المتقدمــة والعمــال
المطلوبيــن بشــدة مــن فئــات كثيــرة ،والذيــن يصعــب تأمينهــم مــن خــال أســواق العمــل

وإجــراء بحــث إضافــي داعــم .تضمنــت عينــة المســح نســبة كبيــرة مــن العمــال مــن ذوي

التقليديــة.

بتضميــن هــؤالء المســتجيبين لكــي تنعكــس اآلراء ووجهــات النظــر ،واالحتياجــات ،وظــروف
ً
عرضــة لالضطــراب ،ولتفــادي احتمــاالت النتائــج الورديــة
العمــل الخاصــة بالعمــال األكثــر

بشــكل أعــم ،يُظهــر ُ
بحثنــا أن العمــل الحــر المســتقل ال يمثــل إال مجــرد عنصــر واحــد فــي
ٍ

األجــور ومســتويات التعليــم المنخفضــة التــي تعتبــر دون المعــدلفــي بلدانهــم .قمنــا

منظومــة بيئيــة ناشــئة تشــمل أشــكال متطــورة أخــرى مــن العمــل – مثــل (العمــل
المؤقــت ،التعاقــد ،والعمــل للحســاب الخــاص) إلــى جانــب مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات
الدعــم والمســاندة .والنتيجــة الحاصلــة هــي تغييــر جــذري فــي الطريقــة التــي تقــوم بهــا
الشــركات بتعييــن ،وتدريــب ومكافــأة وإدارة الموظفيــن.
كمــا أن الموظفيــن المســتقلين الجــدد – وهــم نتــاج االضطــراب الرقمــي المســتمر فــي
عصرنــا -هــم أنفســهم مســتفيدون باإلضافــة إلــى ضحايــا االضطــراب .بــرز هــذا التــوازن
بيــن االضطــراب والفرصــة علــى المســتوى الشــخصي فــي اإلجابــات علــى المســح الــذي
أجرينــاه لعمالنــا :عــدد العمــال الذيــن أبلغــوا عــن فقــدان وظائفهــم فــي توجــه العمــل
الحــر المســتقل يســاوي عــدد الذيــن اســتعادوا العمــل فــي نفــس الطريــق .قــام أكثــر
مــن  30%مــن أولئــك الذيــن عــادوا للعمــل بإضافــة أعمــال علــى اإلنترنــت لتمكينهــم مــن
االنضمــام مجـ ً
ـددا إلــى القــوى العاملــة.

وســط هــذا االضطــراب ،ورغــم عــدم وجــود صافــي الفاقــد الوظيفــي ،فإنــه مــن الســهل
التركيــز علــى الجوانــب الســلبية المترتبــة .ومــع ذلــك فــإن التغيُّــر المفاجــئ يفــرض قـ ً
ـدرا
أكبــر مــن المرونــة والتكيــف فــي نظــام العمــل ،ممــا يخلــق فرصـ ً
ـا جديــدة فــي أســواق
العمــل التقليديــة وفــي الشــركات.

المقياس الفعلي القتصاد العمل الذاتي المستقل
ُوصف اقتصاد العمل الذاتي المستقل في الغالب بأنه ظاهرة عالمية كبيرة
بينما ي َ

نسبيا من خالل بعض المقاييس الهامة .يُظهر ُ
ً
ً
بحثنا
صغيرا
متنامية السرعة ،إال أنه ال يزال
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الشكل التوضيحي  :1استخدمت منصات العمل الحر بشكل كبير في االقتصادات األربعة الناشئة التي جرى دراستها
 %للمجيبين
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المصــدر :دراســة اســتقصائية لـــ  2018 BCGحــول مســتقبل العمــل ،أجريــت بالتعــاون مــع
شــركة SSI Now Research

أن استخدام العمال لمنصات مشاركة األعمال كمصدر رئيسي لدخلهم المالي ال يزال
ً
نسبيا ،ال سيما في األسواق الناضجة .في الواليات المتحدة وألمانيا والسويد
متواضعا
والمملكة المتحدة وإسبانيا ،أشار  1إلى  %4فقط من العمال أن منصات العمل الذاتي
المستقل تمثل مصدر عملهم األساسي .ظلت حصة العمال الذين يمثل العمر الحر مصدر
ً
وفقا لتقرير عام 2016
دخلهم األساسي ثابتة في معظم أنحاء أوروبا لمدة نصف عقد ،

رغم أن اقتصاد العمل الذاتي
المستقل ظاهرة عالمية إال
ً
ً
نسبيا
صغيرا
أنه ما زال

 %40يتوقعون أن تزيد نسبة
العاملين المستقلين في
مؤسساتهم خالل السنوات
الخمس المقبلة

فــي األســواق الناميــة األربعــة (الصيــن والهنــد وإندونيســيا والبرازيــل) .وكانــت الحصــة
األكبــر فــي الصيــن ،حيــث ذكــر  12%مــن العامليــن أنهــم يحصلــون علــى مصــدر دخلهــم
األساســي مــن خــال المنصــات الرقميــة .وتعكــس هــذه النســبة األعلــى بــدون شــك
النســبة األكبــر مــن العمالــة غيــر الرســمية فــي األســواق الناشــئة .ومــع ذلــكُ ،تظهــر أن

ومــع ذلــك ،قــد يُقلــل قيــاس العمــل الحــر كمصــدر أساســي للدخــل مــن حجمــه الحقيقــي
وأهميتــه العالميــة المتزايــدة .أفــاد  3إلــى  %10مــن العامليــن فــي االقتصــادات الناضجــة،
وأكثــر مــن  %30فــي بعــض البلــدان الناميــة ،بأنهــم يســتخدمون منصــات العمــل الحــر
كمصــدر ثانــوي للدخــل( .الحــظ الشــكل التوضيحــي ).1
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اســتبيان تــم إجــراؤه عــام  2018وشــمل  6،500مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،مــن قبــل  BCGبالشــراكة مــع مبــادرة إدارة مســتقبل العمــل فــي كليــة

هارفــارد إلدارة األعمــال ،ذكــر نحــو  %40مــن المجيبيــن أنهــم يتوقعــون أن يشـ ّ
ـكل العاملون
الخمــس المقبلــة .واتفــق  %50منهــم علــى أن اعتمــاد الشــركات لمنصــات العمــل الحــر
ً
ً
هامــا أو بالــغ األهميــة2.
توجهــا
ســيكون

 %12من العاملين يحصلون
على الدخل من خالل
المنصات الرقمية

العامليــن فــي تلــك األســواق قــد اعتمــدوا علــى منصــات مشــاركة األعمــال بشــكل أســرع
مــن العامليــن فــي األســواق الناضجــة.

عــدد الموظفيــن المســتقلين الجــدد ســيكون لــه تأثي ـٌر هــام علــى قوتهــم العاملــة .فــي

المســتقلون نســبة متزايــدة مــن القــوى العاملــة فــي مؤسســاتهم خــال الســنوات

الصادر عن معهد العمل التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (.)OECD
أظهــر االســتبيان أن حصــة العمــل الذاتــي المســتقل مــن القــوة العاملــة اإلجماليــة أكبــر

يــدرك المســؤولون التنفيذيــون فــي الشــركات فــي مختلــف أنحــاء العالــم أن ارتفــاع

 %10 - 3من العاملين
في االقتصادات الناضجة
و %30في البلدان النامية
يستخدمون منصات العمل
الذاتي المستقل كمصدر
ثانوي للدخل

 %38من المدراء التنفيذيين
يستخدمون المنصات
اإللكترونية لالستعانة
بالموظفين المستقلين

تتوافــق هــذه النتائــج مــع البحــث الــذي تــم نشــره فــي مايــو  2018مــن قبــل شــركة
البرمجيــات  ،Fieldglass SAPوهــي أحــد مــزودي حلــول إدارة القــوى العاملــة الخارجيــة
الســحابية ،والــذي تــم إجــراؤه بالتعــاون مــع  .Economics Oxfordومــن بيــن الــــ 800
مــن كبــار المديريــن التنفيذييــن العالمييــن الذيــن شــملهم االســتطالع ،كان  38%منهــم
يســتخدمون أســواق الطلــب اإللكترونيــة ،لالســتعانة بالموظفيــن المســتقلين .وتوقعــت
الدراســة أن اعتمــاد الشــركات علــى هــذه المنصــات ســيتضاعف تقريبـً
ـا خــال ثــاث ســنوات.

أليكسا ،أوصلني لمصمم برمجيات مستقل
وكثيـ ً
ـرا مــا يركــز الخطــاب العــام حــول نــوع الوظائــف التــي تهيمــن علــى اقتصــاد العمــل
الذاتــي المســتقل علــى المهــام بنــاء علــى الطلــب فــي خدمــات التوصيــل والنقــل ،مثــل
أوبــر وليفــت.
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ينشط الموظفون
المستقلون الجدد في
جميع المجاالت مثل التجارة
والتعليم والنقل وتكنولوجيا
المعلومات ومعالجة البيانات

بيَّنــت دراســتنا االســتقصائية أن الموظفيــن المســتقلين الجــدد ينشــطون فــي جميــع
المجــاالت  -بمــا فــي ذلــك التجــارة داخــل قطــاع األعمــال والبيــع بالتجزئــة والتعليــم -
ليــس فقــط فــي معاقــل العمــل الذاتــي المســتقل التقليديــة ،والتــي تتضمــن النقــل ،
وتكنولوجيــا المعلومــات  ،ومعالجــة البيانــات( .الحــظ الشــكل التوضيحــي ).2
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الشكل التوضيحي  :2مجاالت عمل الموظفين المستقلين
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مصدرا
العمل الحر باعتباره

9
المعلومات

المالية
والتأمين

مــع شــركة  Research Now SSIتتضمــن اإلعــام ،و االتصــاالت ومعالجــة المعلومــات
وكمــا ُذكــر ســابقا تــم تصميــم دراســتنا االســتقصائية لتشــمل عينــة مهمــة مــن العامليــن
ذوي المســتوى التعليمــي األدنــى وذوي األجــور المنخفضــة .ولكــن ،اتضــح خطــأ التصــور
الســائد بــأن األعمــال الزهيــدة األجــر تغلــب علــى اقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل -مثــل
تقاســم الركــوب ،والتوصيــل ،والعمــل المســجل عبــر اإلنترنــت ،والمهــام الصغيــرة .-
تشـ ّ
ـكل المهــام المســتقلة زهيــدة األجــور والتــي تتطلــب مهــارات بســيطة فقــط حوالــي
نصــف األعمــال الحــرة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال المنصــات .ويتألــف جــزء كبيــر
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عمل يتطلب مهارات بسيطة  :تقاسم الركوب

عمل يتطلب مهارات بسيطة  :التوصيل
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42
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لتقريــب األرقــام
11

ال يتــم إنشــاء كافــة منصــات العمــل الذاتــي المســتقل بنفــس الطريقــة .وتتبايــن مــن حيــث

2

3

الرعاية
الصحية
والمساعدة
االجتماعية

التعليم
واإلدارة
العامة

البنيــة وبطرائــق منطقيــة أخــرى ،وتشــمل نــوع العمــل المقــدم ،ومهــارات الموظــف
ً
وعــادة مــا تكــون منصــات
المســتقل الــذي يبحــث عــن العمــل ،وطبيعــة عقــد العمــل.

ً
ً
أساسيا للدخل
مصدرا
العمل الحر باعتباره
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اقتصاد العمل الذاتي
المستقل ال يقتصر على
المهارات البسيطة فقط
ً
أعماال تتطلب
وإنما يشمل
مهارات عالية ومرتفعة
األجر مثل تصميم وتطوير
البرمجيات

العمــل متباينــة بيــن تلــك التــي تمتلــك صفــة صاحــب العمــل حيــث تقــوم بالتعييــن وإنجــاز
ً
نيابــة عــن صاحــب العمــل ،وتلــك التــي يتفــاوض بموجبهــا
العمــل مــن خــال المنصــة
الموظفــون المســتقلون وأربــاب العمــل علــى شــروط.

منصات العمل الذاتي
المستقل تختلف في بنيتها
لكنها تشمل نوع العمل
المقدم ومهارات الموظف
المستقل الباحث عن عمل
وطبيعة عقد العمل

تختلــف أنــواع ودوافــع العامليــن المســتقلين الذيــن يســتخدمون مختلــف أنــواع المنصــات
ً
تبعــا لذلــك .قمنــا بتحديــد أربــع «مجموعــات» للموظفيــن المســتقلين الجــدد :العمــال
ً
مؤقتــا ،الذيــن يتفاوضــون بشــكل فــردي ،والعاملــون
المتنقلــون والخبــراء المعينــون

المســجلون عبــر اإلنترنــت المســتقلون ،والوصفــاء الرقميــون ،الذيــن يســتند عملهــم
ً
جميعــا إلــى عقــود محــددة مــن منصــات العمــل( .الحــظ الشــكل التوضيحــي ).4
الشــكل التوضيحــي للمجموعــات األربعــة مــن الموظفيــن المســتقلين الجــدد ومنصاتهــم
الحــرة
درجة تكامل المهام مع تدفق العمل الخاص بالعمالء
العمال المتنقلون
مثل :مطور ويب على منصة
أبوورك

ً
مؤقتا
الخبراء المعينون
مثل :مدير مؤقت على أحد
مشاريع موقع توانغو

مــن األعمــال الباقيــة مــن أعمــال تتطلــب مهــارات عاليــة ومرتفعــة األجــور ،مثــل تطويــر
وتصميــم البرمجيــات( .الحــظ الشــكل التوضيحــي ).3
وباختصــار ،ظهــر العمــل المســتقل الرقمــي كمصــدر مهــم للوظائــف الرئيســية والثانويــة
ً
تقريبــا إمكانيــة الوصــول
فــي كافــة القطاعــات الرئيســية ،حيــث يتيــح لجميــع الشــركات
إلــى الموظفيــن المســتقلين الجــدد.
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العاملون المسجلون عبر اإلنترنت
المستقلون
مثل :صاحب المهنتين على منصة
Amazon mechanical turk

الوصفاء الرقميون:
مثل سائق أوبر ،سوق رابيت
تاسك اإللكترونية

المصدر :التحليالت الخاصة بمجموعة بوسطن االستشارية
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كيف يشعر الموظفون المستقلون حقًا تجاه العمل الذاتي
المستقل
 %45من الموظفين
المستقلين يفضلون البقاء
مستقلين وإضافة متعاملين
جدد لزيادة دخلهم و %20
يفضلون إيجاد وظيفة

علــى عكــس االفتراضــات المنتشــرة ،ذكــر معظــم الموظفيــن المســتقلين الذيــن شــملهم
ً
لخيــارات أفضــل .فهــم
نظــرا لعــدم امتالكهــم
االســتبيان أنهــم ال يختــارون العمــل الحــر
ٍ
ً
ـل آخــر أو الوظيفــة
ـال حــرة ولحســابهم الخــاص إلــى جانــب عمـ ٍ
غالبــا مــا يقومــون بأعمـ ٍ

المتفرغــة .بالنســبة للعديــد مــن الموظفيــن المســتقلين ،تفــي منصــات العمــل الحــر
باألهــداف والتفضيــات واالحتياجــات غيــر التعويــض .وقالــوا بــأن تلــك المزايــا تشــمل
ً
قــدرا أكبــر مــن االســتقاللية والمرونــة فــي عملهــم وحياتهــم الخاصــة وخيــارات أفضــل
لمشــاريع العمــل.
بالنســبة للنســاء ،واألقليــات ،والعامليــن فــي األســواق الناشــئة الذيــن لــم يكــن لديهــم
فــرص أو كانــت فرصهــم قليلــة ،ســاهمت المنصــات فــي توليــد فرصهــم وتوســيع
نطاقهــا مــن خــال تمكينهــم مــن العمــل عــن بعــد.
ً
عادة ما يعثر الموظفون المستقلون على العمل من خالل أنواع متعددة من المنصات
باإلضافة إلى الشبكات الشخصية ،حيث يعملون بشكل عام على عدة مشاريع في
وقت واحد أو بالتتابع ،حسب االقتضاء .عندما ُ
طلب منهم تحديد وظيفتهم المستقبلية
المفضلة ،اختار ما يقارب  %45منهم البقاء مستقلين وإضافة متعاملين حسب الحاجة
ً
مقارنة بنحو  %20فقط فضلوا إيجاد وظيفة متفرغة مدفوعة األجر( .الحظ
لزيادة دخلهم،

علــى الصعيــد العالمــي ولجميــع فئــات العامليــن الذيــن شــملهم اســتبياننا ،تــم تصنيــف

الشكل التوضيحي ).5

كأولويــة قصــوى ،إلــى جانــب زيــادة األجــور .لــم يكــن الموظفــون
األعمــال المجديــة
ٍ
المســتقلون الجــدد اســتثناء ،تضمنــت المزايــا الثالثــة التــي ذكروهــا الفرصــة لقضــاء بعــض
الوقــت فــي مهــام ممتعــة وأكثــر جــدوى ،والعمــل لحســابهم الخــاص ،وتحقيــق التوافــق

الشكل التوضيحي  :5يفضل الموظفون المستقلون الجدد العمل المستقل لحسابهم الخاص على الوظائف

بيــن العمــل المتفــرغ مــع االحتياجــات الخاصــة بقــدر أكبــر مــن المرونــة.

المتفرغة مدفوعة األجر ،بنسبة تفوق 2:1

وبالتالــي ،أبلــغ العاملــون عــن مســتويات أعلــى مــن الســعادة والرضــا فــي عملهــم

 %للمجيبين

مقارنــة باألفــراد الذيــن يتقلــدون وظائــف متفرغــة تقليديــة ،علــى الرغــم مــن حقيقــة
أنهــم كانــوا يعملــون علــى األرجــح ألكثــر مــن  45أو حتــى  60ســاعة فــي األســبوع ،وكســب
معاشــات منخفضــة قليـ ً
ـا .وانطبــق ذلــك بشــكل خــاص عندمــا كان العمــل الحــر هــو المصدر
الرئيســي للدخــل.
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ه

يفضلون ترك العمل المستقل والبحث عن
وظائف متفرغة

المصــدر :دراســة اســتقصائية لمجموعــة  BCGللعامليــن  2018مســتقبل العمــل ،أجريــت
بالتعــاون مــع شــركة Research Now SSI

32

ند

يفضلون مواصلة العمل باستقاللية والعثور على
عمالء أكثر

54

57

ّ
يتطور العمل المستقل من العمالة الرخيصة إلى أفضل
المواهب
تتزايد في الوقت الراهن
االستفادة من الموظفين
المستقلين كمصدر للمواهب
النادرة والخبرات

وقــد جــرت العــادة أن تقــوم الشــركات بالتعاقــد مــع الموظفيــن المســتقلين لجنــي
الفوائــد مــن االســتعانة بموظفيــن ذوي مهــارة أقــل وتكلفــة أقــل لتنفيــذ عمليــات غيــر
أساســية .فــي أســواق العمــل المنظمــة للغايــة مثــل فرنســا وألمانيــا ،ال يســتلزم تعييــن
موظــف مســتقل تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة ومزايــا التقاعــد التــي يحصــل عليهــا
العمــال الذيــن يتقاضــون مرتبــات.
ـا بيســر ومرونــة ليصبحــوا جـ ً
كان الموظفــون المســتقلون مصـ ً
ـدرا متاحـ ً
ـزءا مــن المشــاريع
بســرعة ،ولســد الفجــوات فــي القــدرات ولتلبيــة أعبــاء العمــل خــال فتــرات الــذروة .امــا
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كيف تستطيع الشركات التكيّف مع مستقبل العمل الذاتي
المستقل
يبــدو أن اقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل وجــد ليبقــى لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،ألنــه

سيفرض تسخير مواهب
وقدرات الموظفين المستقلين
الجدد منحنى التعلم على
الشركات

يلبــي فــي المقــام األول االحتياجــات الخاصــة بفرادى العمال والشــركات .ســيفرض تســخير
مواهــب وقــدرات الموظفيــن المســتقلين الجــدد منحنــى التعلــم علــى الشــركات .غالًبــا
مــا تختلــف دوافــع وتطلعــات الموظفيــن المســتقلين بشــكل كبيــر عــن دوافــع الموظفيــن
التقليدييــن ،وبالتالــي تختلــف عــن خبــرة معظــم أصحــاب الشــركات.
ولتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الموظفيــن المســتقلين الجــدد ،ســيحتاج المســؤولون
التنفيذيــون فــي الشــركات التقليديــة إلــى تكييــف ممارســاتهم واســتراتيجياتهم اإلداريــة
وتعديلهــا لجــذب األشــخاص الذيــن ال تعجبهــم بالضــرورة الشــركات الكبيــرة وإيجــاد طــرق
إلدماجهــم فــي عملياتهــا.
المســتجدّات
فيمــا يلــي بعــض الخطــوات التــي يمكــن أن تتخذهــا الشــركات لإللمــام بآخــر ُ

فــي الوقــت الراهــن ،تتزايــد االســتفادة مــن الموظفيــن المســتقلين كمصــدر للمواهــب
النــادرة والخبــرات مــن قبــل الشــركات التــي ينبغــي أن تتكيــف مــع مطالــب المتعامليــن
المتغيــرة .توفــر منصــات مشــاركة األعمــال المهــارات النــادرة التــي تســعى الشــركات
ً
جاهــدة لتأمينهــا فــي أســواق العمــل التقليديــة للموظفيــن المتفرغيــن.

لتحقيق االستفادة القصوى
من الموظفين المستقلين
ستغير الشركات التقليدية
ممارساتها واستراتيجياتها
وتقدمها

لتجــاوز فتــرات إعــادة الهيكلــة؛ بــل يتعلــق بإحضــار مجموعــة محــددة مــن المهــارات إلــى

لمتطلبــات العمــاء المتغيــرة ،يمكــن لهــذه المنصــات أن تكــون أدوات قيّمــة .تتيــح منصــات
العمــل الذاتــي المســتقل إمكانيــة الوصــول إلــى أجــزاء كبيــرة مــن القــوى العاملــة فــي

لقــد علّمتنــا األعمــال المنجــزة مــع عمالئنــا فــي إعــادة صقــل المهــارات أن العديــد مــن

المؤسســة».

إلنجاز العمل.

عندمــا يتعلــق األمــر باالســتحواذ علــى المهــارات والمواهــب النــادرة ،واالســتجابة

قم بتحديد المهارات التي تمتلكها مؤسستك وتلك التي تفتقر إليها:

ـل فعــال مــن حيــث التكاليف
المســتقلين والموظفيــن الخارجييــن اآلخريــن «لــم يعــد مجــرد حـ ٍ

بدوام كامل ،يقدم فيها عالوة على األجر بنسبة  %20ومجموعة من االمتيازات االستثنائية.
ً
شهرا ما اضطره إلى تعيين موظف مستقل
لم يتلق مجرد طلب واحد خالل ثمانية عشر

قم بتبني العمل الذاتي المستقل ومنصات مشاركة األعمال لزيادة مرونة شركتك:

جميــع القطاعــات.

أوروبــي رائــد أن تعييــن الموظفيــن
مصــرف
أخبرنــا أحــد المســؤولين التنفيذييــن فــي
ٍ
ٍ

ذكر أحد المسؤولين التنفيذيين ،في ألمانيا ،انه قام بنشر وظيفة شاغرة لمطور جافا

فــي اقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل.

الشــركات تفتقــر إلــى البيانــات األساســية الالزمــة لتحديــد المهــارات الحاليــة والقــدرة

تتيح منصات العمل الذاتي
المستقل إمكانية الوصول
إلى أجزاء كبيرة من القوى
العاملة في جميع القطاعات

علــى استشــراف المســتقبل؛ لتحديــد االحتياجــات مــن المهــارات المســتقبلية .ومــن
شــأن هــذه األدوات أن ّ
تمكــن القيــادات مــن االســتعانة بمهــارات حيويــة وتحديــد المجــاالت
التــي ينســجم فيهــا الموظفــون المســتقلون مــع الحالــة وســبب ذلك-لتوخــي المرونــة،
والســرعة ،والتحكــم فــي التكاليــف ،أو االســتفادة مــن المواهــب.
وكمــا أخبرنــا المســؤول التنفيــذي ألحــد البنــوك األوروبيــة« ،نحــن بحاجــة لخارطــة تبيــن

يســتهدف القائمــون علــى تشــغيل منصــات مشــاركة األعمــال ومقدمــو خدمــات إدارة

مجموعــات المهــارات ،وخريطــة لتوافــق المهــارات وقابليــة نقلهــا .ومــع ذلــك ،ربمــا ليــس

القــوى العاملــة ،الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى الفــرص الجديــدة لقطــاع األعمــال،

لدينــا حتــى الســير الذاتيــة لجميــع موظفينــا «.

عمــاء الشــركات مــن خــال تقديــم خدمــات تســاعدهم علــى إدارة التحــول إلــى المواهــب
الخارجيــة المســتقلة مــع المحافظــة علــى المرونــة وجــودة العمــل.
يظهــر التحــول فــي االســتراتيجية الــذي تنتهجــه الشــركات نحــو اعتمــاد الموظفيــن
المســتقلين  -رغــم االضطــراب الــذي ســيحدث للشــركة والعامليــن – أن الشــركات تســعى
ـة وقـ ً
فــي العمــوم إلــى أن تصبــح أكثــر مرونـ ً
ـدرة علــى التكيــف فــي إطــار بيئــة تجاريــة
ســريعة التغيــر.
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قم بتحديد استراتيجيتك لالستعانة بالمصادر المستقلة:
يمكنــك إمــا االســتفادة مــن منصــات وشــبكات مشــاركة األعمــال القائمــة أو بنــاء منصــات
وشــبكات خاصــة بــك .عنــد اســتخدام الشــبكات القائمــة ،يجــب أن تكــون الشــركات مترويــة
ً
جيــدا العمليــات
فــي اختيــار الموظفيــن المســتقلين رفيعــي المســتوى الذيــن ينجــزون
واإلجــراءات المتعلقــة بعمــل الشــركة.
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فيليبــس ،شــركة التكنولوجيــا الهولنديــة متعــددة الجنســيات ،مــن بيــن صفــوف الشــركات
التــي ابتدعــت حلهــا الخــاص .تســمح منصــة الشــركة ،Philips Talent Pool ،للشــركة
بمعالجــة التحــدي المــزدوج المتمثــل فــي الحفــاظ علــى مجموعــة مــن الموظفيــن
المســتقلين المطلعيــن علــى الشــركة والتحقــق مــن جــودة عملهــم.
ّ
تمكــن منصــات مشــاركة األعمــال ،ســواء أكانــت مبنيــة بجهــود شــخصية أم خارجيــة
ً
ً
الشــركات مــن البحــث عــن شــبكة أوســع نطاقــا للمصــادر ،خصيصــا مــن أجــل المهــارات
النــادرة.
ال تقم فقط بتعيين الموظفين المستقلين – قم بإدماجهم
لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الموظفيــن المســتقلين ،يتعيــن علــى الشــركات
اعتمــاد قــدرات ،وأنظمــة دعــم ،وأســاليب عمــل جديــدة .حيــث كثـ ً
ـرا مــا اشــتكى العاملــون
فــي بيئــات العمــل التقليديــة الذيــن شــملهم االســتبيان مــن الخالفــات ،والتبايــن فــي
جــودة العمــل الناتــج عــن االســتعانة بالموظفيــن المســتقلين« .كان علــي إعــادة كافــة
األعمــال الســيئة التــي قــام بهــا الموظــف المســتقل »،مثلــت هــذه العبــارة شــكوى
تقليديــة .ويتطلــب إدمــاج الموظفيــن المؤقتيــن حتــى يتســنى لهــم تحقيــق مســتوى
أداء عــال ،وحتــى تتوفــر الرغبــة والمرونــة إلنشــاء تدفقــات عمــل وعمليــات أكثــر قابليــة
للتكيــف .ينبغــي علــى الشــركات أن تحــدد بوضــوح الــدور الــذي يقــوم بــه هــؤالء العاملــون
والغــرض مــن إدماجهــم لكســب دعــم داخلــي واســع وتحقيــق المواءمــة مــع العمــال

القوانين والقواعد التنظيمية
الخاصة بالعمل الذاتي
المستقل تتطور بشكل سريع
ً
جزءا
وتكون الشركات بذلك
من العملية

اآلخريــن.

الموظفــون المســتقلون فــي العديــد مــن البلــدان ،تقــدم األعمــال الحــرة مزايــا واضحــة
ألولئــك األفــراد فــي القــوى العاملــة الذيــن يقـدّرون المرونــة واألعمــال الموجهــة ذاتيـً
ـا.

األســواق نحــو تطويــر التكنولوجيــات المجــاورة .وتشــمل األخيــرة خدمــات مثــل تجهيــز
الفواتيــر وتوفيــر اعتمــاد التأميــن للموظفيــن المســتقلين ،وتطويــر مســاحات عمــل

يقــدم العمــل الذاتــي المســتقل فرصـ ً
ـة كبيــرة ســواء للقروييــن فــي المناطــق النائيــة،

مشــتركة وغيــر متصلــة باإلنترنــت .ال تقتصــر هــذه التحــركات فــي األنظمــة المجــاورة علــى
الشــركات الناشــئة .وتشــارك الشــركات متعــددة الجنســيات الكبــرى ً
أيضــا ،ويــؤدي العديــد

ً
ً
ســريعا .فقــد حظــرت
تطــورا
تتطــور القواعــد التنظيميــة الخاصــة بمجــال العمــل الحــر

تتعاقــد مــع موظفيــن ذوي مهــارات عاليــة.

يمكــن أن يشــكلوا جـ ً
ـزءا مهمـ ً
ـا مــن األحجيــة .علــى الرغــم مــن التحديــات التــي يواجههــا

أخــذت االســتثمارات المتعلقــة باقتصــاد العمــل الذاتــي المســتقل بالتحــول مــن تمويــل

شارك في الحوار التنظيمي

الظاهــرة .فــي حيــن كانــت جميــع اإلجابــات ناشــئة عــن حــاالت تشــمل العامليــن المســتقلين
ـا تواجــه قيـ ً
أصحــاب المهــارات البســيطة ،قــد تجــد الشــركات أنهــا أيضـً
ـودا وممانعــة عندمــا

ال يمثــل الموظفــون المســتقلون الخيــار الوحيــد للشــركات التــي تســعى إلــى االســتحواذ
ً
تكيفــا .لكنهــم
علــى المواهــب الحيويــة بطريقــة مرنــة وإنشــاء نمــوذج توظيــف أكثــر

قم باالستفادة من خدمات الدعم المتاحة في اقتصاد العمل الذاتي المستقل

منهــا دور الريــادة ،كمــا توضــح عمليــة اســتحواذ شــركة  SAPعلــى شــركة .Fieldglass

تضطلع الشركات المشغلة
للموظفين المستقلين بدور
اجتماعي هام وتعزز النسيج
االجتماعي والمواهب

المســتقلون الهولنديــون الحكومــة الهولنديــة علــى إنشــاء فريــق عمــل لدراســة هــذه

عمــل محــددة ،أو لألشــخاص ذوي االحتياجــات
أو لربــات البيــوت الالئــي يمتلكــن ســاعات
ٍ

قدم العمل الذاتي المستقل
ً
فرصا ألبناء المناطق
النائية وربات البيوت وذوي
االحتياجات الخاصة

الخاصــة الذيــن ال تتوفــر لهــم دائمــا الوظائــف فــي ســوق العمــل العــادي ،للحصــول
علــى وظائــف حقيقــة ومجديــة .تضطلــع الشــركات المهتمــة فــي اجتــذاب الموظفيــن
المســتقلين وتعويضهــم واالحتفــاظ بهــم -إلــى جانــب الموظفيــن القدمــاء -بــدور
اجتماعــي هــام بوصفهــا مــن أربــاب العمــل .وفــي الوقــت نفســه ،تعــزز النســيج
االجتماعــي والموهوبيــن داخــل منظمتهــا.

نيوزلنــدا العمــل تحــت الطلــب ،وقامــت ايرلنــدا بتغييــر تعريفهــا القانونــي للعمالــة الذاتية،
وتنظــر المحاكــم األمريكيــة فــي الدعــاوى القانونيــة المرفوعــة مــن قبــل موظفــي أوبــر
ً
قانونــا ،ووصفــت أحــد
الذيــن يطالبــون بالحصــول علــى صفــة موظفيــن معتــرف بهــم
التحقيقــات لبرلمــان المملكــة المتحــدة العمــل الذاتــي المســتقل «بأنــه اســتنزاف لدولــة
الرعايــة االجتماعيــة وتطفــل عليهــا» ،بينمــا أجبــرت اإلضرابــات التــي نظمهــا الموظفــون
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النصيحة المهنية
التي وددت لو
حصلت عليها في
الخامسة والعشرين

بقلم  :شين رودجرز
مديرة مكتب المجموعة الصناعية
األسترالية ()Ai Group
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ال بــأس باســتغراق بعــض الوقــت علــى الطريــق البطــيء مــع المشــاة مرتــدي القبعــات،
ســتجد نفســك فــي هــذه الرحلــة تبصــر أشــياء لــم تكــن تــدرك أنهــا موجــودة.
معظم النجاحات تأتي مع التكرار وليس من التجربة األولى
هــذه المقولــة قالهــا لــي مصفــف الشــعر األســطورة «ســتيفان أكيــري» فــي العــام
 ،2003والتــي فــي الواقــع لــم أفكــر فيهــا مــن قبــل.
وبعــد ســنوات قليلــة الحقــة ،صــدر الكتــاب العبقــري «الحــاالت المغايــرة» لكاتبــه مالكــوم
غالدويــل ليدعــم فكــرة الحاجــة لقضــاء  10,000ســاعة فــي ممارســة شــيء مــا ليصبــح
اإلنســان خبي ـرًا فيــه ،وهــذا األمــر ينطبــق علــى بيــل غيتــس الــذي حقــق طموحــه فــي
خضــم سلســلة مــن األحــداث غيــر المتوقعــة ،وذلــك بعــد قضائــه الوقــت علــى الحاســوب
أكثــر مــن أي شــخص آخــر.
والــدرس المســتفاد هنــا هــو أنــك يجــب أن تتقــن الشــيء الــذي تقــوم بــه قبــل أن تبــدأ
فــي محاولــة االنتقــال للشــيء الــذي يليــه ،فقليلــة هــي النخبــة التــي تمتلــك خبــرة
حقيقيــة ،وينــدر مــن يملــك منهــم قــوى خارقــة ،ولكــن عــادة مــا يكــون لديهــم قــوة
تحمــل وصبــر ويتبعــون رؤيــة طويلــة األمــد ،كمــا أنهــم يحبــون مــا يفعلــون ،فــإذا توفــرت
لديــك تلــك العناصــر فــا تتخــل عنهــا.
حقا َ
رائعا ً
لش َغ َل جميع األغنياء الوظائف
إذا كان العمل ً
ـا بالنــدم أبـ ً
علــى األرجــح قــد ال يشــعر أحدنــا يومـ ً
ـدا لعــدم قضائــه الوقــت الكافــي فــي
المكتــب ،فهــذا شــيء جلــي ،ورغــم ذلــك فإننــا نســمح لظــروف مفتعلــة ومســائل تافهــة
أن تمنعنــا مــن التواجــد فــي مناســبات هامــة مثــل أيــام الرياضــة المدرســية ،وحفــات
توزيــع األوســمة علــى األطفــال لمســاهمتهم فــي جمــع القمامــة ،فبالنســبة لــي
أتمنــى لــو نصحنــي أحدهــم بوضــع هــذه األمــور ضمــن أولوياتــي فــي عمــر الخامســة

فــي المســتقبل ،عندمــا نبلــغ الخمســين ،ســيحصل كل منــا علــى تذكــرة آللــة الزمــن

والعشــرين ،أتذكــر كل يــوم رياضــي ومناســبة تســليم شــهادات قــد تغيبــت عنهــا ،ولكننــي
ال أذكــر أيـ ً
ـا مــن أســباب غيابــي.

للرجــوع إلــى الماضــي والتحــدث إلــى أنفســنا حيــن كنــا فــي عمــر الخامســة والعشــرين.
ولكــن عندئــذ ســوف تكــون تكلفــة الســفر عاليــة علــى نحــو يعصــف ببرامــج الطيــران
المتكــرر ،لــذا فســتكون هنــاك رحلــة واحــدة فقــط ،فمــاذا إذا اســتطعنا فعــل ذلــك ،مــاذا
ســوف نقــول؟ ومــا النصيحــة التــي ســنود أن نســديها ألنفســنا؟
لطالمــا تمنيــت فعــل ذلــك ،ولــو لمــرة واحــدة ،لــذا تحس ـبًا لقــدوم آلــة الزمــن فــي يــوم
مــا ،فــإن هــذه هــي النصيحــة المهنيــة التــي أود أن أســديها لنفســي وأنــا فــي ســن
الخامســة والعشــرين.
الحياة المهنية هي سباق طويل وليس سريع
اهدئــي ،فنحــن عــادة مــا نكــون غيــر صبوريــن فــي مرحلــة الشــباب ،ومــع التقــدم فــي
العمــر نــدرك أنــه ال يوجــد ســبب حقيقــي لالســتعجال ،فالحيــاة والمســار الوظيفــي
منهجــا طويــل األجــل
الــذي نســلكه لتحمــل نفقــات الحيــاة ،ودفــع الفواتيــر يتطلبــان
ً
لمســايرتهما ،فــإذا عــدوت سـ ً
ـريعا سـ ُترهق قدميــك ،أو سيتســلل إليــك شــعور باالســتياء
مــن عمــل كنــت فــي الســابق تســتمتع بــه.
اســمح لذاتــك ببعــض الوقــت للتنفــس والنمــو ،فطموحاتــك ســوف تتحقــق حيــن تجتهــد
ً
متعبــا
وتمنــح نفســك الفرصــة والوقــت إلتقــان األشــياء ،فالعجلــة دائمــا مــا تتــركك
وخالــي الوفــاض.
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الموظف الناجح هو
من يتقن الشيء
الذي يقوم به قبل
محاولة االنتقال
للشيء الذي يليه

أعد ترتيب أولويات حياتك المهنية عندما يكون أطفالك صغاًرا
إذا كنــت تملــك المهــارة وااللتــزام والشــغف ،فعــادة مــا تميــل الحيــاة المهنيــة لالعتنــاء
بنفســها ،فعلــى المــدى البعيــد ،ال يهــم ً
حقــا ســير الحيــاة المهنيــة علــى نمــط بطــيء،
حيــث تكــون األولويــة لالعتنــاء بأطفالــك الصغــار لبضــع ســنوات ،وهــذا ينطبــق علــى
الموظفيــن والموظفــات.
ففــي األســبوع الماضــي ،كنــت أشــاهد بعــض الفيديوهــات الخاصــة بأبنائــي عندمــا كانــوا
ً
مجــددا أن هــؤالء الصغــار فــي ذاك الفيديــو لــم يعــودوا موجوديــن
صغــارًا ،واكتشــفت
ـخاصا بالغيــن مدعــاة للفخــر ،ولكن األشــخاص
علــى هــذه الهيئــة ،فقــد كبــروا وأصبحــوا أشـ ً
الصغــار الذيــن كنــت أرى شــرارة التعجــب فــي أعينهــم كانــوا مجــرد عابــري ســبيل ،فــإذا
ســمحت لهــذه األوقــات بــأن تفوتــك وأنــت تحــاول الوفــاء بالمواعيــد النهائيــة وإنجــاز
التقاريــر ،فإنــك لــن تســتطع اســتعادتها ً
أبــدا ،ففتــرة الطفولــة زائلــة ،عندمــا يكــون
أطفالــك فــي مرحلــة التكويــن ،يكــون لديــك فرصــة واحــدة.
كمــا أنــه قــد تفوتــك فرصــة للتعلــم ،فاألطفــال يعلمونــك أكثــر بكثيــر ممــا تعلمهــم ،فهــم
يعطونــك فرصــة أخــرى لرؤيــة العالــم للمــرة األولــى بأعينهــم ،وســتندهش باألشــياء
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التــي تفوتــك فــي زحــام الحيــاة ،تمســك بتلــك اللحظــات قــدر اســتطاعتك ،فكمــا أنشــدت
الراهبــة فــي فيلــم «صــوت الموســيقى» ،ال يمكنــك االحتفــاظ بالموجــة فــوق الرمــال،
ومحاولتــك فعــل ذلــك تجعــل منــك أضحوكــة.
دائما تصرف كأنك في الخامسة والثالثين من عمرك
في حياتك العملية،
ً
نصحتنــي بذلــك واحــدة مــن متعهــدات خدمــات التوظيــف منــذ بضــع ســنوات ،إنهــا

إذا كنت تعمل وأنت
شاب صغير فال تتصرف
كشخص مبتدئ،
وكلما تقدمت في
العمر عليك أن تتحلى
بالطاقة والحيوية

وأنــت شــابة صغيــرة ،فــا
كنــت تعمليــن
لمقولــة ملهمــة ،فهــي كانــت تعنــي أنــه إن
ِ
ِ
كنــت ذكيــة ولديــك الكفــاءة فارتقــي بنفســك وافعلــي مــا
تتصرفــي كمبتدئــة ،وإذا
ِ
كنــت امــرأة عاملــة أكبــر ســًنا ،فــا تتصرفــي
إذا
ثــل،
وبالم
ناضجــة.
تجيدينــه بطريقــة
ِ
ِ
كامــرأة متقدمــة فــي العمــر ،وابدئــي يومــك بطاقــة شــابة.

اإلدارة هي إدارة األشخاص وليس األشياء
من السهل أن تقع في فخ اإليمان بأن كل الناس سواء ،يتعاملون على نفس النحو
يوميًا ولديهم نفس القدر من الطاقة للعمل ،ولكن ببساطة ،البشر لم يُخلقوا على هذه
الشاكلة ،فرجل األعمال الشهير «جاك ويلش» يقول إن القوى العاملة تنقسم إلى 20%
من األشخاص ذوي األداء العالي ،و  %10ممن يجب التخلص منهم ،و  %70من ذوي األداء
المعقول .والمشكلة هنا هي شريحة الـ  ،%70فمعظم المدراء يريدون الجميع ضمن
شريحة الـ  ،%20وعلينا هنا أن نكون حذرين في الفهم ،وأال نعتبر أفراد شريحة الـ %70
من ذوي األداء الضعيف ،فأحياًنا نكون في حاجة إلى االحتفاء بكفاءة الفئة العريضة من

رجل األعمال جاك
ويلش« :القوى
العاملة تنقسم إلى
 %20من األشخاص
ذوي األداء العالي،
و  %10ممن يجب
التخلص منهم،
و %70من ذوي األداء
المعقول»

الناس وليس بالقوى الخارقة التي تملكها النخبة.
فنحن كمدراء ال نقوم بإدارة األشياء ،نحن نقوم بتمكين األفراد وتحقيق االستفادة
القصوى مما يقدمونه أيًا كان تصنيفه.
احرص على االستماع لآلخرين باهتمام
ً
أحيانــا أنــك قــادر علــى تحقيــق النجــاح لوحــدك دون مســاعدة اآلخريــن ،لكــن
قــد تعتقــد
هــذا األمــر غيــر صحيــح ،ألن فــي الوحــدة قــوة ،والجماعــة أقــوى مــن الفــرد .لهــذا ،يجــب
علينــا أن نتعلّــم كيــف نتعــاون مــع اآلخريــن بصــدق واالســتماع آلرائهــم باهتمــام .كمــا يجــب

على المدراء طلب
المشورة والرأي
من األشخاص الذين
ً
عوضا
يعملون معهم
عن طلب المساعدة
من الخارج فهم أدرى
بما يريدون

علينــا أن نطلــب المشــورة والــرأي مــن األشــخاص الذيــن نعمــل معهــم عوضـ ً
ـا عــن طلــب
المســاعدة مــن الخــارج .فــي الحقيقــة هــذه هــي مشــكلة الكثيــر مــن المــدراء والشــركات
فــي أيامنــا هــذه ،إذ يطلبــون المســاعدة مــن مستشــارين مــن خــارج الشــركة ،ثــم يقومون
بتطبيــق توصيــات هــؤالء المستشــارين علــى موظفيهــم .علينــا أن نتعلــم كيــف نهتــم
بالمواهــب التــي بيــن أيدينــا ونســتمع آلرائهــم ونطلــب مشــورتهم فنحــن فــي النهايــة
نتعامــل معهــم بشــكل يومــي وهــم أدرى بمــا نريــد.
ّاك والعمل مع األشخاص السيئين
إي ِ

الحيــاة قصيــرة ونحــن لســنا ُمجبريــن علــى ّ
تحمــل أصحــاب العمــل الســيئين .لــذا إن كنــت
ً
ً
حــدا
ضــع
حــاال .ال تتأخــر.
تعمــل لــدى مديــر ســيء فســارع إلــى إيجــاد وظيفــة جديــدة،
ِ

لمديــرك هــذا باالســتقالة مــن الوظيفــة.
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مشكلة الكثير من
المدراء في هذه
األيام أنهم يطلبون
المساعدة من
مستشارين من خارج
الشركة ،ثم يقومون
بتطبيق توصيات
هؤالء المستشارين
على موظفيهم

عندما يواجه الموظفون
الجيدون والمثابرون
تحديات وصعوبات
في حياتهم ،فعلى
المدراء والمؤسسات أن
تساعدهم وتساندهم
عندما يواجه الموظفون
الجيدون والمثابرون
تحديات وصعوبات
في حياتهم ،فعلى
المدراء والمؤسسات أن
تساعدهم وتساندهم
بث الحياة من جديد في
الموظفين المتضررين
ً
ً
ً
كبيرا
استثمارا
نفسيا يُعد
فيهم ،وهو من نقاط
القوة التي يجب على
الشركات التركيز عليها

ّ
تذكــر أن الموظفيــن بشــر مثلنــا لديهــم قــدرة محــددة علــى اســتيعاب الضغــط
ا لنفســي
لــدى البشــر قــدرة محــددة علــى اســتيعاب الضغــط النفســي ،وهــي حقيقــة أتمنــى لــو
أننــي أدركتهــا مــن قبــل .فاإلنســان يواجــه الكثيــر مــن المشــاكل الشــخصية خــارج العمــل،
ً
ّ
ســلبا علــى عملــه ولــن يكــون بمقــدوره
الكــم مــن المشــاكل والهمــوم ينعكــس
وهــذا
ّ
تحمــل ســوى قــدر محــدود مــن ضغوطــات العمــل .إذ اكتشــفت أن جميــع األشــخاص الذيــن
تعاملــت معهــم لــم يكــن انخفــاض مســتوى أدائهــم فــي العمــل بســبب نوعيــة العمــل
أو صعوبتــه .لهــذا ،عندمــا يواجــه الموظفــون الجيــدون والمثابــرون تحديــات وصعوبــات
فــي حياتهــم ،فعلــى المــدراء والمؤسســات أن تســاعدهم وتســاندهم .وهــذا النــوع
مــن الدعــم الشــخصي سيســاهم بــدوره فــي تقويــة الروابــط بيــن الموظفيــن واإلدارة،
وســيمكن الشــركات مــن دعــم موظفيهــا بطــرق ال يُمكــن ألحــد تخيّلهــا .كمــا أن بــث الحيــاة
ً
ً
ً
كبيــرا فيهــم ،وهــو مــن
اســتثمارا
نفســيا يُعــد
مــن جديــد فــي الموظفيــن المتضرريــن
نقــاط القــوة التــي يجــب علــى الشــركات التركيــز عليهــا .مــن خــال هــذا الدعــم الداخلــي
يُصبــح الموظفــون أفضــل ممــا كانــوا عليــه مــن قبــل ،وال تحتــاج الشــركات حينهــا ألي دعــم
خارجــي.
ك فحسب
ال تجعل تواصلك ُمقتصرًا على من هم في سنّ ِ
عــادة مــا يميــل الشــباب األذكيــاء إلــى تشــكيل مجموعــات تتألــف مــن أعضــاء فــي نفــس
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مســتواهم وعمرهــم ،وينظــر الكثيــرون إلــى هــذا األمــر بإيجابية وتفــاؤل ويضعــون ثقتهم
ـذار مــن أن تحصــر تواصلــك مــع مــن هــم فــي
فــي هــذه األجيــال الشــابة الالمعــة .لكــن حـ ِ
ـك فحســب قــد يح ـ ّد مــن إمكانياتــك .لهــذا يجــب أن
ك فقــط ،ألن التواصــل مــع أقرانـ ِ
س ـّن ِ
ً
ً
ّ
يحــرص أبنــاء العشــرينات علــى التواصــل مــع مــن هــم أكبــر منهــم سـنا أيضــا ،كالمرشــدين
والمدربيــن؛ ألنهــم قــادرون علــى توجيههــم وفتــح الكثيــر مــن األبــواب المغلقــة لهــم،
مــا يزيــد مــن فــرص حصولهــم علــى عمــل فــي المســتقبل .مــن جهــة أخــرى يجــب علــى
الناجحيــن مــن األجيــال الســابقة أال يكتفــوا بالتواصــل مــع أقرانهــم ،بــل يجــب أن يبــادروا
فــي التحــدث إلــى جيــل الشــباب الصاعــد ،والتعــاون معهــم؛ ألن جيــل الشــباب لديــه أفــكار

ً
عموما
على األشخاص
ً
تحديدا أال
والموظفين

يحصروا تواصلهم مع
من هم في سنّهم
فقط ،ألن هذا األمر
سيح ّد من إمكانياتهم
وقدراتهم

جديــدة مبتكــرة قــد تفيــد جيــل الكبــار فــي تعزيــز قدراتهــم وتشــجيعهم علــى تجربــة أمــور
جديــدة.
احترم االختالفات الثقافية في مكان العمل
مــن بيــن األخطــاء الكبيــرة التــي نرتكبهــا عــدم قدرتنــا علــى إدراك قيمــة الخبــرات العالمية،
وقــدرات األفــراد القادميــن مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة .يســاهم التنــوع فــي إثــراء مكان
العمــل مــا يعــود بالنفــع علينــا جميعـً
ـا .لهــذا ،يجــب علينــا أن نهتــم أكثــر بالخبــرات العالميــة
وأن نحــرص علــى اســتثمار المواهــب الجديــدة والمتميــزة لخدمــة وتحســين أماكــن العمل.

ال بد من تعزيز
جسور التواصل
وآفاق التعاون بين
الموظفين من مختلف
األجيال والفئات
العمرية في بيئة
العمل

احرص على االطالع على ّ
كل ما تقوم به مؤسستك
المحببــة إلــى قلبــي تلــك التــي حصلــت عندمــا زار الرئيــس
إحــدى القصــص الطريفــة ُ
األمريكــي الســابق جيــه أف كينيــدي مقــر وكالــة ناســا للفضــاء .فــي ذلــك اليــوم التقــى
الرئيــس كينيــدي بأحــد ُعمــال النظافــة فــي الوكالــة وســأله عــن عملــه فــي الوكالــة .كان
ر ّد العامــل ظريفـ ً
ـا إذ قــال للرئيــس بــأن عملــه هــو إرســال الصواريــخ إلــى القمــر ،وكأنــه
يقــول «قــد أكــون مجــرد عامــل نظافــة ،لكننــي أعمــل فــي ناســا وأعــرف مــا يفعلونــه
هنــا» .هــذه هــي الرســالة التــي يجــب أن ُنوصلهــا للجميــع .علينــا جميعـ ً
ـا أن نكــون علــى
درايــة بمــا تفعلــه مؤسســاتنا لكــي نشــعر حقـ ً
ـا بأننــا جــزء ال يتجــزأ منهــا .يجــب علينــا أن

جيل الشباب لديه
أفكار جديدة مبتكرة
قد تفيد جيل الكبار
في تعزيز قدراتهم
وتشجيعهم على
تجربة أمور جديدة

ـا ّ
نحــرص علــى اإللمــام بأهــداف مؤسســاتنا وأن نســاهم فــي تحقيقهــا معـً
وأل ننتظــر مــن

اآلخريــن أن يخبرونــا مــا يجــب علينــا فعلــه.
ال تتردد في تجربة العمل في الخارج
سـ ّ
ـيئا اليــوم ،فنحــن جميعـً
لــم تعــد الحــدود الجغرافيــة تعنــي شـ ً
ـا ُ
ـكان كوكــب واحــد ،وهــذا
مــا عبّــر عنــه تمامـً
ـا الرئيــس األمريكــي الســابق «بــاراك أوبامــا» في الخطــاب الــذي وجّهه
للطلبــة فــي جامعــة «كوينزالنــد» ،حيــث قــال« :إن العالــم يُصبــح أصغــر فأصغــر مــع مــرور
الوقــت ،وحتــى المحيــط الهــادئ أصبــح وكأنــه مجــرد بحيــرة صغيــرة ،لهــذا إن ســنحت لــك

تنوع الخلفيات
الثقافية للموظفين
يسهم في إثراء
مكان العمل ما يعود
بالنفع عليهم وعلى
مؤسستهم

الفرصــة للعمــل فــي الخــارج ،وكنــت تطمــح لذلــك فاغتنمهــا وال تتــردد ،فنحــن نميــل للنــدم
علــى األشــياء التــي لــم نفعلهــا أكثــر مــن األشــياء التــي فعلناهــا.
نفسك باألصدقاء في مكان العمل
احرص على إحاطة
ِ
يُمضــي الكثيــر منــا معظــم وقتــه فــي العمــل ،لهــذا مــن الضــروري أن يعمــل المــرء مــع
أشــخاص يحبهــم ويرتــاح لهــم .لطالمــا كنــت أشــكك فــي صحــة ذلــك الســؤال الــذي كثيـ ً
ـرا
مــا تطرحــه االســتبيانات التــي يتــم توزيعهــا علــى الموظفيــن وهــو« :هــل لديــك صديــق
ُمقــرّب فــي مــكان عملــك؟» لكننــي أدركــت اآلن أن وجــود أصدقــاء فــي مــكان العمــل
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ً
جميعا أن نكون
علينا
على دراية بما تفعله
مؤسساتنا لكي نشعر
ً
حقا بأننا جزء ال يتجزأ
منها

من المهم أن نلم بأهداف
مؤسساتنا وأن نسعى
جاهدين لتحقيقها
يُمضي الكثير منا معظم
وقته في العمل ،لهذا
من الضروري أن نمارس
ً
مهنا نحبها مع أشخاص
نحبهم ونرتاح لهم
وجود أصدقاء في
ً
مكان العمل مهم جدا،
فالسعادة الحقيقية
للفرد تكمن في ممارسة
المهنة التي يحبها مع
أشخاص يحبهم ً
حقا
إن كنت تعمل في وظيفة
ال تحبها فسارع إلى
تركها وال تقلق فلن تتأثر
مسيرتك المهنية إن
فعلت ذلك

مهــم جـ ً
ـدا ،فالســعادة الحقيقيــة للفــرد تكمــن فــي ممارســة المهنــة التــي يحبهــا مــع
أشــخاص يحبهــم حقـً
ـا .لهــذا ،إن كنــت تعمــل فــي وظيفــة ال تحبهــا فســارع إلــى تركهــا وال
تقلــق فلــن تتأثــر مســيرتك المهنيــة إن فعلــت ذلــك.
إيّاك أن ُتضحي بمبادئك الشخصية ألسباب تتعلق بالعمل
ـا فــي عملــه ،عليــه ّ
لكــي يكــون الموظــف سـ ً
ـعيدا حقـً
أل يُهمــل قيمــه الشــخصية وأخالقــه.
لــذا إن كان عملــك يدفعــك للتنــازل عــن قيمــك وأخالقــك فاتــرك ذلــك المــكان علــى الفــور،
فاألشــخاص الجيــدون ال يســتطيعون الســكوت عــن الخطــأ ،ثــق بشــعورك واجعلــه بوصلتــك،
فالشــر ينتصــر فقــط عندمــا يتخــاذل األشــخاص الطيبــون.
ّ
ً
ً
حقــا فــي عملــه ،عليــه أل يُهمــل قيمــه الشــخصية
ســعيدا
كادر :لكــي يكــون الموظــف
وأخالقــه
ّ
تذكر أن الفشل ي ّ
ُعلم المرء
الفشــل ليــس نهايــة الطريــق ،بــل هــو جــزء مــن عمليــة اســتبعاد الخيــارات غيــر الناجحــة ال
أكثــر .جميعنــا يرتكــب األخطــاء ،لكــن ذلــك ال يعنــي بأننــا فشــلنا .علينــا أن نحــاول كثيـ ً
ـرا لكــي
نصــل إلــى مــا نريــد .وكمــا قــال تومــاس أديســون« :أنــا لــم أفشــل أبـ ً
ـدا ،فأنــا ببســاطة
اكتشــفت بــأن العشــرة آالف طريقــة التــي اتبعتهــا كانــت خاطئــة» .إذا خــاف المــرء مــن
الفشــل فلــن يكــون قـ ً
ـادرا علــى بــذل كل طاقاتــه وسيخشــى اغتنــام الفــرص مــن حولــه.
ـا دليـ ً
األمــر يحتــاج لبعــض الشــجاعة والمخاطــرة ،فالفشــل يكــون أحيانـ ً
ـا علــى أننــا حاولنــا
ً
وأننــا جــادون فــي ســعينا وطموحنــا لجعــل المســتحيل ممكنــا .كيــف لنــا أن نرضــى
باإلنجــازات البســيطة ونحــن نعلــم بأننــا نملــك القــدرة علــى تحقيــق المعجــزات.

الفشل ليس نهاية
الطريق ،بل هو جزء من
عملية استبعاد الخيارات
غير الناجحة ال أكثر

إذا خاف المرء من الفشل
ً
قادرا على بذل
فلن يكون
كل طاقاته وسيخشى
اغتنام الفرص من حوله

ً
أحيانا
الفشل يكون
ً
دليال على أننا حاولنا
وأننا جادون في
سعينا وطموحنا لجعل
ً
ممكنا
المستحيل
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تأمالت في التوجه
المستقبلي

إلدارة الموارد البشرية

دوج سترايشارسيزك
الرئيس التنفيذي ،إيه كيو أر إنترناشونال
البروفسور بيتر كالف
رئيس قسم علم النفس ،جامعة هادرزفيلد ،المملكة المتحدة
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تركز غالبية المقاالت التي يطلب منا كتابتها على مشاركة المعرفة أو الحكمة ،وهو أمر
ً
كثيرا .ولكن من المناسب كذلك أن نأخذ من حين آلخر خطوة إلى الوراء كي نرى
نستمتع به
المشهد من منظور أوسع ،وننظر إلى بعض المسائل الكبيرة في مجال الموارد البشرية
وتنمية األفراد.
تتلقى شركة إيه كيو أر إنترناشونال الكثير من األسئلة ،بصفتها إحدى المؤسسات الرائدة
في التفكير االبتكاري والممارسات المبتكرة في عالم الموارد البشرية ،بشأن مجاالت
وكيفية تطور الموارد البشرية ،واالختصاصات المرتبطة بها على مدار العقد القادم.
ما من شك أن عالم الموارد البشرية أصبح على مفترق طرق ،السيما فيما يتعلق بتنمية
األفراد والقيادة وعالقتها بالتطوير التنظيمي.
ً
حاليا على مدى تأثير التكنولوجيا كعامل مؤثر في المشهد،
يتركز قدر كبير من الجدل الدائر
على الرغم من وجود عوامل أخرى عديدة ترتبط إلى حد ما ببعضها البعض .وكما هو الحال
في المهن األخرى ،تؤثر هذه العوامل على كيفية إدارة الموارد البشرية لألعمال المختلفة
والدور الذي يلعبه متخصصو الموارد البشرية في هذا الشأن.
وتظهر في أعمالنا التي نقوم بتنفيذها في أماكن متعددة حول العالم ثالثة عناصر بشكل
دائم باإلضافة إلى تأثير التكنولوجيا ،وهي:

على الرغم من ظهور
التكنولوجيا ،وخشية
البعض من أن تحل محل
اإلنسان في الوظائف،
إال أن األفراد ال يزالون
هم العنصر األهم،
حتى في المستقبل

طبيعة إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين؛المهنية وتبني المفاهيم الراسخة؛-الممارسات القائمة على األدلة.

كما ظلت إدارة الموارد البشرية إلى حد بعيد في أيدي المديرين المباشرين ،ويقوم على

ً
تكرارا في هذا
ولكن قبل البدء في مناقشة العنصر األول ،نود التذكير بإحدى أكثر العبارات

معاونتهم موظفون في الموارد البشرية تتركز أعمالهم بشكل أساسي على الجانب

المجال ،وهي أن األفراد هم أهم الموارد المتاحة لدى أية مؤسسة .فعلى الرغم من

اإلداري.

ظهور التكنولوجيا ،والتي يخشى البعض من قدرتها على أن تحل محل اإلنسان بشكل أو
بآخر ،إال أن األفراد ال يزالون هم العنصر األهم ،حتى في المستقبل.
تشير النظرية االقتصادية الكالسيكية إلى أن العوامل الرئيسية في مسألة اإلنتاج ،أي
تكوين الثروة في أية مؤسسة أو مجتمع ،كانت تنحصر في األرض ورأس المال والعمالة
ً
فأيا كان المورد
(األفراد) .ويمكننا اليوم إضافة االبتكار والتكنولوجيا إلى هذه العوامل؛
األرض ورأس المال واالبتكار والتكنولوجيا– فإنه ال يصل إلى تأثيره المنشود إال من خاللعنصر األفراد.
ً
تماشيا مع تطور نظرية اإلدارة ،وسنحاول االطالع
كما تطور دور الموارد البشرية بشكل عام
على هذا الدور بشكل مختصر؛ لفهم السر وراء أهميته ،ومن ثم ننتقل لمعرفة ما سيؤول
إليه في المرحلة المقبلة.
يبدأ األمر بما يعرف باإلدارة العلمية ،حيث يعتبر الموظفون أحد العوامل التي يمكن تزويدها
بالمهارات والمعارف الكافية لتنفيذ ما يطلبه المدراء ،ومن ثم يتم تحليل ما يقومون به
ُعَّلق على انخراط هؤالء الموظفين في العمل كثير من
وتحويله إلى أعمال روتينية .ولم ي َ
اآلمال في ذلك الوقت بخالف قيامهم بما يطلب منهم مع التركيز الكبير على كفاءتهم.
وفي ذلك الوقت كان التركيز على المهام اإلدارية (التوظيف ،وسجالت الموظفين ،إلخ)،
ً
حاليا .وقد تقوم
وتطوير المهارات األساسية ،هو المكافئ للموارد البشرية المعروفة
بعض المؤسسات بتطبيق نظام الرفاه الوظيفي.
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األرض ورأس المال
واالبتكار والتكنولوجيا
جميعها من العناصر
الرئيسية لإلنتاج ،ولكن
ال قيمة لها بدون
العنصر البشري

ثم أدرك القائمون على هذه اإلدارة مدى التباين بين الموظفين واستجابتهم إلى بعض
ً
ونادرا ما تتحسن عملية التحفيز وسلوك الموظفين؛ فتطور ذلك
المدخالت بصور مختلفة،
إلى تزايد في االهتمام بالتحفيز والقيادة والسلوكيات المروغبة (من خالل تطور إطارات
الكفاءات التخصصية) ،والعمل الجماعي ،وذلك بفضل سعي المؤسسات إلى جذب اهتمام
الموظفين بأعمالها .كما أدى االهتمام بالسلوكيات إلى االهتمام بعلم النفس والشخصية
ً
ونظرا ألهمية الثقافة وإدارة األداء والطريقة التي يتم من خاللها
والمقاييس النفسية.
تنظيم العمل ،ظهر ما يعرف بالتدريب والتوجيه.
في ذات الوقت بدأت التشريعات في الظهور لتنظيم الجوانب المتعددة ألساليب إدارة
الموظفين ،مما أسهم في إدخال العديد من المكونات الفنية والتكنولوجية في عملية
تحسين وتطوير الموارد البشرية .ولم يكن المدراء المباشرون ،إال ما ندر ،يمتلكون المهارات
والمعرفة الالزمة للقيام بذلك ،ومن ثم فقد عرفت تلك األساليب طريقها إلى المؤسسات
من خالل أقسام الموارد البشرية التي انخرطت بشكل مباشر في إدارة األفراد ،حيث
اقتصرت التوقعات من الموظفين في تلك الفترة على حماستهم ووالئهم للمؤسسة.
ثم تطورت الصورة مرة أخرى مع دخولنا إلى القرن الحادي والعشرين ،حيث حصل الموظفون
على تعليم أفضل ،وبات بإمكانهم المساهمة في كيفية تنفيذ أعمالهم بصورة أكبر مما
كان عليه الوضع في السابق ،وزادت رغبتهم في إنجاز األعمال التي تهمهم ،وسعوا إلى
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االنخراط في العمل واالستمتاع بصنع القرار ،والوصول إلى المناصب القيادية في بعض
األحيان.
كما بدأ القادة والمدراء في الحصول على تدريب وتعليم أفضل ،وأصبحوا اآلن على دراية
ً
حكرا في الماضي على المتخصصين في مجال الموارد
بالعديد من العناصر التي كانت
البشرية ،وتعلموا كيفية االندماج مع الموظفين ،فأصبح لدينا مدربين وموجهين يتوقع
ظهورهم من بين القادة والمدراء.

مع بداية القرن الحالي
اتسع نطاق تأثير
التكنولوجيا على الجوانب
اإلدارية للموارد البشرية،
وبدأ تجميع بيانات
الموظفين عن طريق
تقنية المعلومات

إضافة إلى ذلك ،بدأت التكنولوجيا في التأثير على الجوانب اإلدارية للموارد البشرية ،حيث
أصبحت العمليات تتم من خالل النظم المطبقة ،وبدأ تجميع المعلومات الخاصة بالموظفين
عن طريق تقنية المعلومات ،بل أصبحت بعض العمليات أكثر ديناميكية اآلن ،فعلى سبيل
المثال ،حلت محل عمليات التقييم التقليدية أو إدارة األداء التي تعتمد بشكل أساسي على

ً
ً
ً
وإداريا.
مساعدا
دورا
الموارد البشرية (التي كان يطلق عليها في أحيان كثيرة إدارة األفراد)
ً
ً
دورا تشغيليا في المقام األول،
ومع دخول التعقيد إلى الصورة ،أصبح دور الموارد البشرية
ألنها الجوانب التي يتم فيها استثمار الخبرة والتعليم والتكنولوجيا من أجل التعامل مع
ً
ً
نظرا لتأثير التعقيد الذي يحتاج
مزيدا من الطابع االستراتيجي
التعقيد .كما اكتسب دورها

تدريب الموظفين في
ً
حكرا على
الماضي كان
المدربين المتخصصين ،أما
اآلن فبات القادة والمدراء
مشاركين فاعلين في هذا
الجانب

إلى التعامل معه بعناية.
أما اآلن فقد غزت التكنولوجيا جميع العناصر اإلدارية في أعمال الموارد البشرية واإلدارة،
ً
مرهونا بتبني الكثير من األشياء التي يتعلمها
وهو ما جعل تطوير قيادة أي مؤسسة
ً
تهديدا ألعمال الموارد البشرية،
ويطبقها متخصصو الموارد البشرية ،وهذا بال شك ال يمثل
ً
مزيدا من األدوار.
بل يعمل على تغييرها وربما يعطيها

ومع ذلك ،ال تزال هناك حاجة لمستوى معين من الدعم ،كما ستحتاج اإلدارة المباشرة

إجراء المناقشات الرسمية مرة أو مرتين كل عام ،عمليات مراجعة أقصر تتم بوتيرة أكبر (كل

والقادة مصادر للدعم المهني والمساعدة ،وسيحتاجون إلى التوجيه مع استمرار تطور

أسبوعين أو بشكل شهري) من خالل منصات تقنية المعلومات.

ممارسات الموارد البشرية.

يقوم كل طرف بتسجيل رؤيته الخاصة باألداء والسلوك على مدار الفترة الزمنية السابقة،

كنت أحد المتحدثين منذ ثالثة أعوام في أحد مؤتمرات التدريب في جامعة كانساس في

ويقوم في بعض األحيان بإضافة تصنيف بسيط لتلخيص التقييم .ثم يقوم النظام بتخزين

الواليات المتحدة .وكان الخطاب الرئيسي عن «مستقبل التدريب» ،وافتتح المتحدث الرئيسي
ً
قائال« :هناك مستقبل للتدريب بال شك ...لكن قد ال يكون للمدربين مستقبل».
كالمه

وتسجيل هذه المعلومات ومراقبتها ،للتعرف على مكمن االختالف ،أو تحديد األدلة على
انخفاض األداء .كما يمكن برمجة النظام على اقتراح ضرورة إجراء المزيد من المناقشات

وكانت هذه الكلمة االفتتاحية مفاجئة للجميع لكنها أدت غرضها ،حيث أشارت إلى االعتراف

الرسمية.

بأهمية التدريب والتوجيه اآلن كمقاربات هامة وقيمة لتطوير األفراد .ونشير هنا إلى

ويعد ذلك أحد األمثلة على التكنولوجيا المساهمة في تطوير العملية التي تمكن ما يعرف

اقتصار ممارسة التدريب قبل ذلك بشكل كامل على المدربين (المتخصصين) ،إال أن هناك

بـ «اإلدارة باالستثناء» ،حيث يتدخل المدير كلما كان هناك ضرورة لذلك فقط.

العديد من المدراء والقادة اآلن يعملون بجد واجتهاد على تطوير هذه المهارات دون الحاجة
إلى مدرب خارجي.

ويظل تركيز نشاط إدارة الموارد البشرية على تحسين مساهمة األفراد في أداء المؤسسة،
وهو ما يتم اآلن من خالل االنخراط االستباقي مع الموظفين ،وهو ما يوصلنا إلى مفاهيم
أخرى مثل التنوع.
ومن بين التوجهات المتزايدة في عالم الموارد البشرية تفضيل بعض الموظفين للعمل
بشكل مستقل ،بينما يختار آخرون العمل لفترات زمنية محددة ،وذلك ال يعني بالضرورة
أنهم ال يرغبون في العمل مع صاحب عمل معين ،أو أنه ليس لديهم والء لصاحب عمل
معين .كما يستثمر هذا النوع من الموظفين مجموعة من المهارات التي تمكنهم من اختيار
أساليب بديلة للعمل ،وهو ما قد يتناسب مع بعض المؤسسات التي تختار التعامل معهم

من التوجهات المتزايدة
في عالم الموارد
البشرية تفضيل بعض
الموظفين للعمل بشكل
مستقل ،واختيار البعض
العمل لفترات زمنية
محددة

وهذا يعكس التطور الذي يمر به التدريب من حيث المهارة والتطبيق وحاجة مقدمي
خدمات التدريب إلى تطوير أنفسهم كي يواكبوا تلك التغييرات ،السيما مع تعلم الكثير من
األفراد كيفية صقل هذه المهارات بأنفسهم بشكل جيد دون مساعدة من اآلخرين.
ً
حاليا إلى أن إدارات الموارد البشرية قاب قوسين أو أدنى من أن تحظى
وتشير الدالئل
بنفس األهمية التي تحظى بها اإلدارة المالية والفنية في أي مؤسسة.

كموظفين دائمين.
ونسعى من خالل هذه التأمالت إلى إدراك عدم تغير الغرض من أعمال إدارة الموارد
البشرية ،السيما الطريقة التي تسهم فيها في تحقيق رؤى المؤسسات وأهدافها،
ورفاهية الموظفين.
فما يتغير هو ما تقوم به مهنة الموارد البشرية من أجل تحقيق غرضها.
فإذا نظرنا عن قرب إلى مصطلح إدارة الموارد البشرية ،فسنجد أنه يشير إلى كيفية إدارة
الموارد البشرية المتاحة في العمل ،وهي المسؤولية التي تقع على عاتق األشخاص
القائمين على إدارة الموارد المتاحة لديهم للوصول إلى النتيجة المستهدفة ،وعادة ما
ً
جزءا من أعمال اإلدارة المباشرة أو القيادة.
يكون ذلك
ظل الحال على ذلك النحو في بداية هذا التطور الذي مرت به الموارد البشرية ،حيث لعبت
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ومن هنا يتعين االلتفات إلى تعزيز العنصر االستراتيجي ،حيث تسهم إدارة الموارد البشرية
بشكل متزايد في التوجيه االستراتيجي للشركة ،ويعتمد تحقيق المؤسسة لكافة نتائجها
الهامة بشكل رئيسي على الطريقة التي تدير بها األفراد العاملين لديها .وهذا يقودنا بال
شك إلى تطوير السياسات واالستراتيجيات والعمليات والخطط بذات الطريقة التي يعمل
بها القسمين الفني والمالي.

تحقيق المؤسسة
لرؤيتها وأهدافها
االستراتيجية يتوقف على
الطريقة التي تدير بها
مواردها البشرية

وهذا يعني أن من مسؤوليات أخصائي الموارد البشرية وقسم الموارد البشرية تحديد
األساليب العملية والموثوقة في توظيف وتطوير وتحفيز الموارد البشرية للمؤسسة،
وهي مساهمة هامة حيث أن تحسين الموارد البشرية المتاحة في المؤسسة يعد من
ً
ً
رئيسيا آخر ،وهو البحث في
تحديا
المسائل المعقدة .ومن ثم يتحمل قسم الموارد البشرية
ً
نسبيا يمكن تطبيقها حينئذ
هذا التعقيد وترجمته إلى سياسات واقعية وممارسات بسيطة
من قبل العاملين بشكل مباشر مع األفراد في المؤسسة.
عنصر آخر يحتاج إلى تعزيز يتمثل في تطوير وتطبيق ما يعرف بالبيانات الضخمة ،السيما
ً
الحقا ،حيث تصدر العديد من المؤسسات كمية هائلة من البيانات
للغرض الذي سنناقشه
الهامة لكنها تستخدم فقط في إعداد التقارير وقلما يتم استثمارها في عملية التحليل.
وال شك أن هذا التحليل هو جانب هام وقيم في هذا الجانب ،سواء كان الهدف منه

تحسين الموارد البشرية
في المؤسسة يعد من
المسائل المعقدة ،التي
ينبغي إلدارات الموارد
البشرية حلها من خالل
تطبيق سياسات واقعية
وممارسات بسيطة

التعرف على التوجهات ،أو تقديم األدلة على تأثير السياسات والممارسات وسبل وكيفية
تحسينها ،وكذلك تحديد ما تحتاج المؤسسة إلى دراسته لالنتقال إلى المستوى التالي.
لذلك فالتحدي اآلخر هو تحقيق التكامل الشامل بين سياسات واستراتيجيات الموارد
البشرية مع عمليات األعمال الرئيسية األخرى .ولذلك فليس من المستغرب أن تقوم بعض
المؤسسات بتطبيق مناهج معينة قد تعمل بشكل جيد إن نفذ كل منها على حدة ،ولكنها
ً
جزءا من نفس الصورة.
في بعض األحيان قد يضعف بعضها البعض إن لم تكن
وال شك أن ذلك يوفر لمسؤول الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية فرصة ويضع
أمامها تحدي؛ وهو ما يأخذنا مرة أخرى إلى موضوعين آخرين مترابطين تزداد أهميتهما،

من التحديات التي تواجه
أي مؤسسة التكامل
الشامل بين سياسات
واستراتيجيات الموارد
البشرية مع عملياتها
الرئيسية األخرى

وهما المهنية والممارسات القائمة على األدلة.
وعلى عكس العديد من المهن ،ال يخضع عالم الموارد البشرية إلى الكثير من التنظيم
سواء في مجمله أو حتى في بعض عناصره .ومع شعور القادة ومدراء الموارد البشرية
بمزيد من االرتياح لما تقوم به إدارة الموارد البشرية من مساهمات ،يبرز هنا االهتمام
المتزايد بضمان اإلعداد المهني الجيد لمسؤولي الموارد البشرية للعمل وفق المعايير
ً
عالميا.
المعترف بها
ً
أطرا للتأهيل والتدريب تضمن حصول
ويرى البعض أن هناك بعض المؤسسات التي توفر
من يعمل في مجال الموارد البشرية على الحد األدنى من التدريب والتطوير .ويشمل
ذلك بعض المؤسسات المهنية مثل جمعية إدارة الموارد البشرية في الواليات المتحدة
األمريكية  ،SHRMوغيرها من المؤسسات األكاديمية التي تتعاون في بعض األحيان بشكل
فعال مع الهيئات المهنية.
وعلى الرغم من الفوائد التي ينطوي عليها هذا األمر إال أن فهمنا لكيفية استجابة األفراد
لألحداث ،وكيفية عمل المؤسسات يتطور ويتحسن طوال الوقت .وهنا تبرز الحاجة لما يعرف
بالتطوير المهني المستمر ،وهو ما يقوم به البعض ويغفله الكثيرون .ويعني ذلك أن
ً
شرطا في كثير من األحيان يجب توفره في مسؤولي
التطوير المهني المستمر ليس
الموارد البشرية ،على الرغم من وجوده كمطلب معتاد في العديد من المهن األخرى
مثل المحاسبة والهندسة والمهن الطبية .فال يعقل ،على سبيل المثال ،أن نذهب إلى
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مع تزايد األدوار التي
تلعبها إدارات الموارد
البشرية في المؤسسات
تزداد الحاجة إلعداد
وتأهيل مسؤولي موارد
بشرية أكفاء

في ظل المتغيرات
المتسارعة في عالم الموارد
البشرية تبرز الحاجة للتطوير
المهني المستمر لمختصي
ومسؤولي الموارد البشرية

ً
ً
منفتحا على األفكار
مطلعا أو
طبيب أسنان حصل على آخر تدريب له منذ عشر سنوات وليس
واألساليب الجديدة.
ومن األمثلة الشائعة بخصوص التحدي الذي يواجه المهنية هو ممارسة التدريب الذي
أشرنا إليه قبل ذلك ،السيما أنه إذا ُن ِّفذ التدريب والتوجيه بشكل جيد سيكون له بالغ األثر
في تطوير األفراد .وهذا يعني أن نشر ثقافة التدريب قد يؤدي إلى تحوالت عظيمة في
المؤسسة.

إذا ُن ِّفذ التدريب والتوجيه
بشكل جيد سيكون له بالغ
األثر في تطوير األفراد،
وهذا يعني أن نشر ثقافة
التدريب سيقود المؤسسة
لتحوالت عظيمة
غياب المعايير العالمية في
مجال التدريب شجع بعض
األشخاص ممن ال خبرة لديهم
في التدريب لوصف أنفسهم
بالمدربين والموجهين

وال تفوتنا هنا اإلشارة إلى إطالق بعض األشخاص على أنفسهم وصف مدرب أو موجه دون
الحصول على أي نوع من التدريب ،السيما في غياب المعايير العالمية في هذا المجال
ً
ً
كبيرا في هذا اإلطار
تقدما
(ولهذا السبب يحقق المجلس األوروبي للتوجيه والتدريب
ً
كبيرا من برامج التدريب المخصصة للمدربين ،بدءا
وينضم إليه آخرون) .كما أن هناك عددا

ًمن البرامج التي تستمر لمدة ثالثة أيام ،وحتى برامج التأهيل الشامل التي تتطلب فهم
النظرية وأدلة الممارسة .ويتميز بعض هذه البرامج بشموليته وقيمته العالية ،على الرغم
من أن بعض هذه البرامج تركز على األساسيات فقط.
بشكل أساسي هناك خياران ،فإما أن نطبق الئحة تفرض إثبات التطوير المهني المستمر
كي يحصل الشخص على شكل من أشكال االعتماد كشخص متخصص في مجال التدريب،
أو أن نعتمد على أن يقوم الشخص بذلك من تلقاء نفسه وبشكل مستمر في إطار سعيه
للحصول على اعتماد كشخص متخصص في الموارد البشرية.
إلى جانب فكرة المهنية في مجال الموارد البشرية ،تظهر العديد من األفكار والمفاهيم
األخرى في عالم الموارد البشرية كل عام ،ويحظى بعضها بشهرة واسعة .عالوة على
ذلك ،توجد بعض األفكار التي ظهرت منذ وقت طويل وحلت محلها أفكار أخرى أفضل
وأشمل ،لكنها ال تزال مستخدمة في بعض األماكن على الرغم من عدم ثبوت فعاليتها.
كما توجد العديد من التوجهات التي أثبتت مع مرور الوقت أنها نوع من األفكار العابرة،
ولكن في وسط كل ذلك توجد بالطبع مجموعة من األفكار الرائعة التي ال تحظى بكثير من
االهتمام.
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•كيف يمكن الوصول إلى تلك األهداف؟ وما هي الخيارات المتاحة؟ (المشكلة
الشائعة هنا هي توجه األشخاص عادة إلى التفكير في الخيارات التي يعرفونها
بالفعل أو يرتاحون إليها).
•بشكل أساسي ،ما هي أدلة كل أسلوب ،بما في ذلك اللجوء إلى مراكز التقييم
والتطوير؟ وكيف يمكننا أن نثق (وليس بالضرورة التأكد) بأن هذا األسلوب أو ذاك
سوف يصلح في حالتنا؟
•ما هي النتائج المترتبة على المؤسسة (الثقافة ،والقيم ،وعمليات األعمال
الرئيسية ،إلخ)؟ قد تكون هذه النتائج أشمل من النشاط («لماذا لم يتم اختياري
لمركز التطوير» أو حتى «لماذا تم اختياري»؟).
أما السؤال الذي يمكننا أن نطلق عليه سؤال المليون دوالر فهو:
•كم سيكلف ذلك وما هي فوائده كأحد الجوانب الهامة والجادة في العمل؟ ماذا
يمكننا أن نتوقع بشكل معقول حال تنفيذ هذا األمر بشكل صحيح؟ وكيف يمكننا
قياسه وتقييمه؟
تتعلق هذه األسئلة بشكل كبير بالممارسات القائمة على أدلة ،والتي سنتطرق إليها
ويمكن القول بأن الوظيفة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية أو مسؤولي الموارد البشرية
هي االهتمام بكافة األفكار قديمها وحديثها ،والحفاظ على الموضوعية في التقييم
خاصة في فهم مدى إسهامها في ممارسات الموارد البشرية والتطوير التنظيميً
ً
جوهريا في
فرقا
الفعال ،-وقدرتهم على تطبيق تلك األفكار بشكل واقعي قد يحدث
العمل.

إدارة الموارد البشرية
مطالبة بتبني األفكار
المبتكرة التي تشكل
إضافة حقيقية لمنظومة
العمل في المؤسسة

في الجزء التالي من هذا المقال.
فلنفترض أننا نرغب في النظر بعين فاحصة إلى مراكز التقييم كجزء من حل إدارة
المواهب.
فما هي الجوانب التي سنسعى إلى تقييمها؟ ومن أين لنا أن نعرف مدى أهميتها
بالنسبة للمؤسسة؟ لقد رأينا بعض المؤسسات التي تعبر عن رغبتها في تقييم

ونود اإلشارة هنا إلى األهمية البالغة للموضوعية سواء في صنع القرار في هذا المجال

التوجهات وطريقة التفكير ،لكن محتوى مركز التطوير قد يقيم فقط السلوكيات ،وهو

بالغ التعقيد ،أو إدراك الغرض بشكل كامل ،السيما وأن عملية صناعة القرار وحل المشكالت
ً
فرقا للوصول إلى هدف
تعمل بشكل جيد عند توافر اإلرادة في إيجاد الحلول التي تحدث

أمر مختلف عما تريده المؤسسة.

حقيقي غير خيالي.

ويمكن تذكر كل ما نحتاج إليه لتقييم ما يقوم به أخصائي الموارد البشرية من خالل هذه
الكلمة ،TOIDPAR :هي لفظة وضعها في األساس الدكتور ديف فرانسيس ،الزميل

يدعم ذلك مستقبل الدور الذي تلعبه الموارد البشرية ،ويضفي المزيد من الوضوح على

األساسي لألبحاث في كلية برايتون لألعمال ببريطانيا ،كعملية مبسطة وفعالة التخاذ

كيفية اختيار وتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات الموارد البشرية ،وتحديد الهدف والتحليل

القرار يمكن تطبيقها في مجاالت أخرى غير الموارد البشرية:

المتوازن لضمان اتخاذ أفضل القرارات.
ً
كثيرا ما يغيب هذا التوجه في عملنا؛ ولنأخذ إدارة المواهب على سبيل
لألسف الشديد
المثال .فالكثير يذهبون بشكل مباشر بعد تحديد احتياجهم إلدارة المواهب إلى مراكز
التقييم والتطوير.
ينبغي أن تحدد إدارات الموارد البشرية عالية الكفاءة النقاط التالية:

حيث يشير حرف  Tإلى  – In Tuneويدعونا من خالله إلى فهم السبب الذي دفعنا
للتفكير في هذا األمر ،وما نسعى لتحقيقه من وراءه.
ويشير حرف  Oإلى  – Objectives Setويدعونا من خالله إلى وضع األهداف ،والتأمل في
شكل النجاح الذي يمكن تحقيقه والفرق الذي سنحدثه ،وكيفية قياسه؟
ويشير حرف  Iإلى  – Ideas Gather Information andويقصد به جمع األفكار والمعلومات،

•ماذا نعني في هذه المؤسسة بعبارة «إدارة المواهب»؟ وما اإلضافة المتوقعة

وما إذا كان هناك أساليب مختلفة يمكننا من خاللها تحقيق ذلك؟ إضافة إلى كيفية جمع

منها؟ وما هي األهداف؟

وتقييم تلك األفكار والمعلومات.
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لكن قد يصعب علينا تقييم ذلك بشكل مستمر .لذلك يمكننا إثبات ذلك من خالل االطالع

وهذه المرحلة مرحلة حاسمة في اتخاذ القرار ،حيث يرى بعض الناس أنه من الصعب أن
ً
نظرا لوجود العديد من العوامل التي تؤثر على األفراد
يتم جمع األدلة بهذه الطريقة؛

على نسب الحضور وعدد األفكار المقدمة ،ومدى تحقيق رضا المتعاملين عند التعامل مع

والمؤسسات.

الموظفين ،إلخ .وقد ال نتمكن من قياس المعنويات من خالل هذه العناصر إذا نظرنا إلى كل
منها على حدة ،ولذلك علينا وضعها إلى جانب بعضها البعض (بذات الطريقة التي نقدم

فالممارسة القائمة على األدلة قد ال تعني أننا سنتخذ القرارات الصحيحة بالضرورة ،بل

فيها األدلة أمام المحكمة) وحينها ستصبح صالحة كأداة للقياس.

بناء على المعلومات معتمدين في ذلك على أدلة موثوقة يمكن
تعني اتخاذ القرارات ً
االعتماد عليها وذات صلة بالظروف وماهية األهداف.
وعلينا كذلك فهم الميول كعامل من العوامل .فليس بالضرورة ألنك حصلت على برنامج
ً
تحد
تدريبي في الذكاء االنفعالي أن يكون الذكاء االنفعالي هو الحل أو
جزءا من الحل لكل ٍ

ً
حلوال أخرى أفضل – فكل ما عليك هو طرح األسئلة ثم إيجاد
أو مشكلة .فقد تكون هناك
الحلول وتقييمها بكل مصداقية وموضوعية.
بناء على التقييم
كما يشير حرف  Dإلى  – Decideويدعونا من خالله إلى اتخاذ القرار ً
ً
ً
ً
مسبقا.
أصيال بالهدف الموضوع
ارتباطا
وبناء على المعايير المرتبطة
الموضوعي
ً

ويشير حرف  Pإلى  – Plan or Prepareويوجهنا من خالله إلى اإلعداد أو التخطيط الجيد،
ويشمل ذلك تحضير ما يلزم من الموارد.
ويشير حرف  Aإلى  – Actionويدعونا من خالله إلى اتخاذ ما يلزم من إجراء للتنفيذ.
ويشير حرف  Rإلى  – Reviewويقصد به المراجعة والتأكد من العائد على االستثمار وتحديد
ما يصلح وما ال يصلح حتى نتمكن من التحسين.

ويشير براينر إلى أربعة مصادر لألدلة:

التركيز األساسي إلدارة
الموارد البشرية يجب
أن ينصب على استثمار
الوقت والمال والجهد
بهدف تحسين الموارد
البشرية في المؤسسة

•اإلصدارات األكاديمية – البحث عن األبحاث ذات الصلة.
•الجانب التنظيمي – البيانات الداخلية والتي عادة ما تكون متاحة بكثرة.
•الممارسون –تجارب وخبرات المتخصصين.
•واألطراف المعنية – قيم واهتمامات الموظفين والمدراء والمتعاملين...إلخ.

مهنة الموارد البشرية
ليست عرضة ألي
تهديدات ،بل هي عرضة
للتغييرات والتطوير

وتشكل هذه العناصر مجتمعة ،مستقبل الموارد البشرية الذي نسعى لتحقيقه من اآلن،
ً
استعدادا للمستقبل.
كما أن مهنة الموارد البشرية ليست عرضة ألي تهديدات ،بل هي عرضة للتغييرات ،وهي
في أغلبها تغييرات كبيرة وفرص للتطور ،السيما إذا نظرنا إلى التكنولوجيا وتأثيرها في
المشهد المتغير بشكل عام.
وفي الختام ،نحتاج بشكل أساسي لمعرفة الفرق الذي ستحدثه إدارة الموارد البشرية،
ومدى فهمنا لهذا الفرق ،وأسبابه.

تنفق المؤسسات كل عام الكثير من األموال على إدارة الموارد البشرية – السيما على
ً
كثيرا عن استخدام الميزانية وهو ما يعني أن
األفراد والتطوير التنظيمي .كما نسمع
ً
نوعا من أنواع التكلفة .فنادر ما نسمع عن استخدام االستثمار،
المؤسسات ترى الميزانية

وهذا بالفعل هو التركيز األساسي إلدارة الموارد البشرية ،فهي تعنى باستثمار الوقت
والمال والجهد بهدف تحسين الموارد البشرية في المؤسسة.
تستمر فكرة الممارسة القائمة على األدلة في الصعود إلى رأس األولويات ،وهذا ما كان
من المفترض أن يحدث منذ وقت طويل ،ألنها السبيل الذي يمكن من خالله التعرف على
أوجه االختالف الفريدة التي يمكن أن تحدثها الموارد البشرية في القرن .21
يشير البروفسور روب براينر ،أحد أهم علماء النفس في العالم والمدير العلمي لمركز
اإلدارة القائمة على األدلة ( )www.cbema.orgأن الممارسة القائمة على األدلة هي
الفرصة السانحة لزيادة احتمالية التوصل إلى نتائج إيجابية .كما يشير براينر في إطار ذكره
إلحدى العمليات المماثلة لكلمة  TOIDPARالمذكورة أعاله ،إلى أن جمع األدلة في إدارة
الموارد البشرية قد ينطوي على بعض الصعوبات ،ولكنه ال يجب أن يثنينا عن القيام بذلك،
ً
نوعا من األعذار غير المقبولة.
ويرى أن عدم جمع األدلة لهذا السبب سيكون
ولكن هذا ال يعني محاولة جمع كافة األدلة ،حيث يتعين التحلي بشئ من الحكمة والعمل
للوصول إلى أفضل األدلة المتاحة .فربما نرغب في رفع معنويات الموظفين ألسباب كثيرة،
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أهمية العالقات
االجتماعية
في مكان العمل

عزيز موالي  -شاه & المبرت ،ال.

 66صدى الموارد البشرية

صدى الموارد البشرية 67

فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه األبحــاث إلــى أن الروابــط االجتماعيــة لديهــا أعظــم تأثيــر
علــى تحقيــق رفاهيــة الموظفيــن ،إال أنهــا غالبــا مــا تكــون آخــر أمــر يوضــع علــى ســلم
أهــداف المؤسســات واهتماماتهــا عندمــا تقــوم بالتخطيــط والتنظيــم لتحقيــق قــدر
ً
قليــا
أكبــر مــن اإلنتاجيــة والربــح ،وتعزيــز قدرتهــا التنافســية ،ولكــن تغيــرت األوضــاع
فــي وقتنــا الراهــن ،وتغيــرت كذلــك اآلمــال التــي يعقدهــا الموظفــون علــى العمــل.
حيــث يعتبــره البعــض منهــم بمثابــة نــداء للعديــد مــن األشــخاص المهنييــن والمتخصصيــن
الذيــن ينظــرون إلــى مــا هــو أبعــد مــن عائــده المالــي ،ويتوقــون لتحقيــق طموحاتهــم
ً
عــاوة علــى
حــد ســواء.
وتطلعاتهــم الراســخة وأهدافهــم المهنيــة والشــخصية علــى ٍ
ذلــك ،وبالنظــر إلــى أن األفــراد يعملــون طــوال حياتهــم ويقضــون معظــم وقتهــم فــي
ـا خاصـ ً
المؤسســات التــي يعملــون لديهــا ،لــذا فإنــه البــد مــن اعتبــار مــكان العمــل مكانـ ً
ـا
تتشــكل فيــه العالقــات اإلنســانية التــي تســتمر لســنوات طويلــة ،وال تحكمهــا عقــود
العمــل ،أو تقيدهــا الحــدود العالميــة.
ّ
ويشــكل االهتمــام بالجانــب اإلنســاني فــي مــكان العمــل وخلــق بيئــة مشــجعة ووديــة
ً
ً
مســاهمة مهمــة يمكــن لجميــع المؤسســات
فكريــا واجتماعيًــا،
وداعمــة ومحفــزة

االهتمام بالجانب
اإلنساني في مكان
العمل وخلق بيئة محفزة
ً
فكريا واجتماعيًا ،يشكل
ً
مساهمة مهمة يمكن
لجميع المؤسسات أن
تقدمها لموظفيها

ً
مفيــدة لصالــح الموظفيــن فحســب،
أن تقدمهــا لموظفيهــا .وال تعتبــر هــذه المزايــا
ً
ً
أيضــا .حيــث نــرى أن تجاهــل العالقــات
أيضــا علــى المؤسســة ككل
بــل تعــود بالفائــدة
االجتماعيــة فــي مــكان العمــل قــد يكلــف المؤسســة الشــيء الكثيــر ،ونســتعرض معكــم
فــي الســطور القادمــة لمحــة موجــزة ألســباب ذلــك .ونختتــم مقالنــا هــذا بطــرح أفــكار
حــول الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا للمؤسســات أن تعــزز العالقــات االجتماعيــة بيــن
الموظفيــن ،بمــا يســهم فــي تعزيــز إنتاجيتهــم ،ويرفــع مســتويات الرفــاه والســعادة

العالقات اإلنسانية في
العمل تعزز المشاركة
المجتمعية ،وتساعد
األفراد على تنمية
مهاراتهم ومعارفهم

الوظيفيــة لديهــم.

العالقات االجتماعية
لطالمــا اعتبــرت العالقــات االجتماعيــة أمـ ً
ـرا ثانويـ ً
ـا فــي مــكان العمــل؛ لكــن األمــر مختلــف
تمامـ ً
ـا فــي بعــض المؤسســات ،حيــث تحظــى العالقــات االجتماعيــة فــي مــكان العمــل
لديهــا بأهميــة كبيــرة لعــدة عوامــل منهــا :أنهــا تقلــص مــن معــدالت الوحــدة التــي تشــهد
تزايـ ً
ـدا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ويترتــب عليهــا آثــار مدمــرة خاصــة علــى الصحــة ،كمــا
أنهــا تســهم فــي خلــق بيئــة عمــل محفــزة قائمــة علــى االبتــكار والتقــدم الوظيفــي
والدعــم الشــخصي والمهنــي.
وقــد أوضحــت األبحــاث أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بتحقيــق الرفــاه الوظيفــي ،والــذي
يمثــل أولويــة وطنيــة متناميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي المنطقــة
برمتهــا ،تعتبــر الروابــط االجتماعيــة أكثــر أهميــة مــن أي عامــل آخــر ،وينظــر إلــى مشــاركة
العواطــف واالهتمــام المتبــادل بيــن الموظفيــن علــى أنــه أمــر بالــغ األهميــة ،حيــث أن
االهتمــام المتبــادل مهــم إلنجــاح أي عالقــة اجتماعيــة تتــم عبــر الشــبكات المهنيــة.
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االهتمام المتبادل بين
الموظفين في مكان
العمل مهم إلنجاح
العالقات المجتمعية
وبالتالي تحقيق رؤية
المؤسسة وأهدافها

ماذا تقدم لنا العالقات؟
ال يجــوز االســتخفاف بأهميــة التفاعــل مــع اآلخريــن ،والقيــام بتصرفــات إنســانية بدافــع
اللطــف ،واإلحســان ،واالهتمــام ،والتعاطــف ،والدعــم ،والمــرح والتعــاون ،حيــث أنهــا
تــؤدي جميعـً
ـا إلــى خلــق الشــعور بالســعادة .كمــا تســهم هــذه التعامــات ً
أيضــا فــي بنــاء
رأس المــال االجتماعــي والتنظيمــي فــي مــكان العمــل والشــبكات والثقــة االجتماعيــة
التــي تســهل القيــام بالنشــاط التعاونــي داخــل المجموعــات وفيمــا بينهــا .قــد يكــون مــن
ً
غائبــا.
الصعــب قيــاس رأس المــال االجتماعــي ،ولكــن مــن الســهل رؤيتــه عندمــا يكــون
ال يتطــور فــي غيابــه ســوى القليــل مــن التواصــل ،والتــردد فــي العمــل الجماعــي،

الفرق التي لديها
رأس مال اجتماعي جيد
ً
قادرة على اقتراح
تكون
مبادرات جديدة وتقلل
نسبة الدوران وحجم
اإلنفاق

والذبذبــات الســلبية ،وغيــاب أوجــه التضافــر أو القــوة الدافعــة مــن حيــث تدفــق األفــكار
والتطويــر .دائمـ ً
ـا مــا يبــدو أن الفــرق التــي لديهــا رأس مــال اجتماعــي جيــد تكــون قـ ً
ـادرة
علــى اقتــراح مبــادرات جديــدة .كمــا يبــدو أنهــا تكــون قـ ً
ـادرة علــى التخفيــف مــن وطــأة

عمليــات تقليــص الموظفيــن وتخفيضــات الميزانيــة وحــاالت الرفــض ،أفضــل بكثيــر مــن
غيرهــا .تعتبــر هــذه العالقــات ذات قيمــة كبيــرة بالنســبة لألفــراد أنفســهم؛ كمــا تمتــد
فوائــد العالقــات االجتماعيــة فــي العمــل لتشــمل تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة ،والتــي
تســاعد األفــراد علــى تنميــة المهــارات والمعــارف ،فضـ ً
ـا عــن زيــادة الثقــة فــي اآلخريــن
والعمــل كمجموعــة.
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وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن العالقــات فــي مــكان العمــل تؤثــر حتــى علــى الصحــة ،إذ
ُتظهــر الدراســات أن خطــر الوفــاة المبكــرة والمــرض يمكــن توقعــه مــع وجــود القليــل مــن
العالقــات االجتماعيــة فــي مــكان العمــل ،وأن هــذا االحتمــال ال يقــل أهميــة عــن المخاطــر
الكامنــة فــي التدخيــن والبدانــة ،كمــا يســهم وجــود شــبكة اجتماعيــة إيجابيــة فــي بيئــة
ـكل كبيــر.
العمــل فــي تعزيــز الصحــة البدنيــة والعقليــة بشـ ٍ
فــي الواقــع ،إن مجــرد امتــاك صديــق واحــد مخلــص فــي العمــل يمكــن أن يســاعد
الموظــف علــى البقــاء مــع مؤسســته وعــدم االســتقالة خــال األوقــات الصعبــة .كمــا
يعــزز وجــود أصدقــاء فــي العمــل مــن مشــاركة الموظفيــن بمعــدل ســبعة أضعــاف،
ويشــعر الموظفــون بــأن هنــاك مــن يهتــم ألمرهــم وكذلــك أمــر العمــل الــذي يقومــون
بــه .وريثمــا يتــم إجــراء تغييــرات تنظيميــة أكثــر اســتدامة ،قــد يتــم المســاعدة فــي الحفــاظ
علــى العالقــات مــن خــال تعزيــز العالقــات فــي مــكان العمــل.
ومــع ذلــك ،تعتبــر العالقــات النوعيّــة ،والتــي يقصــد بهــا التفاعــات البســيطة قصيــرة

وجود شبكة اجتماعية
إيجابية في بيئة العمل
يسهم في تعزيز الصحة
بشكل
البدنية والعقلية
ٍ
كبير
مجرد امتالك صديق واحد
مخلص في العمل يمكن
أن يساعد الموظف على
البقاء مع مؤسسته
وعدم االستقالة خالل
األوقات الصعبة

ـعور مــا» أكثــر
المــدى ،التــي يعيشــها األفــراد كعامــل محفــز ،والتــي تتيــح «اإلحســاس بشـ ٍ

ـيوعا فــي معظــم المكاتــب .وتتضمــن العالقــات النوعيّــة إجــراء دردشــات ســريعة فــي
شـ ً
الردهــة ،وإشــارة الموافقــة أو إيمــاءة هادئــة خــال االجتماعــات ورســائل الدعــم والمؤازرة
الخاصــة ،ونظــرات مــن قبيــل «أنــا افهمــك» اللحظيــة إلظهــار الدعــم والمــؤازرة.

وجود أصدقاء في العمل
يعزز مشاركة الموظفين
بمعدل سبعة أضعاف

تســاهم مثــل هــذه التفاعــات بيــن الزمــاء فــي بنــاء وتعزيــز رأس المــال البشــري
واالجتماعــي فــي مــكان العمــل ونشــر الثقافــات اإليجابيــة .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يمكن
بطبيعــة الحــال أن يتــم تســهيلها مــن خــال تقاســم المهــام الهادفــة ،أو إقامــة عالقــات
داعمــة ،أو تنفيــذ األنشــطة االجتماعيــة .فهــي إلــى جانــب الدعــم التــي تقدمــه ،فإنهــا
تــؤدي أيضــا إلــى تحســين األداء وتعتبــر وســيلة للتخفيــف مــن ضغــوط العمــل باإلضافــة
ً
أيضــا الشــعور
إلــى التخفيــف مــن الضغوطــات الشــخصية والمنزليــة؛ وهــي تنمــي
باالنتمــاء واالرتبــاط بمــكان العمــل .تســاهم هــذه الروابــط فــي تعزيــز الشــعور باالرتيــاح
فــي مــكان العمــل ،والمشــاركة ،وتماســك فريــق العمــل ،وااللتــزام المؤسســي ،ومــن
فوائدهــا الجانبيــة أنهــا تؤثــر ً
أيضــا علــى ســلوك اآلخريــن ومواقفهــم .ويبــدو أن الرضــا
الوظيفــي ومقــدار الجهــد الــذي يبذلــه المــرء أشــبه مــا يكــون بالعــدوى لــذا يمكــن تعيين

تسهم العالقات النوعية
بين الموظفين في
بناء وتعزيز رأس المال
البشري واالجتماعي
في مكان العمل ونشر
الثقافة اإليجابية

نفســه ،لــذا فــإن المكاســب التــي يمكــن تحقيقهــا مــن الروابــط االجتماعيــة واالبتــكار
والســلوك االجتماعــي اإليجابــي ،وااللتــزام المؤسســي هــي كبيــرة بنفــس القــدر تمامـ ً
ـا
وينبغــي تعزيــز كال األســلوبين.

هل تريد المزيد من التفاعل اإلجتماعي؟

هــؤالء الموظفــون علــى نحــو اســتراتيجي بغــرض التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى اآلخريــن.
تســهم العالقــات االجتماعيــة بيــن الموظفيــن بشــكل واضــح فــي تحقيــق الرفاهيــة وكذلك
تســهم بنفــس القــدر فــي تعزيــز أماكــن العمــل ،وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن األفــراد
يتغاضــون بشــكل روتينــي عــن متعــة التواصــل مــع اآلخريــن ويفترضــون أنهــم ســيصبحون
ً
ســعادة فــي العزلــة .تشــير الدراســات إلــى أن األفــراد يســتهينون بالمتعــة التــي
أكثــر
يحصلــون عليهــا مــن جــراء التحــدث إلــى مــن يعتبرونهــم غربــاء عشــوائيين ،ومــع ذلــك،
ـاح كبيــر
تكمــن المفارقــة هنــا فــي أن هــذه المحادثــات تعمــل علــى توليــد الشــعور بارتيـ ٍ

إلــى جانــب اإلفصاحــات المفاجئــة والكشــف عــن شــخصية المــرء التــي ال يمكــن الكشــف
بطــرق وحــاالت أخــرى؛ ألن معظمنــا يقــوم بالتواصــل مــع أشــخاص مشــابهين
عنهــا
ٍ

بالفعــل لنــا فــي الثقافــة والقيــم والحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة أو المظهــر .بينمــا
تســاعد العزلــة وأوقــات التفكيــر الهــادئ وعمليــات المعالجــة الذهنيــة المنفــردة علــى

زيــادة جوانــب معينــة مــن اإلنتاجيــة والقــدرة علــى تحقيــق حالــة مــن االندفــاع خــال العمــل
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تعمــل العديــد مــن المؤسســات بمعــزل عــن اآلخريــن؛ أي أن جميــع المحاســبين أو أســاتذة
ـادي واحــد.
ـز مـ ٍ
علــم النفــس أو مديــري المــوارد البشــرية يعملــون أو يتواجــدون فــي حيـ ٍ
وبينمــا يعتبــر هــذا األمــر مفيـ ً
ـدا فــي الغــرض المتمثــل بمعرفــة أماكــن الجميــع ،إال أنــه

يــؤدي إلــى إضاعــة الكثيــر مــن اإليجابيــات علــى المؤسســة؛ نظـ ً
ـرا لعــدم التواصــل مــع
اإلدارات األخــرى ،حتــى لــو لــم يكــن مــن الســهل تبيّــن حلقــة االرتبــاط .ال يــؤدي العمــل
المتعــدد التخصصــات أو العمــل علــى صعيــد اإلدارات إلــى تحقيــق مســتويات عاليــة
مــن الكفــاءة فحســب ،بــل ويقــدم مســاهمات مبتكــرة فريــدة يمكــن أن تظــل غامضــة
ً
ً
حريصــة
أبــدا .إنــه نفــس الســبب الــذي يجعــل المؤسســات
بســبب شــخصين ال يلتقيــان
علــى تســهيل أســفار العمــل والتشــبيك فــي المؤتمــرات والفعاليــات ،فالعالقــات تؤتــي
ثمارهــا فــي نــواح كثيــرة .ومــع ذلــك ،غالبـً
ـا مــا يتــم التغاضــي عــن هــذه العالقــات داخــل
ٍ
المؤسســات علــى نحــو يضــر بالشــركات نفســها؛ ألن أماكــن العمــل تعتبــر أماكــن إليــواء
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األجســام والمعــدات الماديــة ،علــى حســاب األفــكار .وهنــاك عــدد مــن األمــور التــي
يمكــن للمؤسســات القيــام بهــا إلقامــة عالقــات اجتماعيــة أفضــل فــي أماكــن العمــل.
يمكــن للمؤسســات تحديــد موعــد «غــداء ذو أغــراض خاصــة» بواقــع نصــف شــهري،
حيــث يُطلــب مــن الموظفيــن عــدم الجلــوس مــع زمــاء معروفيــن لديهــم ولكــن يتــم
توزيعهــم بشــكل عشــوائي علــى غــرف تنــاول الغــداء للتعــرف علــى بعضهــم البعــض
وحــل المســائل التــي تنشــأ فــي مــكان العمــل ،واســتحداث أفــكار وفــرص مبتكــرة .قــد
ً
مربــكا ،ولكــن مــع مــرور الوقــت ،يمكــن أن يــؤدي
المدّبــر» هــذا
يكــون خيــار «الموعــد ُ
إلــى توليــد رأس مــال اجتماعــي قــوي ،حيــث يعــرف الموظفــون مــن الــذي يعمــل
وعلــى مــاذا يعمــل ،ومــا الغــرض الــذي يؤديــه ،وكيــف يرتبــط بعملهــم الخــاص .كمــا
يتســنى لهــم معرفــة هــؤالء الذيــن يســتطيعون طلــب المســاعدة أو المعلومــات أو
الدعــم أو اإللهــام منهــم قبــل الحاجــة إليهــا وعنــد الحاجــة ،بـ ً
ـدال مــن الكــدح فــي صمــت
أو الشــعور باليــأس عندمــا يفعلــون ذلــك .كمــا يمكــن أن ينشــط ذلــك خلــق أفــكار مبتكــرة

العالقات النوعية بين
الموظفين تؤدي إلى
تحسين أدائهم ،وتعتبر
وسيلة للتخفيف من
ضغوط العمل عليهم

وغيــر متوقعــة ،بحيــث يكــون المحاســب هــو الشــخص الــذي يقتــرح فكــرة رائعــة لحملــة
إعالنيــة بســهولة أكثــر مــن أولئــك الذيــن يتولــون الموضــوع بشــكل شــخصي ،وتكليفــه
بمســؤولية تنظيــم وإدارة الحملــة .ومــن الحلــول الناجعــة األخــرى ،إعــادة توزيــع المكاتــب
بطريقــة مختلفــة وتفكيــك مجموعــات الهويــة الواحــدة بشــكل هــادف ،بحيــث يكــون

ـدا فــي نشــاطاتهم العارضــة بـ ً
غال ًبــا مــا ينشــغلون جـ ً
ـدال مــن أن يكونــوا مفيديــن لبعضهــم

مــن المرجــح توافــر فــرص الجلــوس بجــوار المحاســب أو الممرضــة أو أســتاذ العلــوم

البعــض .فهــم يميلــون كمــا هــو متوقــع إلــى تكريــس القليــل مــن الوقــت لالبتــكار أو

السياســية أو المتــدرب أو المســؤول الرئيســي .وهــذا مــن شــأنه أن يفــكك التسلســل

إلقامــة عالقــة مــا ،فــي حيــن يجــد الزمــاء فــي اإلدارة نفســها قيمــة متناقصــة ألهميــة
ً
معــا .بيــد أن منحهــم الوقــت الكافــي إليجــاد الحلــول ،وتقديــم االقتراحــات،
الحديــث

الهرمــي المــادي الــذي يحــد مــن إقامــة العالقــات البشــرية جــراء فــرض األمــر الواقــع.
إن المســار المتمثــل برعايــة التنــوع المهنــي فــي إطــار المؤسســة هــو مســاٌر غيــر

واالختــاط بشــكل هــادف يســهم فــي تحويــل تركيزهــم مــن النقاشــات الروتينيــة وغيــر
المجديــة مثــل« :مرحبـ ً
ـا ،كيــف حالــك؟» إلــى نقاشــات هادفــة مثــل« :مــا الــذي تعملــون

مكلــف ولكنــه يغفــل االبتــكار وتنميــة رأس المــال االجتماعــي الــذي ال يــزال غيــر مســتثمر
فــي العديــد مــن المؤسســات.

عليــه فــي هــذه اآلونــة؟» إنــه ألمــ ُر مثيــٌر للدهشــة كيــف أن تغييــر الســبب الســردي

ً
ً
مهمــا
أمــرا
وفــي الوقــت نفســه ،يعــد تعزيــز التقــارب داخــل نفــس المجــال المهنــي
ً
أيضــا؛ ألن موظفــي اإلدارة نفســها يدركــون الشــؤون الخاصــة بعملهــم بعمــق ،لكنهــم

واألساســي لالجتمــاع أســهم فــي تحويــل اهتمامــات الموظفيــن نحــو أمــور جديــة
ومهمــة تخــدم المؤسســة وأهدافهــا.

إتاحة وقت محدد
للموظفين للتفكير
والتواصل االجتماعي
يعود بالنفع الكبير على
المؤسسة ويقودها
لتحقيق العديد من
المكاسب

قــد تبــرز الســامة فــي مقدمــة هــذه النقاشــات لتقــول ،لمــاذا نقــوم باألمــور بهــذه
الطريقــة؟ ولمــاذا ال نقــوم بهــذا عوضـً
ـا عــن ذلــك ...؟ أو لــم يكــن لــدي أدنــى فكــرة أنــك
مهتمــا بالتعــاون؛ فــي الواقــع ،لـ ّ
ـدي صديــق  ...يمكــن أن
كنــت تقــوم بذلــك ،وســأكون
ً
ً
تــؤدي هــذه الدرايــة العاطفيــة ً
عمقــا وتوليــد أفــكار
أيضــا إلــى إجــراء محادثــات أكثــر
اتســاعا داخــل مجموعــة مــن خبــراء المحتــوى .فــي األوســاط
جديــدة علــى نحــو أكثــر
ً
األكاديميــة علــى ســبيل المثــال ،أصــدر الموظفــون المتواجــدون فــي نفــس المبنــى
والمكاتــب المجــاورة أوراقـ ً
ـا بنوعيــة أفضــل ،تــم نشــرها فــي مجــات ذات نوعيــة أفضــل،
و  %45منهــا علــى األرجــح ســتتم اإلشــارة إليهــا فــي الصناعــة أو المجــال ،يتــم تيســير
هــذا التعــاون مــن خــال تحقيــق القــرب المكانــي ،وســهولة التواصــل ،وعقــد االجتماعــات
المرتجلــة ،وتخفيــض التكاليــف لنقــل وتبــادل األفــكار واآلراء ،حيــث يتــم تيســير كل ذلــك
مــن خــال إنشــاء عالقــات وثيقــة .بالتأكيــد تــؤدي إتاحــة وقــت محــدد للموظفيــن للتفكيــر
والتواصــل االجتماعــي إلــى تحقيــق المكاســب.
يمكــن أن تســاعد العالقــات االجتماعيــة فــي أماكــن العمــل الموظفيــن ً
أيضــا فــي
ً
عرضــة بشــكل خــاص لمثــل تلــك التأثيــرات.
أوقــات الحاجــة .يكــون الموظفــون الجــدد
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علــى ســبيل المثــال ،معرفــة أن مديــر أحــد األشــخاص هــو مصــدر الشــعور بالصعوبــة
وعــدم االرتيــاح فــي مــكان العمــل ،يمكــن أن يجنــب االســتقاالت غيــر الضروريــة؛ ومــع
ذلــك ،ال تتأتّــي مثــل هــذه المعلومــة إال نتيجــة معرفــة األشــخاص فــي اإلدارات وفــرق
العمــل األخــرى الذيــن يمكنهــم تأكيــد غيــر ذلــك .إن االنعــزال االجتماعــي يمكــن أن
يوحــي بــأن المؤسســة بأكملهــا ال تكتــرث وأنــه يمكــن لمثــل هــذه الشــهادات أن تنقــذ
الموظفيــن الذيــن يتركــون المؤسســات نهائيـ ً
ـا .تعــد تهيئــة الموظفيــن الجــدد وتقديــم
الدعــم المبكــر لهــم عناصــر حاســمة فــي الحفــاظ علــى الموظفيــن؛ ومــع ذلــك  ،تفتــرض
العديــد مــن المؤسســات والمديريــن أن هــذه العالقــات ســتحدث بشــكل طبيعــي وبــدون
مســاعدة .ال يشــعر جميــع الموظفيــن ،وال ســيما الجــدد منهــم ،بالراحــة أو األمــان بمــا
فيــه الكفايــة لطلــب المســاعدة وحتــى أولئــك الذيــن يشــعرون باالســتياء مــن االضطــرار
ً
وفقــا لطرقهــم الخاصــة ،عندمــا يكونــون فــي أمــس الحاجــة
إلــى إقامــة شــبكاتهم
جديــد للعمــل وكل مــا يترتــب عليــه.
مــكان
إليهــا أثنــاء االنتقــال إلــى
ٍ
ٍ
ال ينبغــي أن يتحمــل الموظفــون وحدهــم تكاليــف البقــاء والتأقلــم داخــل مؤسســة

في الوقت الذي تولي
ً
اهتماما
المؤسسات
ً
كبيرا بموظفيها الجدد

عليها أال تغفل احتياجات
الموظفين القدامى
وتطلعاتهم

بعينهــا ،وينبغــي أن تضطلــع المؤسســات بدورهــا ويمكنهــا أن تقــوم بالكثيــر مــن خــال
تخصيــص أفــراد رئيســيين يمكــن للموظفيــن اللجــوء إليهــم ،ســواء طلــب منهــا ذلــك أو
لــم يُطلــب .وبينمــا تكــرس المؤسســات الكثيــر مــن االهتمــام للموظفيــن الجــدد وتحــرص
علــى الحفــاظ عليهــم ،فإنــه ينبغــي عليهــا عــدم تجاهــل الموظفيــن القدامــى ،أو
افتــراض أنهــم علــى مــا يــرام فقــط ألنهــم ال يســتقيلون؛ فهــم أيضــا ،بحاجــة إلــى

الدعم االجتماعي الذي
تقدمه المؤسسة
للموظفين يحد من
استقاالتهم ،ويقلل
معدالت تغيبهم عن
العمل ،ويخفض تكاليف
رعايتهم الصحية

التواصــل مــع اآلخريــن وتســتغني العديــد مــن المؤسســات عــن إدمــاج مثــل هــذه
المســاحات وإنشــائها ،علــى افتــراض أنــه فــي حالــة تواجــد مطبــخ وغرفــة اجتماعــات
ومكاتــب شــخصية ،فإنهــا ُتعــد كافيــة .تشــير هــذه المســاحات الوحيــدة الغــرض بوضــوح

يجب أن تكون بيئة العمل
ملهمة للموظفين ،بحيث
يخرجوا أفضل ما لديهم
من أفكار خالقة ومبتكرة

التــي يمكــن أن تبــرز منهــا األفــكار المشــتركة مــن خــال اللعــب والتفاعــل االجتماعييــن
المرتجليــن باالهتمــام الكافــي ،أو ال يتــم التشــجيع عليهــا حتــى .علــى أيــة حــال ،أماكــن
العمــل هــي «للعمــل» .ومــع ذلــك ،يجــب أن تكــون بيئــة العمــل ملهمــة للموظفيــن،

أعبــاء العمــل نفســها كأعبــاء مجــردة عندمــا يســتطيع الدعــم االجتماعــي أن يحــد مــن
الم َّ
قنــع ،وتقليــل تكاليــف
االســتقاالت ،ويقلــل مــن معــدالت الغيــاب ،وتفــادي الحضــور ُ
الرعايــة الصحيــة بســبب بعــض األعــذار المبهمــة مــن قبيــل «أشــعر بأنــي لســت علــى
مــا يــرام اليــوم» .باإلضافــة إلــى هــذه المســاحات ،فإنهــا تعطــي اإلذن للموظفيــن
الســتخدامها ،ولتنظيــم و تيســير مثــل هــذه العالقــات للخــروج وهــو مــا يُحــدث الفــرق.
ـد كبيــر؛
مــن ناحيــة أخــرى ،تصبــح العالقــات االجتماعيــة أشــبه بالنشــاط البدنــي إلــى حـ ٍ
ً
جميعــا أن علينــا فعلهــا؛ ومــع ذلــك ،تظــل صالــة األلعــاب الرياضيــة فــي نهايــة
نعلــم
بشــكل مقلــق ،حيــث إن القليــل مــن األفــراد يــدرك قيمتهــا الفعليــة
القاعــة فارغــة
ٍ

ومــا إذا كان ســيتم دعمهــا وإتاحتهــا والتشــجيع علــى ارتيادهــا للحفــاظ علــى الصحــة
والحيويــة.

 74صدى الموارد البشرية

بيــن الموظفيــن .ال شــيء يقــوض الســعادة أكثــر مــن إجبــار الموظفيــن علــى قضــاء
فتــرة مــا بعــد الظهــر فــي تنفيــذ أنشــطة «بنــاء الفريــق» المســموحة مــع أشــخاص
ال يحبونهــم؛ قــد يكــون مــن األفضــل منحهــم فتــرة للراحــة .ينبغــي منــح حريــة االختيــار
بنــاء علــى رغبتهــم فــي االختــاط االجتماعــي أو عدمــه ،باإلضافــة إلــى
للموظفيــن
ً
ً
توفيــر الفــرص المريحــة للقيــام بذلــك مــن خــال تهيئــة األجــواء المناســبة للعمــل معــا،

ً
ً
كبيــرا.
اختالفــا
عندئــذ ســتختلف الحاجــة إلــى االندمــاج والتواصــل االجتماعــي
ٍ

يتعين على المؤسسات
أن تحرص على عدم
تقويض االندماج
االجتماعي بين
الموظفين

ً
مؤخــرا ،إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة
تدعــو تقاريــر الســعادة العالميــة التــي أصــدرت،
لجميــع عمليــات اتخــاذ القــرارات الحكوميــة ،وأن يتصــدر موضــوع رفاهيــة الموظفيــن
ســلم أولويــات السياســات التــي تضعهــا الحكومــات لتنظيــم مــكان العمــل ،مــع ضمــان
أن يتحــرك صانعــو القــرار إلــى مــا هــو أبعــد مــن المفاهيــم الحاليــة للتقــدم االقتصــادي.
علــى هــذا النحــو ،ينبغــي علــى الحكومــات اعتمــاد عمليــات وضــع سياســات تشــاورية
تتنــاول جانبــي العــرض والطلــب ،وإيجــاد ســبل إلدمــاج نمــاذج قيــاس وتقييــم جديــدة.

إلــى أن العمــل وأســباب الــرزق هــي القيمــة الحقيقيــة ،بينمــا ال تحظــى المســاحات

بحيــث يخرجــوا أفضــل مــا لديهــم مــن أفــكار خالقــة ومبتكــرة ،وهــو األمــر الــذي ال يمكــن
أن يتحقــق فــي حــال عمــل الموظفــون بشــكل منفصــل .إضافـ ً
ـة لذلــك ،ال ينبغــي قبــول

العمــل ،يتعيــن علــى المؤسســات أن تحــرص علــى عــدم تقويــض االندمــاج االجتماعــي

السياسة الخاصة بمكان العمل

توطــد العالقــات والشــعور بأنهــم ينتمــون لهــا.
ـاوة علــى ذلــك ،يضيــع الكثيــر ببســاطة نظـ ً
عـ ً
ـرا لعــدم وجــود مســاحة يمكــن مــن خاللهــا

وأخيـ ً
ـرا ،وفــي ظــل الفوائــد الكبيــرة إلنشــاء مثــل هــذه العالقــات االجتماعــي فــي مــكان

الدعم االجتماعي الذي
تقدمه المؤسسة
للموظفين يحد من
استقاالتهم ،ويقلل
معدالت تغيبهم عن
العمل ،ويخفض تكاليف
رعايتهم الصحية

نــرى أنــه ينبغــي علــى المؤسســات القيــام بالمثــل وبوســعها ذلــك .تطويــر ووضــع
سياســات شــاملة يتعيــن فيهــا إعــادة تقييــم المعاييــر االجتماعيــة حــول مــا يعنيــه العمــل

المؤسسة مطالبة
بتهيئة األجواء المناسبة
للموظفين لتعزيز التعاون
اإليجابي فيما بينهم،
وترسيخ مبدأ العمل بروح
الفريق الواحد

الجيــد وكيــف يمكــن أن تســاهم فــي تحقيــق حيــاة جيــدة لجميــع األطــراف المعنيــة بمــا
فــي ذلــك الموظفــون والمتعاملــون والبيئــة؛ ينبغــي أن يحظــى نمــوذج جديــد قائــم
علــى التقــدم البشــري والتنويــر والنمــو االجتماعــي باألولويــة والصــدارة.

ما الذي يمكن فعله؟
لقــد أبرزنــا أهميــة العالقــات االجتماعيــة ضمــن األوســاط المهنيــة كوســيلة لتحســين
الحافــز علــى العمــل ،وتعزيــز مســتوى الكفــاءة ،وصحــة األفــراد ،فضــا عــن شــعورهم
بالرضــا الوظيفــي واالنتمــاء إلــى المؤسســة .ولكــن كيــف يمكــن لمؤسســة مــا أن
تتصــور وتنفــذ مبــادرات أماكــن العمــل وكذلــك ممارســات المــوارد البشــرية التــي يمكــن

العالقات االجتماعية
بين الموظفين ضرورية
لتحسين الحافز على
العمل ،وتعزيز مستويات
الوالء والرضا الوظيفي
لديهم ،وتطوير كفاءتهم

أن تحــول السياســة إلــى ممارســة عمليــة؟ وإن كانــت غيــر شــاملة ،فإننــا فــي Global
ً
قائمــا علــى ثــاث خطــوات لتعزيــز الروابــط
نهجــا
 Communications Agencyنقــدم ً
االجتماعيــة فــي بيئــة العمــل.
تتمثــل الخطــوة األولــى فــي تحديــد مــدى تعزيــز المؤسســة للعالقــات االجتماعيــة
بيــن الموظفيــن منــذ البدايــة .هــل تشــجع الشــركة علــى اتبــاع النهــج التعاونــي لحــل
المشــكالت؟ هــل يتــم تشــجيع الموظــف علــى أخــذ زمــام المبــادرة وطــرح األفــكار
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ً
حاليــا فــي المؤسســة؟
علــى اإلدارة؟ مــا هــي ثقافــة التعلّــم والتطويــر الموجــودة

وكخطــوة ثالثــة ،توصــي  Global Communications Agencyباتبــاع خيــارات معينــة

إجــراء تقييــم يتــم فيــه مقارنــة البيانــات النوعيــة المجمعــة مــع السياســات واإلجــراءات

للتدريــب ،وبنــاء القــدرات التــي تهــدف إلــى تعزيــز إنتاجيــة القــوى العاملــة والتواصــل
فيمــا بينهــا .تتوافــر حاليـ ً
ـا مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة والتــي مــن المقــرر أن يتــم

الحاليــة الخاصــة بالعالقــات االجتماعيــة للشــركة .يتــم بعــد ذلــك تقييــم مجموعــة البيانــات
المدمجــة الناتجــة بالمقارنــة مــع معاييــر التواصــل االجتماعــي الوطنيــة والدوليــة علــى
غــرار مؤشــر الحيــاة األفضــل التابــع لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،علــى ســبيل المثــال ،قامــت Global Communications
 Agencyبتطويــر مجموعــة مــن المعاييــر التــي تجمــع بيــن المعاييــر الدوليــة للســعادة
والرفاهيــة مــع األهــداف المتعلقــة بسياســة ورؤيــة دولــة اإلمــارات  .2021يعطــي هــذا
النهــج «المحلــي» األولويــة لخصائــص وســمات ثقافيــة ذات صلــة بــدول الخليــج (فــي

العالقات االجتماعية
الجيدة بين الموظفين
ً
ً
مهما ليس
موردا
تشكل
للموظفين فحسب ،بل
ً
أيضا
وللمؤسسات

هــذه الحالــة) عنــد النظــر فــي أفضــل الســبل لتعزيــز العالقــات االجتماعيــة .تعتبــر معاييــر

ممــا إذا كان باإلمــكان تحســين عمليــة تنفيــذ السياســات .ولكــن ،إذا كشــفت البيانــات عــن
ـذ وضــع منهجيــات
وجــود ثغــرات فــي معامــل العالقــات االجتماعيــة للشــركة ،يمكــن حينئـ ٍ
جديــدة للسياســات واإلجــراءات ،بحيــث تكــون مصممــة لتعزيــز مثــل هــذه العالقــات.
ومــن األمثلــة علــى السياســات التــي يمكــن اتخاذهــا لتعزيــز التواصــل وبنــاء العالقــات

وبنــاء قــوة الشــخصية للموظفيــن والقيــادات؛ وبرامــج التدخــل فــي علــم النفــس
اإليجابــي التــي تهــدف إلــى تعزيــز المشــاعر اإليجابيــة ،والمشــاركة فــي أماكــن العمــل،
وإقامــة العالقــات ،والمعنــى والهــدف فــي العمــل ،والشــعور بالنمــو الشــخصي
ً
فضــا عــن الــدورات المصممــة لتعزيــز التعــاون مــن خــال تعلّــم األنشــطة
واإلنجــاز؛

مــع اتبــاع النهــج المذكــور أعــاه والتركيــز متعــدد الجوانــب علــى تطويــر الحلــول،

تكــن االعتبــارات المحليــة مشــمولة.

فــكل المطلــوب هــو القيــام باســتعراض ومراجعــة تنفيــذ السياســات واإلجــراءات للتأكــد

العمــل المصممــة لكســر الحواجــز التــي تحــول دون التفاعــل االجتماعــي وبنــاء الفريــق؛

الدعويــة وإشــراك أصحــاب المصلحــة.

قيــاس التحســينات التــي طــرأت علــى مســتويات الســعادة والرفاهيــة غيــر كافيــة إذا لــم
ً
ً
كبيــرا،
اهتمامــا
إذا كانــت الشــركة تولــي جانــب التواصــل االجتماعــي بيــن الموظفيــن

تطويرهــا فــي المســتقبل وتتمحــور حــول التســامح بيــن الثقافــات والتفاهــم فــي بيئــة

عندما تركز المؤسسات
على تطوير رأس مالها
االجتماعي ،فإنها تسهم
في تطوير مجتمعات
وأمم أفضل

نشــعر بــأن العالقــات المعروفــة بمســاهمتها الكبيــرة فــي تحقيــق الرفــاه ،يمكــن أن
ً
أيضــا،
تزدهــر وأن تكــون بمثابــة مــورد ليــس للموظفيــن فحســب ،بــل وللمؤسســات
التــي تســتفيد مــن تســخير وتفعيــل رأس المــال االجتماعــي هــذا نحــو زيــادة اإلنتاجيــة
واالبتــكار ،ومســتوى الكفــاءة والمســاهمة المجتمعيــة والتميــز فــي األعمــال .يمكننــا
المضــي إلــى أبعــد مــن ذلــك وافتــراض أنــه عندمــا تســهم المؤسســات فــي تطويــر
رأس المــال االجتماعــي فــي أماكــن العمــل ،فإنهــا تتخــذ بذلــك خطــوات جريئــة وتســهم
كذلــك فــي تطويــر مجتمعــات وأمــم أفضــل.

االجتماعيــة بيــن الموظفيــن( :التدريــب فــي مجــال بنــاء القــدرات ،والعمــل ضمــن فــرق،
وإنشــاء مســاحات فعليــة تشــجع علــى التعــاون فــي العمــل ،إلــى جانــب إجــراء عمليــات
اســتعراض وتقييــم شــاملة حــول المــوارد البشــرية ،وتطويــر وثيقــة الســلوك الخاصــة
بالرفاهيــة تقــوم فيهــا اإلدارة العليــا بالتشــجيع علــى تبــادل األفــكار والعمــل الجماعــي
مــن أجــل معالجــة تحديــات األعمــال والتصــدي لهــا).
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