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بداية نذ م تشكيل االقتصاد والقوى العاملةفي  بشكل جذري ،  حيث أثر فيروس كورونال أصبح هناك تأثير كبير 

ة عملنا تحوالت هائلة في طريقحيث شهدت  هذه املرحلة في جميع أنحاء العالم ، وبشكل كبير  انتشاره السريع 

أهمية تعظيم هذا التغيير الهائل إلى  أدى  .على اتصالحتى نظل التقنيات التي نستخدمها ما هى  ، وأين نعمل ، و

وارد مديريهم وقيادات املإلى  هذا ما جعل العاملين في املنظمات يتجهون دور املوارد البشرية داخل املنظمات. 

لتحول إلى الوضع الجديد الذي يعتبر هو البشرية على وجه الخصوص ، للحصول على إرشادات حول كيفية ا

يعتمدون على صاحب العمل للحصول على الدعم في  املين من الع ٪73تشير األبحاث إلى أن الوضع الطبيعي. 

بل. ملستقا والتحول إلى  املوارد البشرية لقيادة املنظمات هذه هي لحظة وتعتبر  االستعداد ملستقبل العمل. 

ملهارات اب ات املتعلقة لتزويد العمال بالتوجيه ومسؤولية  لديهم فرصة هائلة حيث أم مدراء املوارد البشرية 

 السنوات القادمة وفي ظل ظهور األدوار الجديدة. لنجاح خالل تحقيق اوالقدرات التي سيحتاجون إليها ل

ملستقبل  Cognizant شرع مركز و اهتمت املركز البحثية في هذا املجال بالنتائج املترتبة على هذا التغير، فقد 

. ي املستقبلفمبادرة مدتها تسعة أشهر لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل املوارد البشرية  بعمل العمل 

،  CLOs من موظفي املوارد البشرية ، و 100التي تضم ما يقرب من  Future Workplace شبكة كما اهتمت 

االتجاهات االقتصادية والسياسية والديموغرافية واملجتمعية ، بعمل عصف ذهني  حول ونائب الرئيس

يمكن يف حول كتصور ووضع  املواهب والقوى العاملة للعمل على تحويل   والثقافية والتجارية والتكنولوجية

 وتبين من نتيجة هذا العمل و ضع   السنوات العشر القادمة.  خالل السنوات أن يتطور دور املوارد البشرية 

وظيفة جديدة للموارد البشرية ، بما في ذلك املسؤوليات التفصيلية واملهارات الالزمة للنجاح  60تصور أكثر من 

أولية وظيفة  21وتم  من خاللها تحديد تأثيرها التنظيمي ،  من حيث لكل وظيفة  تم وضع تصنيف في كل دور. 

 في املوارد البشرية في املستقبل
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املحور السيني الوقت يوضح  ) مرفقة في آخر املقالة(   2×  2وظائف املوارد البشرية هذه على شبكة  تم ترتيب 

زية املحور الصادي "مرك وضح به خالل السنوات العشر القادمة ، بينما ي املتوقع ظهور الوظائف والترتيب 

جميع الوظائف التقنيات املبتكرة ، ولكن فقط األكثر تركيًزا على  ، استخدام" )على سبيل املثال التكنولوجيا

وصف  عمل و  التكنولوجيا سيتطلب بالفعل أساًسا في علوم الكمبيوتر(. عالوة على ذلك ، تم تحليل كل وظيفة 

بات الفترة لكل وظيفية طبقا ملتطل إلخ(  وظيفي )املتطلبات العامة ، املسؤوليات املحددة ، املهارات / املؤهالت ،

 القادمة. 

إعادة تعيين للموارد  مرحلة بمثابة 2020عقد مما سوف يجعل  إلى ضغط الوقت  Covid-19 أدى ظهور 

هذه  رؤية املزيد من األمثلة على وبالتالي تتوقع الدجراسة التي تم القيام بها وحددت هذه الوظائف البشرية. 

  القادمة.  خالل السنواتحت حقيقية" من قبل القادة أصحاب الرؤية "الوظائف التي أصب

دة مسؤوليات جدي وهناك وظائف تمثل ا ، هي وظائف جديدة تمام تم تحديدها  في حين أن بعض األدوار التي 

 21جميع الوظائف الـ  تتضمن,. Covid-19 مع إعادة تصور املوارد البشرية واستراتيجيتها في ضوء  تهاتزداد أهمي

 .خمسة موضوعات أساسية

عد . تسببت تدابير العمل عن بIndividual and organizational resilience املرونة الفردية والتنظيمية .1

ثقافة  ا إلى جنب معي بشكل أسرع من أي وقت مض ى ، جنبفي جميع أنحاء العالم في نمو االقتصاد الرقم

مية أهعلى التأكيد على هذه التحديات  أدت  التوازن بين العمل والحياة. "العمل دائًما" وضغوط إدارة 

شمل ، والتي توليس فقط الصحة البدنية  ولكن االهتمام برفاهية املوظف  صحة العمال وعافيتهم 

ارات قبل ظهور الفيروس أشالصحة العاطفية والعقلية والروحية للعاملين إلى جانب الصحة البدنية. )

 .أن ثلثي العاملين بدوام كامل يعانون من اإلرهاق في العمل(اإلحصاءات التي يقوم بها مركز جالوب أن 

جية عمل على الرفاهية كاستراتي ينصب ويهتم بالتركيز هذا يمهد الطريق لدور جديد للموارد البشرية و 

بالفعل توظف ملنصب مدير  تشهد  نظمات ، حيث أصبحت بعض امللزيادة االحتفاظ باملوظفين

ثر من أكهناك اليوم ،   ومن املتوثع أن يزيد االهتمام بهذا االتجاه خالل السنوات القادمة. الرفاهية ، 

ح واضالعمل بشكل  وهذا يتطلب من العاملين في مجال املعرفة يقومون بوظائفهم عن بعد ،  88٪

لذين ا التي يحصل عليها  يتلقون نفس املزايا  ارج عن بعد العاملين من الخللتأكد من أن املوظفين 

هذا  ويكون دور دور "منسق العمل من املنزل".  سيؤدى إلىظهور  هذا و . داخل املنظمة يعملون في املوقع

يكون سو عد. وتقنياتها مثالية للعاملين عن ب أن عمليات املؤسسة وسياساتها املوظف  هو التاكد 
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جاح لهذا الدور هو بناء إحساس قوي باالنتماء للعمال عن بعد داخل املنظمة ، املقياس الرئيس ي للن

 .منهم ويشعرون باهتمام عميق الهدفمما يضمن أنهم يعرفون 

يجب أن يتمع مدراء املوارد البشرية في   .Organizational trust and safety الثقة واألمان التنظيميين .2

املشتركة التي أجريت حول الذكاء  حيث تشير األبحاث، . املستقبل  بأخالقيات عمل على مستوى عالي 

أن العديد من األشخاص قلقون  Future Workplace و Oracle االصطناعي في مكان العمل من قبل

من قادة املوارد البشرية ومديري التوظيف  8370بين من فقد تبين أن  بشأن انتهاكات أمن البيانات. 

"قلقين على األقل في بعض األحيان"  ٪71والعاملين الذين شملهم االستطالع في عشرة بلدان ، كان 

من املشاركين في االستطالع  ٪80 وذكر إنهم "قلقون للغاية" بشأن انتهاكات البيانات. منهم  ٪38 ذكر و 

وهناك   .اإلذن قبل استخدام الذكاء االصطناعي لجمع البيانات عنهميجب أن تطلب منظماتهم إن 

من مديري ومسؤولي التوظيف قالوا إن الذكاء االصطناعي  ٪67أن  LinkedIn موقع بحث  منشور على 

يوفر لهم الوقت عند البحث عن مرشحين للوظائف. لكن تثار اآلن أسئلة حول هذه التكنولوجيا 

 وعي املوظفين بشأن وبصفة عامة يتضح تزايد قتها وانعدام الشفافية. وإمكانية تحيزها وعدم د

أدت الحاجة إلى خصوصية البيانات في عصر الخوارزميات  .الخصوصية ومدى استعدادهم ملشاركتها

إلى تضخيم الحاجة إلى املزيد من األنظمة مع البشر لضمان اإلنصاف وقابلية التفسير واملساءلة بين 

املوارد البشرية مثل جديدة  أدوار  ظهور  يؤدي إلى سوفأن هذا ويعتقد رد البشرية. كبار قادة املوا

مسؤول التحيز البشري ، املسؤول عن املساعدة في التخفيف من التحيز في جميع وظائف العمل. 

 بغض  سيضمن هؤالء املحترفون معاملة األشخاص بشكل عادل طوال دورة حياة املوظف بأكملها 

باإلضافة  .أو أو الدين أو الوضع االقتصادي أو الخلفية أو العمر أو الثقافة نوع أو العرق النظر عن ال

مدير  وهو  إلى مسؤول التحيز البشري ، ظهر دور جديد آخر يهدف إلى ضمان سالمة املوظفين

ية ر يقود هذا الشخص فريق استجابة املوارد البشحيث  ،استمرارية عمل املوارد البشرية االستراتيجية

ويعمل مع الرئيس التنفيذي واملدير املالي ورئيس قسم املعلومات ومدير املرافق القتراح كيفية إنشاء 

لكل من العاملين في املوقع وعن ُبعد. قامت إليزابيث أديفيوي ، نائب الرئيس األول  -مكان عمل آمن 

، بدمج االستعداد للطوارئ واستمرارية األعمال في دورها  Ingredion ورئيس املوارد البشرية لشركة

الرئيس مع  كان هناك تعاون ،  Covid-19 منذ جائحةحيث تبين أنه الرئيس ي في املوارد البشرية. 

التنفيذي واملديرين التنفيذيين الرئيسيين من أقسام التكنولوجيا والتمويل واالتصاالت واملرافق 



4 
 

ا رئيسًيا  SHRM من للعودة إلى مكان العمل." وفًقا لبحوثلتطوير نهج عاملي مرحلي وآ
ً
، يعد هذا هدف

 ..Covid-19 من املنظمات لم يكن لديها خطة استعداد للطوارئ قبل جائحة ٪ 34حيث أن  CHRO لـ

ا جديدة لتنمية  . Creativity and innovation اإلبداع واالبتكار .3
ً
نظًرا ألن قادة األعمال يتصورون طرق

واملوارد ظمة نالتغيير السريع ، يجب أن يظهر دور جديد عند تقاطع استراتيجية املضوء  هم في مؤسسات

 عن تحليل املهارات التي ستكون  حيث  مستقبل قائد العملوهذا سيؤثر على  البشرية
ً
سيكون مسؤوال

ية راتيجأكثر أهمية مع استمرار القوى العاملة في التطور. سيركز هذا الدور على كل من وضع إست

املؤسسة ملستقبل العمل ، باإلضافة إلى اقتراح جهود إعادة تشكيل املهارات للموظفين الحاليين. 

سيجمع املنصب أيًضا مدخالت الصورة الكبيرة من األوساط األكاديمية ورابطة الصناعة والتهديدات 

عالوة على  .املستمرتصور وظائف ومهارات جديدة ضرورية لنجاح املنظمة وضع التنافسية في السوق ل

ذلك ، مع استمرار االجتماعات والدورات التدريبية في التحول إلى الوضع االفتراض ي ، هناك دور آخر 

سيساعد هذا الدور على إدراك إمكانية استخدام الواقع  .VR Immersion نتخيله وهو مستشار

ن ما في ذلك التدريب على متاالفتراض ي لتوسيع نطاق برامج التدريب لعدد من حاالت االستخدام ، ب

 الطائرة ، وإعادة تشكيل املهارات ، وتحسين املهارات ، وحتى التدريب الطبي ، والتدريب على السالمة

كانت تستخدم بالفعل محاكاة الواقع االفتراض ي لتدريب ممثلي خدمة   H&R Blockعلى سبيل املثال  

رب على كيفية الرد على أسئلة العمالء الصعبة العمالء على تصعيد تفاعالت العمالء. من خالل التد

 ٪70في العمالء غير الراضين مع  ٪50في محاكاة الواقع االفتراض ي ، شهدت الشركة انخفاًضا بنسبة 

يفضلون محاكاة الواقع االفتراض ي على األشكال التقليدية للتعلم.  H&R Block من ممثلي خدمة عمالء

مليار دوالر بحلول عام  6.3سيصل إلى  VR إلى أن سوق تدريب ABI ابالفعل ، تشير األبحاث التي أجرته

2022. 

 من وظائف املوارد البشرية    خالل الفترة الحالية هناك عدد قليل .  Data literacy  محو األمية البيانات .4

مثل الكشف عن سبب أداء فريق واحد بشكل  ملواجهة التحديات  ببناء قدرات تحليليةهم من يقومون 

أن  يعتقد و في املستقبل ،  إنشاء ثقافة أكثر تنوًعا وشمولية نظمتهم أفضل من اآلخر ، أو كيف يمكن مل

  املزيد من فرق املوارد البشرية ستتبع خطى اإلدارات األخرى ، مثل تجربة العمالء والتمويل هناك 

لقيام بذلك لهم امما يسمح  ة تعتمد على البيانات بشكل أكبرظيفوستتبنى هذه املمارسة ، وتتولى و 

تقديم رؤى أكثر دقة حول كل ش يء بدًءا من أداء املوظفين واالحتفاظ بهم إلى مستوى مشاركة قادة و 

أن يؤدي ذلك يمكن أن   في الوقت الذي يعاني فيه علماء البيانات من نقص و .املجموعة التنفيذية
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 وفي إحداث هذا التغيير.  حيث يساعد  مخبر بيانات املوارد البشرية دور وهو   دور جديد إلىظهور 

 عن تجميع تدفقات البيانات املتباينة )مثل استطالعات املوظفين 
ً
سيكون هذا الشخص مسؤوال

، سيقوم محققو البيانات  وأنظمة إدارة التعلم وبوابات الفوائد( للمساعدة في حل مشاكل العمل

لرؤى ذات الصلة باملوارد البشرية للمساعدة في تحسين أداء املوظف وتحقيق نتائج بجمع وتجميع ا

فعل في بناء هذا التي بدأت بال Genentech أن يكون لشركات مثلومن املتوقع  .أفضل لألعمال بأكملها

 تمية البيانات في وظائف أعمالها ميزة تنافسية. يقول تشيس روبوثام ، رئيس تحليال النوع من محو ا

نظًرا ألن العمل عن ُبعد أصبح أمًرا طبيعًيا جديًدا ، فإننا قادرون على "،  Genentech األشخاص في

جمع األفكار من أنظمة معلومات املوارد البشرية لدينا لتطوير عدد من ممارسات املوارد البشرية 

ُبعد  ة فريق عاملي عنالجديدة مثل تدريب مديري العاملين عن ُبعد على االستراتيجيات الناجحة لقياد

 ." لضمان اإلنتاجية واستمرار مشاركة املوظفين

مع استمرار زيادة استخدام الروبوتات   Human-machine partnerships الشراكات بين اإلنسان واآللة .5

 ن واآللة في القوى العاملة. عادةفي الشركات ، أصبح من الواضح أن هناك حاجة للتعاون بين اإلنسا

 على البشر ، ولكنه ال يزال صعًبا على أجهزة الكمبيوتر. تعتبر الروبوتات 
ً
ما يكون إصدار األحكام سهال

 عندما يطرح االعتماد على القدرات الحسابية والتحليل والتعرف على الوظيفة جيدة جًدا في 
ً
، خاصة

ة. ًء على جميع البيانات املتاحاألنماط أسئلة حول اإلجراء األكثر مالءمة الذي يجب اتخاذه بعد ذلك بنا

إن البشر بارعون جًدا في تقييم املواقف ، أو "فن" الوظيفة ، ويسألون أساًسا ، "ما هو الش يء الصحيح 

الذي يجب القيام به في موقف معين؟" من املرجح أن يؤدي فرز توازن "فن الوظيفة" )للبشر( مقابل 

موارد بشرية جديدة تركز على كيفية عمل كليهما مًعا بشكل "علم الوظيفة" )للروبوتات( إلى إنشاء أدوار 

وظيفة جديدة هي مدير فريق اإلنسان واآللة ، وهو دور يعمل وهذا يمكن أن يؤدي إلى  ظهور  .حدس ي

،  James Loo على سبيل املثال ، يرى  عند التقاطع بين البشر واآلالت ويهدف إلى إنشاء تعاون سلس. 

 ،  DBS Bank فيرئيس املوارد البشرية 
ً
،  ChatBot Coach)تايوان( ، دوًرا وظيفًيا جديًدا محتمال

 DBS مع فريق توظيف Chatbot سيعمل مدرب"،  Loo املسؤول عن إنشاء تجربة مرشح سلسة. وفًقا لـ

Bank لتدريب ، chatbot  على التعامل مع املهام الروتينية املتمثلة في فحص املرشحين واإلجابة على

لى املجاالت ع املتداولة للمرشحين ، في حين أن املجندين البشر لديهم املزيد من الوقت للتركيز األسئلة

التعامل مع مديري التوظيف لفهم الحاجة إلى وظيفة جديدة بشكل أفضل االستراتيجية مثل 

أن العديد وبالتالي يجب أن يؤخذ في االعتبار  ." واالحتياجات املتغيرة لألعمال التجارية للموظفين الجدد
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وظائف أخرى في املستقبل )في الغالب في املوارد  استحداث  من هذه األدوار الجديدة ستعتمد على 

بالفعل والعديد منها لم يتم بعد. على سبيل املثال ، قد يجد مدير فريق  ستداثة البشرية( ، بعضها تم إ

لتحسين تجربة املرشح املدعومة بالذكاء االصطناعي.  Chatbot مدرباإلنسان واآللة نفسه يعمل مع 

هذه التبعيات من شأنها أيًضا أن تحدد املسارات الوظيفية. قد يكون شخص ما لديه خبرة عدة سنوات 

ديدة وظيفة أخرى جوهذه  كمحقق لبيانات املوارد البشرية مرشًحا رئيسًيا لدور رئيس سلوك األعمال ، 

لتخطيط للنمو املستقبلي. إذا ااملوارد البشرية وهذا يتطلب من قادة  .رية في املستقبلللموارد البش

نظرنا إلى الوراء بضع سنوات فقط ، فقد تم إنشاء العديد من وظائف املوارد البشرية الجديدة بما في 

در تطالع صاأظهر اس حيث  ذلك دور مدير الرفاهية املالية ، والذي تم اعتماده اآلن على نطاق واسع. 

موظف تقدم اآلن  500عن معهد أبحاث مزايا املوظفين أن حوالي نصف الشركات التي تضم أكثر من 

آخرون  ٪29ينفذون بنشاط هذه البرامج ملوظفيهم اليوم ، و  ٪20نوًعا من برامج العافية املالية ؛ 

بشكل أفضل من خالل كبير يتجلى هذا الدور و  .مهتمون بتنفيذ برنامج العافية املالية في املستقبل

الذي أعاد تخيل الدور من خالل الجمع بين األشخاص املتباينين  Airbnb مسؤولي املوارد البشرية في

 2020لخلق تجربة موظف على مستوى املستهلك. اعتباًرا من يونيو  العقارية والوظائف والتكنولوجيا

متخصصون  Walmart و Novartis و HPE و IBM و ING و ABN-AMRO ، أصبح لدى مؤسسات مثل

 .في املوارد البشرية بهذا اللقب

تكون املنظمات سباقة إليه مستعده له.  فاملنظمات   التغيير قادم ، ومن األفضل أن  مما سبق يمكن القول أن 

يمكنها من وضع  لتكون فيالبشرية املستقبلية ملنظمتها ليست فقط في  يجب أن تتوقع األدواء الجديدة للموارد 

مع تطور  و .التفوق على املنافسين ، بل إنها أيًضا تضع املوارد البشرية بشكل مباشر كمحرك عمل استراتيجي

 ا ملا يجب تغييره لتلبية أولوياتسيكون لدى املنظمات األكثر نجاحا فهًما واضح األدوار الجديدة والقائمة 

  العمل املستقبلية )املتوقعة وغير املتوقعة(. 
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