
 

 

PRESS RELEASE 

   :2020موارد البشرية لعام ال وفقاً لدراسة مسحية صادرة عن كي بي إم جي عن

 اإلمارات العربية المتحدةدولة ٪ من القوى العاملة في 28

 المهارات تعزيز وصقلبحاجة إلى إعادة 

 

للتصدي على صعيد جهود االستجابة رائدًا  دوراً ية أن الموارد البشرية لعبت ٪ من متخصصي الموارد البشر89 أكد •

   19-جائحة كوفيدإلى 

 أنه يجب إعادة تعريف مقاييس اإلنتاجية واألداء للعمل عن بعدمن المستطلعين ٪ 86يقول  •

 .واصلون العمل عن بعد)ما يقرب من الربع( ي الموظفينمن  23٪  •

: سوف تشهد القوى العاملة في دولة اإلمارت العديد من التغيرات الجوهرية  : 2021يناير XXدبي االمارات العربية المتحدة؛ 

ً لدراسة مسحية جديدة صادرة عن كي بي إم جي خالل العام أو العامين المقبلين،  "مستقبل الموارد البشرية في   :وذلك وفقا

، في حين أن أكثر  % من الموظفين )ما يقرب من الربع ( العمل عن بُعد23مواصلة  ؛ حيث من المحتملالوضع الطبيعي الجديد

يعكس آراء ووجهات نظر المدراء للدراسة المسحية التي ، جاء ذلك وفقاً مهاراتهمتعزيز وصقل  بحاجة إلى ٪(28من الربع )

 الموارد البشرية في المستقبل. وأقسام مؤسساتهمن للموارد البشرية في الدولة حول إعداد يالتنفيذي

 مواجهة، وانعكس ذلك من خالل حرصهم على أهمية بالغةالعنصر البشر  مسألة والمؤسساتتولي الشركات في هذا اإلطار، 

المتخصصين في الموارد البشرية  % من 89 جوالي أجمع وبينماالجائحة. التحديات الموجودة مسبقًا والجديدة التي تفاقمت بسبب 

لموارد البشرية. ا تصورإلعادة  فقد حان الوقت، 19-لتصدي لجائحة كوفيدفي اا رائدً  لعبت دوراً  الموار البشريةأقسام على أن 

ً ، قد يالتي تطرأ على الساحةومن خالل  التغييرات السريعة   مختلفًا لقياس وتحسين تخذ متخصصو الموارد البشرية نهجا

 التركيز من  بدالً  ، الطويل إلىاإلنتاجية والتحديات المتعلقة بالقوى العاملة لدفع الميزة التنافسية على المدى المتوسط  معدالت

 . على المدى القصير التحديات والمشاكلعلى 

  "في الوقت الذي  :لدى كي بي إم جي لوار جلفوالتغيير  الموارد البشريةرئيس قسم  والشريك  رها، قالت ماركيتا سيمكوفا،وبد

على المدى   معالجة األزمة، ينصب تركيزهم على على التكيف مع مستقبل ال يمكن التنبؤ بهالبشرية قادة الموارد  يحرص فيه

قادة الموارد   ربما يقوم الجديد،  الوضع الطبيعيفي  تحقيق التقدم والتطور من أجل والقصير للتعامل مع التحديات الفورية. 

إعادة األخذ على عاتقها مهمة  العمل عن بعد فضالً عنمدعومة بالتكنولوجيا في بيئة للموظف وتجربة سلسة  استحداثبالبشرية 

تأثير وظيفة الموارد  للبرهنة علىالبيانات دراسة التحليالت وب وكذلك االستعانةالموظف وإعادة تشكيل مهاراته تأهيل 

 البشرية".

 تصورات الموارد البشرية

  طليعة، كانت الموارد البشرية في حية في مكان العملالتدابير الص تطبيق، إلى عداالنتقال إلى العمل عن بُ عملية تسهيل من بدءا 

 الوظيفة هذه استجابة كيفية . بينما ينظر معظم قادة األعمال والموظفين إلى19-كوفيد  جائحة أزمة  االستجابة للتصدي إلى

، يعتقد بعض صانعي القرار أن الموارد البشرية بحاجة إلى أن تكون أكثر جرأة  الصحية بطريقة إيجابية ألزمةللتصدي إلى ا

 ة.وأن تثبت قيمتها االستراتيجي



 

تحتاج إلى إعادة   وظيفة الموارد البشريةالتنفيذيين للموارد البشرية يعتقدون أن  المدراء٪ من 62أن كشف التقرير عن هذا و

 المشاركين في االستطالع نصف وأكد المستقبلية. للتعامل مع التغيرات تصور وتحويل نفسها لالستجابة بشكل أكثر فعالية

٪ من 86" ، بينما يعتقد باعث للقيمة" أكثر من كونها"  دور إداريالبشرية على أن الوظيفة تُعتبر "الموارد موظفي ٪( من 50)

لموارد البشرية أن الوظيفة تحتاج إلى إعادة التفكير في معايير اإلنتاجية واألداء في ضوء التحول إلى العمل  المديرين التنفيذيين ل

 عد.عن بُ 

ُ للتقرير؛  لعاملة في الوضع الطبيعي الجديد،  دور مهندس القوى ا يتمثل فيالموارد البشرية  ظيفيةو يجب أن يكون دورووفقا

تحديد مزيج القوى العاملة المناسب وإعادة تدريب القادة للبيئات البعيدة وقيادة البرامج التي  وتكون لها دور رئيسي على صعيد

، حيث السريعةد من التحديات والتغيرات يير أن هنالك العدوجيا وتبني حلول التعلم الرقمي. ويوضح التقرتركز على التكنول

يعد  . في بيئة األعمال الحاليةغير المتوقعة  السريعةلمواكبة التغيرات االبتكار إلى تعزيز متخصصو الموارد البشرية  يعمد

 جوهريًا لدفع القيمة للموظفين واألعمال.المستقبلية للقوى العاملة أمراً  النهج الحديث لفهم وتخطيط االحتياجات

 لمزيد من المعلومات يرجى تحميل التقرير : 

 إنتهى 

 نبذة عن للمحرر

 الوضع الطبيعي الجديد يحول تقرير الموارد البشرية ف 

كي في استطالع  وإقليم دولة 59للموارد البشرية من  ينيالتنفيذ المديرينمن  1288، شارك  2020عام الالربع الثالث من خالل 

إجابة من دولة اإلمارات العربية  26 كي بي إم جي  وحصلتالذي يسلط الضوء على مستقبل الموارد البشرية.  بي إم جي

 القطاعات. مختلفالمتحدة ، تمثل مجموعة متنوعة من المنظمات عبر 

 نبذة عن "كى بي إم جي انترناشيونال" 

إننا نقدم . شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات" كى بي إم جي"إن 

إن  . موظف يعملون لدى الشركات األعضاء في مختلف أنحاء العالم227.000دولة حول العالم ولدينا أكثر من  146خدماتنا في 

كى بي " )"كى بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف"بي إم جي هي شركات تابعة لـ  الشركات األعضاء المستقلة في شبكة كى

ً منفصالً " كى بي إم جي"تمثل كل شركة من الشركات األعضاء لدى . ، شركة سويسرية"(إم جي إنترناشيونال ً قانونيا كيانا

 .ومستقالً بذاته وتصف نفسها بذلك

 


