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تقرير ديلويت  :على المؤسسات في الشرق األوسط إعادة التفكير بخطط القوى
العاملة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ’كوفيد‘19-
 26نوفمبر -2020 ،مع بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ’كوفيد ،‘19-إضطرت
جميع الشركات والمؤسسات اتخاذ إجراءات فورية كالتحول إلى العمل عن بُعد أو ما يُسمى بالعمل
االفتراضي ،وتطبيق طرق عمل جديدة ،وإعادة توزيع الموظفين على األنشطة الحساسة .إنه
الواقع الجديد الذي يستدعي اليوم من هذه الشركات التفكير بكيفية المحافظة على هذه اإلجراءات
بحيث تصبح جزءا ً أساسيا ً من ثقافتها المؤسسية واستراتيجية أعمالها الرئيسية ،وهوما خلصت
إليه ديلويت في تقريرها السنوي العاشر حول اتجاهات رأس المال البشري في الشرق األوسط
لعام  2020بعنوان ”المشروع االجتماعي في العمل :مفارقات العمل مستقبالً“.
وتعقيبا ً على أساليب العمل الجديدة التي رصدها تقرير ديلويت ،قال غسان تركية ،الشريك
المسؤول عن قطاع استشارات رأس المال البشري في ديلويت الشرق األوسط” :لقد شكلت جائحة
كورونا لحظة تحول بالنسبة للعمل والقوى العاملة .وقد عمد عدد كبير من المؤسسات والشركات
إلى تحويل وتوسيع نطاق تركيزها المعهود على رفاهية العاملين لديها من البرامج المتعلقة بالعمل
إلى تصميم برامج الرفاهية بحيث تصبح جزءاً جوهريا ً من العمل نفسه ،وإلى مساعدة العاملين
ليس فقط على الشعور بالرضا والراحة القصوى ،بل دفعهم إلى االجتهاد وإعطاء العمل أفضل
ما لديهم .مما بدوره سيوطد العالقة بين رفاهية الموظفين والنتائج التي تحققتها تلك المؤسسات،
ويعزز العمل البنّاء ،ويزيد من اإلحساس بالوالء واالنتماء لدى العاملين“.
كذلك ،أفاد تقرير ديلويت أن العديد من المؤسسات في الشرق األوسط قد بادرت مع انتشار جائحة
كورونا إلى اتخاذ ترتيبات سريعة من شأنها توفير سبل الراحة للعاملين لديها من خالل التواصل
كرست أساليب عمل جديدة وذلك من خالل عقد ندوات إلكترونية عمل
معهم بشكل متكرر ،كما ّ
يقوم قادة المؤسسات خاللها على معالجة مشاكل الموظفين ،وإقامة الفعاليات االفتراضية
للموظفين ،وعقد اجتماعات عبر الوسائل اإللكترونية ،واتصال المدراء بمرؤوسيهم بشكل مفاجئ،
باإلضافة إلى االتصاالت واالجتماعات المنتظمة.
يستشهد تقرير ديلويت أيضا ً بتجربة كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية في المقاربة الجديدة للقوى العاملة في ظل الظروف غير المسبوقة الناجمة عن جائحة
فيروس كورونا حيث عمدت الحكومة في هاتين الدولتين إلى إعادة النظر في سياسات وممارسات
العمل ،وإجراء تعديالت على التشريعات ولوائح الهيئات الناظمة للعمالة لديهما ،وإطالق
المبادرات الرامية إلى تعزيز السعادة والرفاهية وروح المشاركة بين جميع العاملين في
المؤسسات العامة والخاصة .كما حرصت هاتان الحكومتان على تعزيز تجربة الموظفين من
خالل تطبيق ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد ،والقيام باألنشطة الهادفة إلى بناء القدرات
والمشاركة بين الموظفين ،وتنفيذ برامج الرفاهية والراحة ،وتوزيع الجوائز التقديرية ،باإلضافة
إلى توفير أماكن عمل حديثة تتناسب مع ظروف العمل الجديدة.
فيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها تقرير ديلويت:
 %17 oفقط من المؤسسات المشاركة باالستبيان استثمرت مبالغ كبيرة في إعادة
تصميم المهارات التي تدعم استراتيجية الذكاء االصطناعي لديها مقابل  %12من
المؤسسات التي بدأت باستخدام الذكاء االصطناعي بصورة رئيسية لالستغناء عن
الموظفين لديها؛

o

 %27فقط من المؤسسات المشاركة لديها سياسات وممارسات واضحة للتعامل مع
يقرون
التحديات األخالقية التي يفرضها مستقبل العمل رغم أم  %85من المشاركين ّ
بأن مستقبل العمل يفرض عليهم هذه التحديات األخالقية؛

 oيتوقع  %75من مدراء الشركات أنهم سيعملون على توظيف مهارات وقدرات
جديدة لتلبية احتياجاتهم خالل عملية إعادة تصميم المهارات .بالمقابل %45 ،فقط
منهم يكافئون الموظفين لديهم تقديرا ً لهم على تطوير مهارات جديدة؛
o

 %45فقط من المؤسسات مستعدة أو مستعدة جدا ً لالستفادة من القوى العاملة البديلة
للحصول على مهارات وقدرات جديدة رغم أن الموظفين المؤقتين الذي يعملون عند
الطلب وعبر اإلنترنت قد شكلوا  %43من القوى العاملة في الواليات المتحدة هذه
السنة حسب إحصائيات مكتب العمل.

وتعقيبا ً على هذه النتائج ،قالت رانيا أبو شكر ،مديرة في قسم رأس المال البشري ،قطاع
االستشارات في ديلويت الشرق األوسط ” :تعتبر رفاهية العمال أولوية قصوى اليوم ،وعلى
غرار بقية العالم ،تركز الشركات في الشرق األوسط جهودها على إعادة تصميم العمل حول
الرفاهية فتجعل من موضوع رفاه الموظفين جزءاً من العمل نفسه وذلك من خالل استطالع آراء
الموظفين لديها وفهم احتياجاتهم في هذا اإلطار".
لالطالع على كل التقرير ،انقر الرابط هنا.
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