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المملكة  ٢٠١٩في  لعام  البشرية  الموارد  استطالع  من  األول  اإلصدار  أيديكم  بين  نضع 
العربية السعودية، حيث يركز هذا االستطالع الجديد وهو بعنوان: مستقبل الموارد البشرية 

على أولويات القيادة، وقدرات الموارد البشرية، وتحليالت وتأثيرات التقنية.

“كيف  مثل  االستفسارات،  من  الكثير  حول  ورؤى  توقعات  االستطالع  هذا  يقدم  كما 
يواجهها  التي  التحديات  أهم  هي  “ما  و  ٢٠٣٠؟”  عام  في  البشرية  الموارد  إدارة  ستبدو 
القياديون والتنفيذيون في الموارد البشرية اليوم؟” و “كيف ستؤثر التقنيات الذكية، مثل 

الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي على وظائف المستقبل؟”

في مطلع هذا التقرير، يتم استعراض تطور وديناميكية دور وقدرات إدارة الموارد البشرية 
في عصرنا هذا، والتي ُينظر إليها اآلن على أنها إدارة أكثر استراتيجية للمؤسسة مقارنة 
بإدارات الموارد البشرية التقليدية. كما يقدم التقرير وصفًا لتأثير التقنية في تحّول الطريقة 
التي تعمل فيها الموارد البشرية، خاصة بوجود المحفزات مثل برامج التحول لرؤية ٢٠٣٠. 
حيث تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة االستثمار في التقنية والتركيز على التحول 

الرقمي، والذي بدوره سيؤثر على إدارة الموارد البشرية.

تشكيل وهندسة  تعيد  التي  المتعددة  واألولويات  التحديات  على  الضوء  التقرير  ويسلط 
إدارة الموارد البشرية أيضًا، وبالتالي فإن إدراك أهمية إعادة رسم مالمح القوى العاملة 
نتائج  وتشير  المستقبل.  في  العاملة  القوى  خلق  في  وأساسي  هام  أمٌر  ذلك  وتبّني 
االستطالع والتقرير الخاص الذي نشرته كي بي إم  جي إلى أن “مستقبل الموارد البشرية 
بدأ اآلن”، ختامًا: ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الموصول لجميع المشاركين والتنفيذيين 

في الموارد البشرية والذين شاركوا وساهموا في إعداد هذا التقرير.

د. عبد الله حمد الفوزان
رئيس مجلس إدارة كي بي إم 

جي في السعودية



تواجه المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة، خاصة 
التقنية  العوامل  وتؤثر  الخارجية.  البيئية  العوامل  في  المستمرة  التغيرات  نتيجة 
والشركات.  المؤسسات  عمل  آلية  على  والتشريعية  والسكانية  واالقتصادية 
واستجابة للتحديات الخارجية، يتخذ قادة األعمال تدابيرًا تتعلق بشكل خاص بالقوى 
العاملة بهدف التكّيف مع التغيير وتقليل اآلثار السلبية المترتبة على مؤسساتهم 

وشركاتهم.

يحتاج قادة األعمال إلى اكتساب مهارات جديدة لتحقيق النجاح، وينطبق هذا على 
في  مهاراتهم  صقل  عليهم  يتعّين  والذين  أيضًا  البشرية  الموارد  في  التنفيذيين 
الموارد البشرية االستراتيجية لقيادة شركاتهم ومؤسساتهم خالل هذه التغييرات. 
وكجزء من عمليات اإلصالح في رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تمَّ اإلعالن عنها في عام 
٢٠١٦، يتم حث وتعزيز القادة التنفيذيين في الموارد البشرية في المملكة العربية 
تنظيمية  تغييرات  لتحقيق  متقدمة  خطوات  اتخاذ  نحو  متزايدة  بصورة  السعودية 
تضمن نجاح أكبر لمؤسساتهم وشركاتهم. وتماشيًا مع هذا التوجه، يدرك أكثر من 
إلى  الحاجة  السعودية  العربية  المملكة  البشرية في  الموارد  التنفيذيين في  نصف 

تحول القوى العاملة.

إنَّ تقارب واندماج الذكاء االصطناعي، وأتمتة عمليات الروبوتات، 
الثورة  طليعة  في  يعّد  المعرفية  والمنصات  اآللي،  والتعلم 
الصناعية الرابعة، وتحتاج المؤسسات والشركات في كل صناعة 
وقطاع إلى استكشاف وفهم التكامل بين القوى العاملة واآلالت 
في مكان وبيئة العمل. وعليه فان إدارة الموارد البشرية لها دورًا 
وقدرات  مهارات  واستقطاب  بجذب  ومطالبة  تلعبه،  أساسيًا 
إعادة  في  للمساعدة  البيانات  تحليل  من  واالستفادة  مختلفة، 
تشكيل ورسم مالمح القوى العاملة وتقديم رؤى قّيمة ذات تأثير 

ملموس. 

نزيه عبد الله 

رئيس استشارات األفراد والتغيير، 
كي بي إم جي في السعودية

تتقدم كي بي إم جي في السعودية بالشكر 
والتقدير لكل من شارك أو ساهم في إعداد 

وكتابة هذا التقرير :

فواز العمران
 رئيس الموارد البشرية، كي بي إم جي في 

السعودية

 عبد الله العودة
 مدير عام الموارد البشرية بوزارة التجارة

واالستثمار

نزيه عبد الله  
 رئيس استشارات األفراد والتغيير، كي بي 

إم جي في السعودية

 د.سامر عبد الله
 رئيس استشارات التحول الرقمي في كي

بي إم جي في السعودية

نورة الوهيبي
 مدير في قسم استشارات األفراد والتغيير 

في كي بي إم جي في السعودية

 لطيفة الغذامي
 مدير الموارد البشرية في صندوق التنمية

 الصناعية السعودي

محمد مقدم
 مدير في قسم استشارات األفراد والتغيير 

في كي بي إم جي في السعودية

غسان القضاة
 مدير تنفيذي رئيسي ، قسم االستشارات، 

كي بي إم جي في السعودية

خليل السديس
 الشريك المدير لمكتب الرياض، كي 

بي إم جي في السعودية







المملكة  في  البشرية  الموارد  تتطور 
متسارعة  بوتيرة  السعودية  العربية 
وكذلك  العالمية  االتجاهات  لمواكبة 
التحول الرقمي الجاري اآلن في المملكة. 
المثقفة  العاملة  القوى  وتقوم 
والمتعلمة والشابة في المملكة بقيادة 
التحول  تغيرات  تجوب  الرحلة وهي  هذه 
الرقمي وتتنقل عبر آثار العولمة. إن جذب 
وإشراكها  المواهب  واستقطاب 
تشكيل  يعيد  بها  واالحتفاظ  وتطويرها 
والتوقعات  البشرية  الموارد  ودور  وضع 
البيانية  الرسوم  وتوّضح  منها،  المرجوة 
التالية التركيبة السكانية للمملكة العربية 
على  كبير  بشكل  تؤثر  والتي  السعودية 

إدارة الموارد البشرية.

من إجمالي سكان المملكة أعمارهم 
أقل من ٥٠ سنة؛ مما يعني أنَّ هناك 
اآلن  متاحة  قوية  شابة  عاملة  قوة 

ومتوفرة في المستقبل أيضًا. 

بلغ إجمالي سكان المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٨ ما 
يقارب ٣٣.٤ مليون نسمة.

 إجمالي سكان المملكة من اإلناث إجمالي سكان المملكة من الذكور

 أعمارهم ما بين ٢٠-٤٩

 أعمارهم ٥٠ سنة وما فوق

 أعمارهم ما بين ٠-١٩

مستقبل الموارد البشرية ١



المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية

 مالحظة: معدل محو األمية لدى الشباب )١٥-٢٤ عامًا( والكبار )١٥ عامًا فما فوق( يمثل النسبة المئوية لألشخاص الذين يمكنهم قراءة وكتابة عبارة قصيرة وبسيطة عن حياتهم اليومية شريطة
.فهم ذلك بأنفسهم

أظهرت نتائج “نشرة سوق العمل” للربع 
الثالث من عام ٢٠١٨ أنَّ إجمالي عدد 

الموظفين بلغ ١٢،٦٨٨،٠٤٢ فردًا، منهم ٧٠٪ 
من العاملين في القطاع الخاص.

كان معدل األمية في المملكة ٦٠٪ عام ١٩٧٢، 
ولكن في عام ٢٠١٨، انخفض معدل األمية إلى 

أقل من ٥.٦٪. 

لقد أثر المجتمع الشبابي والمواهب المثقفة المتعلمة 
ومبادرات التحول الوطنية في اتجاهات الموارد البشرية 

في المملكة العربية السعودية.

وتخطط المملكة العربية السعودية للقضاء على 
األمية بحلول عام ٢٠٢٤، كجزء من رؤية ٢٠٣٠

القطاع العام

 )بلغت مخصصات موازنة التعليم )السنة المالية ٢٠١٩

 بلغ صافي معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي

 بلغ معدل محو األمية لدى
 الشباب

 بلغ معدل محو األمية لدى
 البالغين

مليار ريال سعودي

القطاع الخاص

 عامل في الخدمات
المنزلية

مليون

مليون

مليون
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معظم التنفيذيين في الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية

غالبية التنفيذيين في الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية

يوافق على أن الموارد البشرية قد بدأت أو أكملت 
مؤخرًا برنامج تحول رقمي.

يثقون بقدراتهم على تحّول القوى العاملة، بما يتماشى 
مع نظرائهم العالميين )٧٦٪(.

 من التنفيذيين في الموارد البشرية فقط

المملكة  ٣١٪ في  نسبة  أن  إلى:  اإلشارة  يجدر  ذلك،  ومع 
العالم( ممن  )مقابل ٢٤٪ على مستوى  السعودية  العربية 
هم أقل ثقة أو غير واثقين في التحول؛ مما قد يؤدي إلى 

تعثرهم خالل الحقبة الرقمية.

 لكن
لديهم خطة عمل رقمية قيد التنفيذ على مستوى المؤسسة أو 

وحدات األعمال الفردية.

مستقبل الموارد البشرية ٣



يعتبر التنفيذيون في الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية التحديات التالية هي التي تحول 
دون تجاوز المراحل األولية من التحول الرقمي: 

ثقافة مكان العملإدارة تقنية المعلوماتالقدرات/المهارات

وفقًا للتوجه االستراتيجي إلدارة المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية، تتمثل التحديات 
الرئيسية التي تواجه إدارة الموارد البشرية في:

على المستوى العالمي، تعد القدرات/المهارات )٥١٪(، والقدرات/الموارد )٤٣٪( وثقافة مكان العمل 
)٤١٪( من أهم ثالثة معوقات.

 المواهبالمشاركةاإلنتاجية

٤ مستقبل الموارد البشرية



االستثمار التقني الحالي 
والمتوقع كان األعلى 

بالنسبة ألنظمة الرواتب.

قدرات الموارد البشرية والتي ُتعتبر األكثر قيمة للمؤسسة وللمنظمة ككل والتي يتم تصنيفها األعلى:

 خبرة الموظف/المشاركةإدارة األداءالتعلم وإعادة صقل المهارات
واالحتفاظ بالموظفين

 من نظام
 الرواتب

 من نظام
 الرواتب

 من تطبيقات
 الموارد

 البشرية على
 أجهزة الهاتف

المحمول

 من عملية 
 األتمتة
المعززة

الموّرد خالل السنة أو السنتين القادمتين الموّرد في آخر سنة أو آخر سنتين

 مالحظة - موردي أنظمة الرواتب تشتمل على برامج الرواتب التي تعمل بنظام “افعل ذلك بنفسك” وخيارات عبر اإلنترنت، وموردي كشوف المرتبات والشركات الكبيرة التي يمكنها إدارة جميع
.برامج وأنظمة الرواتب والموارد البشرية

مستقبل الموارد البشرية ٥



ويدرك من يقود عملية التحول كيف يمكن للذكاء االصطناعي والتعلم اآللي خلق قيمة كبيرة للموارد 
البشرية؟ لكن يمثالن األقلية إلى حد بعيد.

الموارد إدارات   من 
باستخدام بدأ    البشرية 

  الذكاء االصطناعي

 واستثمر فقط في الذكاء
مدى على   االصطناعي 

 العامين الماضيين

في تقرير كي بي إم جي “رؤى الرؤساء التنفيذيين 
في المملكة العربية السعودية ٢٠١٨”

 يعتقد التنفيذيون في الموارد
 البشرية في هذه الدراسة

عكس ذلك

الذكاء أن  التنفيذيين   من 
 االصطناعي سوف يخلق وظائف
سيقوم التي  الوظائف  من   أكثر 

 بإلغائها
أن الذكاء االصطناعي سيكون سببًا في الغاء 

بعض الوظائف أكثر من الوظائف التي سيخلقها

غالبية القادة التنفيذيين في الموارد البشرية في المملكة 
العربية السعودية

البشرية الموارد  أن  على   يتفقون 
خالل من  قيمة  تقدم  أن   يمكن 

التحليالت التنبؤية

 يستخدم التحليالت التنبؤية في
 الموارد البشرية ويوافق

السعودية  العربية  المملكة  في 
مؤسساتهم  أن  على  أجمع  والعالم 
البيانات  جمع  في  فعالة  وشركاتهم 
التخاذ قرارات تتعلق بالقوى العاملة.

وعالوة على ذلك

٦ مستقبل الموارد البشرية
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٨ مستقبل الموارد البشرية



يعتقد التنفيذيون في الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن 
التقنية تحّول الطريقة التي تعمل فيها الموارد البشرية، ومن خالل فهم 
الموارد  مجال  في  التنفيذيون  يدرك  التقنية،  هذه  أهمية  واستيعاب 
فرصًا  يخلق  والرقمية  البشرية  العاملة  اليد  وتكاتف  تكامل  أن  البشرية 
تخطط   ،٢٠٣٠ لرؤية  التحول  برامج  مع  وتماشيًا  تحديات.  على  وينطوي 
والتحول  التقنية  في  االستثمارات  لزيادة  السعودية  العربية  المملكة 
الرقمي، وقد خططت العديد من الشركات والمؤسسات لزيادة إنفاقها 

على تقنية الموارد البشرية.

مستقبل الموارد البشرية ٩



كركيزة  الرقمي  التحول  برنامج  السعودية  العربية  المملكة  أطلقت 
حكومة  بناء  إلى  تهدف  والتي   ،٢٠٣٠ المملكة  رؤية  في  أساسية 
ومجتمع واقتصاد رقمي في ظل صناعة قائمة على الثورة الصناعية 
الرابعة. وتماشيًا مع هذا، يدرك التنفيذيون في الموارد البشرية في 
المملكة العربية السعودية الحاجة إلى برامج تحّول كال من مهارات 
وكذلك طريقة   )٪٩٤( وشركاتهم  العاملة في مؤسساتهم  القوى 

عمل إدارة الموارد البشرية )٩٤٪( أيضًا.

ولقد تم إنشاء منصة جديدة في المملكة العربية السعودية لدفع 
أرامكو  أنشأت  كما   .٢٠١٨ ديسمبر  في  الرقمي  التحول  عجلة 
السعودية والشركة السعودية لتقنية المعلومات مشروعًا مشتركًا 
لتوفير التدريب وفرص التوظيف للمواطنين وتطوير منصة لالستثمار 
المعلومات  قطاع  في  عالي  نمو  فرص  لها  التي  الشركات  في 

واالتصاالت والتقنية.

وجود خطة رقمية قيد التنفيذ
لما  بناء فهم  الرقمي في  التحّول  لتحقيق  األولى  الخطوات  تتمثل 
على  فعل  كرد  جديدة  تقنية  في  االستثمار  من  بداًل  تحويله،  يجب 
الضغوط المحيطة. من المهم أن ندرك بوضوح المجاالت التي يمكن 
طريق  خارطة  إنشاء  ثم  ومن  الرقمية  القدرات  من  تستفيد  أن 

استراتيجية لكيفية تحقيق ذلك.

في  البشرية  الموارد  في  التنفيذيين  أن  االستطالع  نتائج  تظهر 
العملية  هذه  بعد  يطبقوا  لم  والعالم  السعودية  العربية  المملكة 
بشكل كامل، واتضح ذلك من العدد األقل نسبيًا من المشاركين في 
االستطالع والذين يقولون أن لديهم خطة عمل رقمية قائمة. في 
حين أن ما يقرب من ثلثي )٦٣٪( التنفيذيين في الموارد البشرية في 
المملكة العربية السعودية )وعلى الصعيد العالمي( يوافقون على 
أن الموارد البشرية قد خضعت أو تشهد حالًيا تحواًل رقميًا، فإن ٤٢٪ 
فقط في المملكة العربية السعودية )٤٠٪ عالمًيا( لديهم خطة عمل 

رقمية قائمة على مستوى المؤسسة أو وحدة األعمال.

التجارة  بوزارة  البشرية  الموارد  عام  مدير   : العودة  الله  عبد  ويؤكد 
واالستثمار، “قبل حوالي خمس سنوات، كانت إدارة الموارد البشرية 
في المؤسسات الحكومية إدارة تقليدية وغير استراتيجية تركز بشكل 
وعالقات  األساسية  البشرية  الموارد  عمليات  على  أساسي 
الموظفين. ولكن اليوم، وبعد رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 
الوطني 2020 وتطبيق برنامج الملك سلمان للموارد البشرية، أصبح 
إلزاميًا تحول إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية بغية 
المرتبة  إلى  وصولها  مثل  للمملكة  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 
فاعلية  في  العشرين  والمرتبة  اإللكترونية  الحكومة  في  الخامسة 
إلى شريك  تقليدية  إدارة  من  البشرية،  الموارد  تحول  إن  الحكومة. 
أعمال استراتيجي، أصبح ضرورة استراتيجية من أجل خلق مؤسسات 

أكثر كفاءة وقائمة على األداء وتعتمد على مهارات التعلم”.

تكامل القوى العاملة البشرية والرقمية
أدى ظهور الذكاء االصطناعي والروبوتات والتعلم اآللي إلى إلزام 
الناشئ  الدور  فهم  على  بالتركيز  البشرية  الموارد  في  التنفيذيين 
العمل  لتكامل  طريقة  ألفضل  والتخطيط  الرقمية  العاملة  للقوى 

البشري والرقمي ضمن القوى العاملة.

العاملة  القوى  على  الناشئة  التقنيات  هذه  تأثير  فإن  ذلك،  ومع 
والوظائف ال يزال موضوع نقاش.

الثورة الصناعية الرابعة هي رابع عصر صناعي رئيسي منذ الثورة الصناعية األولى في القرن الثامن عشر. وتتكون من التقنيات الناشئة، مثل: الروبوتات والذكاء االصطناعي وتقنية 
النانو والحوسبة الكمية والتقنية الحيوية وإنترنت األشياء وإنترنت األشياء الصناعية واإلجماع الالمركزي والتقنيات الالسلكية من الجيل الخامس )٥( أو الطباعة ثالثية األبعاد 

والمركبات ذاتية التحكم.

Source: https://www.saudiaramco.com/en/news-media/news/2018/aramco-and-saudi-information-technology-company-sign-mou

على  يتعين  االستراتيجية،  األهداف  تحقيق  أجل  من 
الموارد البشرية الخضوع لبرامج التحول وإدخال وظائف 
وإدارات جديدة، وإلغاء أسلوب العمل التقليدي. واليوم، 
وإدارة  الموظفين،  خدمات  البشرية  الموارد  إدارة  تدير 
وتطوير  المواهب،  وإدارة  والتطوير،  والتعلم  األداء، 
واستقطاب  الموظفين،  لتعاقب  والتخطيط  القادة 
المواهب، وتطوير المؤسسة وثقافتها. وقد مكن ذلك 
إدارة الموارد البشرية من إدارة األداء بشكل صحيح من 
بناء  إعادة  وبالتالي  المهارات  في  الثغرات  تحديد  خالل 
مواهب  وإعداد  األفراد  وتطوير   ”Reskill“المهارات

مؤهلة ليصبحوا قادة المستقبل.

عبد الله العودة

 مدير عام الموارد البشرية،
بوزارة التجارة واالستثمار
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تعد إنتاجية الموظف ومشاركته وثقافته من التحديات الشائعة التي تواجهها 
إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. وإن تحسين مشاركة 
الموظفين، وتعزيز تجربة الموظف ورسم مالمح ثقافة العمل اإليجابية أمر 
بالغ األهمية لنجاح المنشاة، ومن ثم، فإن القرارات الحاسمة التي يترتب على 
اإلدارة  مع  الوثيق  )بالتعاون  اليوم  اتخاذها  البشرية  الموارد  في  التنفيذيين 
التنفيذية( سيعيد تعريف القوى العاملة التي تقوم بمهام محددة إلى قوي 

عاملة مترابطة مبتكرة ومستقبلية.
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تحديات  العالم  أنحاء  البشرية في جميع  الموارد  إدارات  تواجه 
متعددة يتعين عليها معالجتها لجعل أنظمتها أكثر كفاءة، ومن 
أكبر هذه التحديات التي تواجه الموارد البشرية هي اإلنتاجية. 
يحتاج التنفيذيون في الموارد البشرية إلى معرفة كيفية تحسين 
الموظفين  يجعل  ما  وهذا  العاملة،  والقوى  المنشاة  إنتاجية 
وتعزيز  ورفع  أقل،  وقت  في  أكثر  مهام  تنفيذ  على  قادرين 
كفاءتهم بشكل عام في العمل. في كثير من األحيان، تكون 
الممارسات التقليدية غير الفعالة تمثل غالبية الوقت الضائع 

في الوظيفة.

المملكة  في  البشرية  الموارد  مجال  في  التنفيذيون  يقول 
العربية السعودية أن اإلنتاجية )٤٦٪( تليها المشاركة )٤٢٪( هي 
التحديات األساسية التي يحتاجون إلى معالجتها، بالتوافق مع 

التوجه االستراتيجي إلدارة المؤسسة أو الشركة.

)مثل  التمكين  عوامل  أن  إلى  أيضًا  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع 
والمشاركة  اإلنتاجية  لتحسين  الموظفين(  وتجربة  التحليالت 
تجربة  وتحتل  البشرية.  الموارد  مبادرات  قائمة  في  متدنية 
الموظف المرتبة األدنى بين مبادرات الموارد البشرية )٢٥٪(، 
وربما يرجع ذلك جزئيًا إلى أن تجربة الموظف تمثل أولوية أقل 
)١٧٪( إلدارة المؤسسة أو الشركة. عالوة على ذلك، أشار ٨٪ 
األساسية،  التحديات  إحدى  باعتبارها  التحليالت  إلى  فقط 
ويعتقد ٨٪ أن التحليالت ستكون مبادرة أساسية هامة للموارد 

البشرية على مدار العام أو العامين المقبلين.

فيما يتعلق بالثقافة في مكان العمل، كما أشرنا سابقًا في 
النتائج الرئيسة التي توصلنا إليها، يعتبر التنفيذيون في مجال 
الموارد البشرية أن ذلك يمثل عائقًا كبيرًا أمام التحول الرقمي، 
حيث قال ٤٢٪ في المملكة العربية السعودية )٣٥٪ عالميًا( أن 
من  بدال  المهام”  نحو  توجهًا  “أكثر  تزال  ال  الحالية  ثقافتهم 
االبتكار أو العمل التجريبي. ومن الخصائص الثقافية األخرى التي 
“أنها  هي  لمؤسستهم  وصف  أفضل  أنها  المشاركون  يراها 
قائمة على نظام التقييم المعياري” )٤٦٪( و “أنها تركز على 

المدي الطويل” )٤٢٪(.

يتمثل جزء كبير من مشاركة الموظفين في خلق ثقافة المنشأة 
التي يطور فيها الموظفين شعورًا باالنتماء والدعم. يجب أن 
الموظف  تجربة  وتعزيز  الموظف،  مشاركة  تحسين  يكون 
وتشكيل ثقافة المؤسسة والعقلية اإليجابية من أهم أولويات 

إدارة الموارد البشرية اليوم.

عندما ال يتم إشراك الموظفين، فانهم لن يكونوا في أفضل 
مستوى من اإلنتاجية لعدم شعورهم باالنتماء أو بالرابط الذي 
يجمعهم بالشركة أو المؤسسة. من ناحية أخرى، عندما يشعر 
الموظفين بأن هناك رابط قوي يجمعهم بالشركة أو المؤسسة، 
فإنهم يشعرون بحماس أكثر، وبالتالي يميلون بشكل طبيعي 

إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية، مما يساهم في نجاح منشاتهم.

لمهارات  أعمق  فهم  على  الحصول  للغاية  المهم  من  لذلك 
تجارب  خلق  مع  وغاياته،  وأهدافه  قوته،  ونقاط  الموظف، 
التي  المثالية  العمل  مكان  ثقافة  ومعرفة  بالموظف  خاصة 
تساعد األفراد والمنظمات على النمو واالزدهار معًا. وإذا ما 
أخذنا ذلك في االعتبار، فان نتائج االستطالع الذي أجريناه تشير 
اإلدارة  أنَّ  يعتقدون  البشرية  الموارد  في  التنفيذيين  أنَّ  إلى 
على  تعمل  التي  التقنيات  على  أكبر  قيمة  تضع  بدأت  العليا 
تحسين تجربة الموظف )٤٢٪( مقارنة بتلك التي تهدف فقط 

إلى خفض التكاليف وتوفير األموال )٢٥٪(.

للتغييرات  وللتصدي  ضخًما،  تحدًيا  الثقافة  تعد 
العليا  اإلدارة  على  يجب  فإنه  وتعزيزها،  الثقافية 
لبناء  القيم  على  االتفاق  الشركة  أو  للمؤسسة 
لضمان  ذلك  على  بناء  والتصرف  المنشأه  ثقافة 

وجود ثقافة تدعم األعمال بثبات.

الشركات  تمّيز  التي  الموظف  تجربة  خلق  إن 
والمؤسسات عن بعضها البعض وتساعد في جذب 
األهمية  بالغ  أمرًا  يعتبر  بها  واالحتفاظ  المواهب 
للشركات والمؤسسات. نحن نعيش في عالم يقوم 
الشركات  تستفيد  حيث  الشديدة،  المنافسة  على 
لعمالئها.  والمنتجات  الخدمات  أفضل  تقديم  من 
وفي معظم القطاعات، أن تكون رائدًا في السوق 
بين  المواهب  أفضل  تمتلك  أن  يجب  أنه  يعني 
مالمح  بتغيير  تقوم  الرقمية  الثورة  إن  منافسيك. 
الوظائف. عالوة على ذلك،  واحتياجات  ومتطلبات 
العربية  المملكة  تشهدها  التي  التحوالت  كل  مع 
المؤسسات  فان  الحاضر،  الوقت  في  السعودية 
المواهب  جذب  على  التركيز  إلى  تحتاج  والشركات 
جاذبة  موظف  تجربة  وتقديم  ورعايتها،  المحلية، 
مكان  إلى  النساء  من  المزيد  انضمام  مع  خاصة 
العمل؛ لذلك، أتوقع أن يركز قادة الموارد البشرية 
كأحد  موظفيهم  تجربة  تحسين  على  أكبر  بشكل 
النجاح  تحقيق  في  تسهم  والتي  الرئيسة  العوامل 

الشامل لمؤسساتهم وشركاتهم. 

 مدير الموارد البشرية في صندوق التنمية
الصناعيةالسعودي

 لطيفة الغذامي

 غسان القضاة

 مدير تنفيذي رئيسي، قسم االستشارات، كي بي إم جي
في السعودية
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التنفيذيون  يركز  أن  ينبغي 
الموارد  في  المستقبليون 
البشرية بشكل مكثف على 
رسم  إعادة  أهمية  إدراك 
العاملة  القوى  مالمح 
)باستخدام  ذلك  وتبّني 
البيانات  مثل  أدوات 
من  لذلك  لما  والتحليالت( 
النجاح  تحقيق  في  أهمية 
العاملة  القوى  خلق  في 
والحفاظ  المستقبل  في 

عليها.

 - واإلدارة  التحتية  والبنية  واألمن  األعمال  نماذج  في  كبيرة  تغييرات  االصطناعي  الذكاء  “يمثل 
القدرة على تحسين عالقات العمل بين اإلنسان واآللة. ومع تحقيق مزيد من الشفافية من خالل 
والتحديات، وسيحتاج  المشكالت  المزيد من  تحديد  البيانات، سيتم  وتحليالت  الذكاء االصطناعي 
الموظفون إلى إجراء التغييرات وتدريب اآلالت لمساعدة الموظفين لمواجهة تلك التحديات. من 
ناحية أخري، ستكون هذه التقنيات متاحة أيضًا لألشخاص الذين يرغبون في إلحاق الضرر باآلخرين، 

لذلك سيكون األمن السيبراني أمرًا بالغ األهمية.

يلعب العنصر البشري دورًا حاسمًا في العصر الرقمي - في حين أن الروبوتات قد تتعامل مع المهام 
لديها  يكون  البشرية سوف  العاملة  القوى  فان  عالية،  تتطلب مهارات  التي ال  والمهام  الخطرة 
متسع أكبر من الوقت للتفكير بما هو أكثر أهمية وذا قيمة، بما في ذلك ابتكار وتطوير وإدارة 
السمات  معظم  أن  إال  الكمبيوتر،  أجهزة  تحققه  عما  النظر  وبغض  جديدة.  وابتكارات  اختراعات 
البشرية ال يمكن نسخها وتقليدها من خالل التقنية. إن األتمتة الذكية سوف تقوم باإلنجازات التي 
عجزنا عن تحقيقها بمجرد استخدام المهارات البشرية فقط، مثل تشخيص وعالج السرطان، وفي 

هذه الحالة فان الذكاء االصطناعي ال يحل محل الوظائف البشرية؛ إنما ينقذ األرواح البشرية”.

د. سامر عبد الله،
رئيس استشارات التحول الرقمي، كي بي إم جي في السعودية 
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إن البيانات والتحليالت في الموارد البشرية 
تمكن الشركات والمؤسسات في المملكة 
عمليات  تحسين  من  السعودية  العربية 
االستراتيجي  والتخطيط  البشرية  الموارد 
سيدرك  األداء.  وتتبع  القرار  واتخاذ 
أن  البشرية  الموارد  مجال  في  التنفيذيون 
استغالل قدرات أدوات البيانات والتحليالت 
التخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة 
وإعداد التنبؤات المستقبلية ستصبح ال غنى 
غالبية  فإن  هذا،  مع  وتمشيًا  قريبًا.  عنها 
التنفيذيين في الموارد البشرية في المملكة 
أن  على  يوافقون   )٪٧٩( السعودية  العربية 
من  قيمة  تقدم  أن  يمكن  البشرية  الموارد 
المستقبلية.  والتنبؤات  التحليالت  خالل 
أنهم   ٪٥٨ يقول  ذلك،  على  عالوة 
والتنبؤات  التحليالت  حاليًا  يستخدمون 
المستقبلية في الموارد البشرية و٥٤٪ في 
الصعيد  وعلى  السعودية  العربية  المملكة 
العالمي يتفقون على أن مؤسساتهم فعالة 
بشأن  قرارات  التخاذ  البيانات  جمع  في 

القوى العاملة.

ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فإن االستثمار 
والتركيز على مجال التحليالت أقل منه في 
 ٪٨ ذكر  حيث  األخرى،  المجاالت  معظم 
الموارد  مبادرات  أفضل  من  أنه  فقط 
نتائج  مع  التناقض  هذا  ويتماشى  البشرية. 
ذلك  يشير  وربما  أيضا،  العالمية  االستبيان 
تفسر مصطلح  البشرية قد  الموارد  أن  إلى 

“التحليالت” على أنه “رفع التقارير”.

تحول  قادة  أن  الواضح  من  ذلك،  ومع 
أن  يجب  المستقبل  في  البشرية  الموارد 
البيانات  من  أفضل  بشكل  يستفيدوا 
من  المقدمة  القيمة  لتحسين  والتحليالت 
ألعمال  البشرية  الموارد  إدارة  قبل 
مؤسساتهم وشركاتهم، باإلضافة إلى تعزيز 
القدرة التنافسية لمؤسساتهم في السباق 

للحصول على أفضل وألمع المواهب.

إن التحول العالمي نحو الموارد البشرية الرقمية حاصل ال محالة، وقد حان الوقت 
لالستثمار في تقنية الموارد البشرية.

أسرع  إحدى  يمثل  البشرية  للموارد  وبرمجيات  تقنية  أفضل  االستثمار في  إن   
الطرق وأكثرها فاعلية لزيادة أرباح المنشأة. لقد تم االستفادة من االستثمار 
في أنظمة الموارد البشرية في السنوات األخيرة؛ مما حقق مكاسب سريعة 
البشرية وفي استخالص فوائد رئيسة أيضًا، مثل  في تحسين عمليات الموارد 
عام.  بشكل  العمل  فعالية  وبالتالي  البشرية  الموارد  إدارة  كفاءة  تحسين 
وباإلضافة إلى ذلك، ومع عصر الهواتف الذكية وتطورها، يعتمد الموظفون 
اعتمادًا كبيرًا على الوصول إلى تطبيقات الموارد البشرية باستخدام هواتفهم 
المحمولة؛ وعليه فان قادة األعمال في الوقت الحاضر يعيدون تموضع إدارة 
خالل  من  منشآتهم  إلى  القيمة  إلضافة  استراتيجي  كذراع  البشرية  الموارد 
استخدام لوحات المعلومات الديناميكية واستخراج التقارير الذكية حول مواهب 

المنشاة. 

من الواضح أن هناك فجوة بين التنفيذيين في الموارد البشرية والذين يركبون بثقة 
هذه الموجة من التحول الرقمي وأولئك الذين يقومون بخطوات محدودة. وهناك 
يواجه  بينما  تستبعدهم،  أن  للتقنية  يمكن  سنوات،  بضع  غضون  في  أنه  احتمال 

الخاملون منهم فترة أقصر حتى يتم استبعادهم.

المملكة  البشرية في  الموارد  للتنفيذيين في  نقدم نصيحة  فإننا  الصدد،  وفي هذا 
العربية السعودية وهي التركيز بحرص على ما يلي:

- استغالل القيمة الكبيرة والميزة التنافسية للبيانات والتحليالت.

- خلق فكر جديد يدرك التغيير المستمر في العصر الرقمي.

- تحسين مشاركة الموظفين، وتعزيز تجربة الموظفين وخلق ثقافة العمل اإليجابية.

- التجهيز للذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وتكاملهما في خلق قوى عاملة مستقبلية 
متكاملة تجمع بين الجانب البشري والرقمي.

- تقدير الموظفين “كعمالء” في بيئة العمل الرقمية المرنة والحيوية بشكل متزايد.

التي تقود  البشرية  الموارد  أن فرق عمل  الواضح  من 
رحلة التحول - وبالتالي المؤسسات التي تعمل فيها - 

تدرك أن “ مستقبل الموارد البشرية يبدأ اآلن”.

خليل السديس

 الشريك المدير لمكتب كي بي 
إم جي في السعودية - الرياض
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يدرك قادة األعمال أنَّ المواهب تضفي ميزة تنافسية لألعمال، لكن القوى 
صاحب  بين  العالقات  جانب  إلى   - مستمر  تغير  في  العمل  وبيئات  العاملة 
التي تحدث  التقنية  إلى االستثمار في  تحتاج  العمل والموظف. وعليه فقد 
تغييرًا من شأنه قلب الموازين، أو امتالك واكتساب مهارات جديدة حساسة، 
أو فتح الباب على مصراعيه أمام الذكاء االصطناعي، أو إعادة تشكيل ورسم 
مالمح تجربة الموظف وثقافة مكان العمل؛ األمر كله يتعلق بقيادة ودفع 
إن قسم  جديدة.  عمل ومسارات  األمام من خالل طرق  إلى  أعمالك  عجلة 
يتفهم هذه  السعودية  إم جي في  بي  والتغيير في كي  األفراد  استشارات 
مع  يومي  وبشكل  جنب  إلى  جنبًا  ويعمل  لها،  المصاحبة  والفرص  التحديات 
الخبرات  بتقديم  ونقوم  أعمالك،  لطبيعة  مشابهة  ومؤسسات  شركات 
لتحديد  حاليًا  المؤسسات  تحتاجها  التي  الصناعة  وخبراء  والدراسات  واألبحاث 
استثمار  أهم  البشرية  الموارد  وتبقى  البشرية،  الموارد  مستقبل  وهندسة 
واألساس الذي يحدد ويعرف العالمة واالسم التجاري للشركات والمؤسسات.

لمزيد من المعلومات، يؤمل منكم التواصل مع أحد أعضاء فريق العمل الذي 
قام بإعداد هذا التقرير، أو زيارة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه في 

السعودية.
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