بالتعاون مع

بكل شيء
الفائزون يظفرون
ّ
السباق العتماد منهجية متكاملة لخلق فرص العمل
في حقبة العمل المستقبليّة
ديسمرب 2017

القمة
العالمية
للحكومات

القمة العالمية للحكومات ّ
منصة عالمية تهدف إلى
استشراف حكومات المستقبل .وتحدّد القمة كل عام
برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب
على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.
القمة العالمية للحكومات مرك ٌز لتبادل المعرفة بشأن
عدّة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف
ّ
ومنصة للتواصل بين
المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار،
ّ
والرواد في مجال تحقيق
صناع السياسات والخبراء
التنمية البشرية.
تفتح القمة العالمية للحكومات بابًا على المستقبل
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات
والفرص التي تواجهها البشرية .كما أنها ّ
منصة
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول
الذكية التي ّ
تحفز االبتكار في مواجهة التحديات
المستقبلية.
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الجزء األول:
تحديد الفائزين والخاسرين :دور الحكومات
في حقبة العمل المستقبليّة
تشــهد طبيعــة االقتصــادات ،وبالتالــي أســواق العمــل ،تغيـ ً
ـرا جذريـ ً
ـا،
ً
أعوامــا فــي التــدرّب لشــغل وظائــف محــ ّددة
فاألفــراد يقضــون
ليكتشــفوا الحقـ ً
ـا أنهــا لــم تعــد موجــودة فــي ســوق العمــل .وباتــت

الشــركات قــادرة علــى التوظيــف مــن مجموعــة األيــدي العاملــة
ً
ســوق عالميــة شــديدة التنافســية .ويــؤدي نضــوج
محليــا ومــن
ٍ
ً
تغييــرا جذري ً
ّــا إلــى خلــق وظائــف
الشــركات الجديــدة التــي تحــدث
ً
إضافــة إلــى إلغــاء دور القطاعــات القديمــة فــي اآلونــة
جديــدة
نفســها .وينــذر تزايــد االعتمــاد علــى األتمتــة والــذكاء االصطناعــي
بخلــق عالــم مســتقبلي يُماثــل ّ
توقعــات عالــم االقتصــاد كينــز
ٍ
ً
أســبوعيا ،وســيحدث
بتقليــص عــدد ســاعات العمــل إلــى  15ســاعة

كل ذلــك فــي ظـ ّ
ـل زيــادة عــدد الســكان العالــم ممــن هــم فــي ســن
العمــل بمقــدار  700مليــون فــي األعــوام العشــرين المقبلــة .
وتشــير هــذه التحــوالت الجذريــة إلــى أن العالــم قــد يشــهد حقبــة
جديــدة مــن الوظائــف واســعة االنتشــار عاليــة الجــودة ،بحيــث تغــدو
أمــرا مــن الماضــيّ .
ً
إل أن هــذا األمــر ال يــزال
المهــام البســيطة

ً
بعيــدا كل البعــد عــن الوضــع الراهــن .ويبــدو أن العالــم يتجــه نحــو
خلــق فــرص عمــل جديــدة؛ ومــع ذلــك فــإن طبيعــة هــذه الوظائــف
وردود فعــل الجهــات الفاعلــة المؤسســية تشــير إلــى أن أي نمــو
يحــدث سـ ّ
ـيتركز فــي شــريحة صغيــرة مــن الســكان .وســتكون النتيجــة
النهائيــة لذلــك زيــادة حــادة فــي التفــاوت االجتماعــي حيــث ســتحصد
مجموعــة صغيــرة مــن األطــراف الفاعلــة الموهوبــة التــي تتمتــع

اﻟﺸﻜﻞ .1
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(2017-2037
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  4.9 :2017ﻣﻠﻴﺎر
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

5%
1%

9%
أوروﺑﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
14%

بمهــارات عاليــة جميــع فوائــد أســواق العمــل الحديثــة .وقــد يكــون
هــذا التفــاوت مقبـ ً
ـوال علــى المــدى القصيــر ولكنــه ســيؤدي بشــكل
واضــح إلــى نتائــج غيــر مســتدامة علــى المــدى الطويــل.
ً
نــادرا مــا تتخــذ اإلجــراءات المثاليــة
ويمكــن القــول أن إن الحكومــات
الالزمــة لحــل مســألة التفــاوت مــن خــال التوظيــف مــع ضمــان النمــو
االقتصــادي فــي الوقــت ذاتــه .ويحتــل الجــدل المبدئــي الــذي يقيّــم
ـا متقدمـً
أهميــة تعزيــز التوظيــف أو تحفيــز النمــو االقتصــادي ،موقعـً
ـا

10%

فــي النقاشــات العامــة منــذ بدايــات القــرن العشــرين ،ولطالمــا
كان هنــاك تباعــ ٌد ملحــوظ مــن حيــث المبــدأ والتطبيــق .إال أن اآلثــار
ً
ً
حساســة بمــا فيــه
طفيفــة و/أو لــم تكــن
الســلبية الناتجــة كانــت

لح ً
ً
ــا .ولكــن
الكفايــة مــن الناحيــة السياســية لتســتدعي
اهتمامــا ُم ّ
الحــال لــم يعــد كذلــك فــي الوقــت الراهــن ،إذ أن التباعــد أصبــح كبيــراً

62%
آﺳﻴﺎ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  5.6 :2037ﻣﻠﻴﺎر

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

4%
9%

أوروﺑﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
1%

فمــا هــو جوهــر هــذا التباعــد؟ ومــا هــي التغيــرات التــي تطــرأ علــى
واقــع أســواق العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين التــي تفــرض

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ً
ومتزايــدا ،والعواقــب لــم تعــد مقبولــة.

20%

الملحــة؟
هــذه األهميــة
ّ
 .1إمكانــات النمــو الكبيــرة فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات
التــي تتســم بمســتويات عاليــة مــن االبتــكار ،ممــا يســتدعي

8%

الحاجــة إلــى مهنييــن مــن ذوي المهــارات.
 .2هنــاك فــي الوقــت ذاتــه عــدد كبيــر مــن العاطليــن عــن العمــل
الذيــن يشــعرون بعزلــة متزايــدة عــن ســوق العمــل ،وهــؤالء هــم

58%

األشــخاص الذيــن “تخلّفــوا” عــن ركــب قطــار االقتصــاد العالمــي.
آﺳﻴﺎ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ؛ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
مكتب اإلحصاء الســكاني األمريكي؛ قواعــد البيانات الدولية.

3

ً
ســابقا علــى
وقــد يقــول البعــض بأننــا شــهدنا هــذه التغييــرات
ّ
التحــول اليــوم
أعتــاب كل ثــورة صناعيــة ،ومــع ذلــك فــإن ســرعة
لــم يســبق لهــا مثيــل .ولــم تتــرك التغييــرات التكنولوجيــة الجذريــة
ً
خيــارا للحكومــات ســوى حشــد جميــع مواردهــا الداخليــة
الســريعة
والتصــدي لتح ّديــات العمالــة المواكبــة لهــا .وســتترتب علــى
اإلجــراءات الحكوميــة مجموعــة مــن النتائــج السياســية واالقتصاديــة
ً
وتبعــا لإلجــراءات
واالجتماعيــة واألخالقيــة فــي نهايــة المطــاف.

ً
حتمــا الفــرق بيــن الفائزيــن والخاســرين:
المتخــذة ،فســنلحظ

الخاســرون :الــدول غيــر القــادرة علــى التكيــف مــع التحــول الجــذري
فــي طبيعــة الوظائــف أو اســتبقاء المواهــب الماهــرة .ومــن المؤكــد
بــأن شــريحة واســعة مــن ســكانها ستشــعر بالعزلــة ،ممــا ســيثير
حلقــة مــن ردود الفعــل الســلبية فــي السياســات الشــعبية ،ويــؤدي
إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة ،والتباطــؤ االقتصــادي ،وارتفــاع حــدة
التوتــرات االجتماعيــة.
الفائــزون :الــدول التــي ســتحتضن مســتقبل الوظائــف وســتقوم
بتكييــف منظوماتهــا للتفاعــل بشــكل إيجابــي مــع الواقــع
المســتقبلي لســوق العمــل .وســتنجح هــذه الــدول فــي بنــاء حلقــة
مــن ردود الفعــل اإليجابيــة المتمثلــة باســتقطاب المواهــب الماهــرة
فــي القطاعــات المبتكــرة ،وجــذب القطاعــات المبتكــرة التــي تبحــث
عــن المواهــب الماهــرة فــي الوقــت ذاتــه.
ً
إذا ،لــم ال تتفاعــل الحكومــات مــع هــذا الواقــع الجديــد؟ علــى العكــس
مــن ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن بــذل الحكومــات لقصــارى جهدهــا،
فــإن إجراءاتهــا تعجــز عــن تحقيــق النتائــج المطلوبــة .ولكــي نفهــم
الحــاالت التــي ُتخطــئ فيهــا الحكومــات ،يتوجّــب علينــا اســتطالع
كيفيــة تفاعــل الحكومــات مــع التغيــرات فــي مــكان العمــل ،وتحديــد
ّ
المرجــوة.
كيفيــة عجــز إجراءاتهــا عــن تحقيــق النتائــج

4
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دراســة حالــة المملكــة المتحــدة – خلــق 3.4
ً
نتيجــة لألتمتــة
مليــون فرصــة عمــل

الســتبيان أجرتــه شــركة “ديلويــت” ،فــإن ثالثــة أربــاع الشــركات فــي
ـا تعتقــد أنهــا لــن ّ
المملكــة المتحــدة تقريبـ ً
توظــف المزيــد مــن النــاس

اســتفادت المملكــة المتحــدة علــى مــدى األعــوام الـــ 15الماضيــة

علــى أعمالهــا .وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المحلليــن يخشــون أن

ً
ً
ً
ً
جــدا
كبيــرا
كبيــرا أو
تأثيــرا
فــي المســتقبل وأن التكنولوجيــا ســتحدث

ـوذج يتطلــب رؤوس أمــوال ضخمــة إلــى
يقودنــا هــذا التحــول نحــو نمـ ٍ
خيــار بيــن وظائــف اإلنســان أو الروبوتــاتّ ،
إل أن الواقــع بعيــ ٌد عــن

مــن التحــول القائــم علــى التكنولوجيــا ،الــذي أدى إلــى اســتبدال
الوظائــف الروتينيــة التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة ُ
بأخــرى غيــر

ذلــك .وســيحقق الناتــج الهجيــن زيــادة كبيــرة فــي اإلنتاجيــة والجــودة

روتينيــة وتتطلــب مهــارات عاليــة .وبينمــا أدّت التقنيــات المتطــورة

لجميــع األطــراف المعنيــة.

الجديــدة مثــل األتمتــة والــذكاء االصطناعــي إلــى خســارة نحــو
 80ألــف وظيفــة ،فقــد تــم خلــق نحــو  3.5مليــون وظيفــة جديــدة .

ومــن األهميّــة بمــكان ضمــان أن تتمتــع القــوى العاملــة فــي

وتتطلــب هــذه الوظائــف الجديــدة درجــة أعلــى مــن البراعــة اليدويــة

المســتقبل بالمهــارات المطلوبــة ،والتعليــم الــازم للتعامــل مــع هــذا
ّ
الموظفيــن فــي المســتقبل أن
الواقــع الجديــد .وســيتوجّب علــى

والمهــارات المعرفيــة مــن الوظائــف الســابقة ،وبالتالــي تتطلــب
دفــع أجــور أعلــى .وكمعــدل وســطي ،تدفــع الوظائــف التــي تتطلــب
ً
تقريبــا فــي العــام أكثــر
مهــارات أعلــى  10آالف جنيــه إســترليني

يتمتعــوا بمجموعــة مهــارات أكثــر تطـ ً
ـورا مــن الجيــل الســابق .وتشــير

الدراســة نفســها المتعلقــة بالشــركات البريطانيــة أن المعرفــة

مــن الوظائــف التــي تحــل محلهــا ،ممــا ســينتج عنــه دفعــة صافيــة

الرقميــة والقــدرة اإلداريــة واإلبــداع وريــادة األعمــال وحــل المشــكالت

لالقتصــاد بقيمــة  140مليــار جنيــه إســترليني.

المعقــدة ســتصبح أكثــر مجموعــات المهــارات المطلوبــة فــي
المســتقبل .ويكمــن نجــاح الحكومــات فــي تطويــر هــذه المهــارات

وبالنظــر إلــى المســتقبل ،ســتواصل التكنولوجيــا أداء دور هــام

فــي قدرتهــا علــى تزويــد المواطنيــن بالتدريــب والتعليــم المناســبين

فــي القــوى العاملــة .وتقــدر “ديلويــت” أن  35%مــن الوظائــف

قــدر مــن االســتفادة مــن مزايــا
لتمكينهــم مــن تحقيــق أقصــى
ٍ
األتمتــة والتغييــرات الجذريــة القائمــة علــى التكنولوجيــا.

فــي المملكــة المتحــدة معرضــة بشــدة لخطــر األتمتــة فــي األعــوام
ً
ووفقــا
العشــرة إلــى العشــرين المقبلــة .وفــي الوقــت ذاتــه،

اﻟﺸﻜﻞ .2
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2001-2015
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ

اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ

اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻸﺗﻤﺘﺔ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪّرة ﺑﺎﻵﻻف
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اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ

اﻟﻤﺪراء اﻹدارﻳﻮن وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ

اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻣﻬﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت

اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻓﺮاي وأوﺳﺒﻮرن" ،أو إن إس" ،ﺗﺤﻠﻴﻼت "دﻳﻠﻮﻳﺖ" 2015

«االنتقال من قوة الجسد إلى قوة العقل :تأثير التكنولوجيا على الوظائف في المملكة المتحدة» ،ديلويت.2015 ،
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الجزء الثاني:
التحوالت األساسية األربعة :كيف تتعامل
الحكومات مع تطوّر أماكن العمل؟
ســعت العديــد مــن أوراق البحــث والمنهجيــات وأطــر العمــل إلــى

ّ
التحول األول :االبتكار في نماذج األعمال

ّ
بالتطــور .وركــز البعــض
توصيــف موضــوع مســتقبل العمــل اآلخــذ
علــى العمليــات المتقدمــة فــي ســوق العمــل ،بينمــا بحــث البعــض
اآلخــر تنويــع المهــارات المطلوبــة .ويتســابق معظمهــم لإلجابــة
علــى الســؤال األساســي“ ،كــم ســيبلغ عــدد األشــخاص الذيــن
ســيفقدون وظائفهــم؟”

التحول

تتحــول نمــاذج األعمــال بســرعة أكبــر مــن أي وقــت مضــى فــي ظـ ّ
ـل
ّ
حــدث تغييــرات جذريــة
انخفــاض تكاليــف التقنيّــات المتطــورة التــي ُت
فــي قطاعــات بأكملهــا ،وتقلــل مــن الحواجــز أمــام دخــول األســواق.

علــى الرغــم مــن وجــود منظــورات وتســاؤالت وجيهــة للبحــث فيهــا،
ّ
اهتمامنــا حالي ً
ً
ّــا هــو طريقــة تغيّــر منظومــات
إل أن أكثــر مــا يثيــر
العمــل وطريقــة اســتجابة الحكومــات لتلــك التغيــرات .لذلــك،
سنســتعرض فــي القســم التالــي مــا نعتبرهــا “التحــوالت األساســية
األربعــة ألنظمــة العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين” .وســ ُنح ّدد
كل مــن هــذه “التحــوالت” علــى األنظمــة ،وردود الفعــل النمطيــة
أثــر ٍ
ً
إضافــة إلــى االســتجابات البديلــة التــي
غيــر المحســوبة للحكومــات،
تســتحق التقديــر ،ولكنهــا ال تعالــج األســباب الجذريــة للمشــاكل
بالقــدر الكافــي.
وتتضمــن التحــوالت األساســية األربعــة فــي منظومــة العمــل فــي
القــرن الحــادي والعشــرين ً
كال مــن:
 .1االبتــكار في نماذج األعمال.
 .2تنويــع المناصب.

علــى ســبيل المثــال ،أدّى االبتــكار فــي نمــاذج األعمــال إلــى ظهــور
الشــركات “الوســيطة” التــي توفــر منصــة فعليــة أو افتراضيــة تتيــح
التواصــل بيــن البائعيــن والمســتهلكين .وال تملــك هــذه الشــركات
األصــول ،بــل تعمــل كمنتــدى لألفــراد لبيــع أصولهــم وخدماتهــم
ً
جديــدا ،إال
الخاصــة .وعلــى الرغــم مــن أن نمــوذج العمــل هــذا ليــس
أن ربحيّتــه قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر نتيجــة تقــدم التكنولوجيــا ممــا
ّ
يســر ســهولة وســرعة التواصــل بيــن المشــترين والبائعيــن .وفــي
الوقــت ذاتــه ،ســاهم القطــاع فــي تقليــص حاجــة الشــركات إلــى
التوظيــف علــى أســاس دوام كامــل ،وبالتالــي خلــق نمــوذج أعمــال
ً
اســتنادا إلــى مبــدأ “حســب الحاجــة”.
يتــم مــن خاللــه التوظيــف
وفــي الوقــت نفســه ،أدى تطــور األتمتــة إلــى تحســين ســرعة ودقــة
تســليم البضائــع والخدمــات ،إضافــة إلــى االســتغناء عــن دور العمــال
فــي أداء المهــام الروتينيــة .وفــي الحالتيــن ،فإننــا نشــهد توج ً
ّهــا
يتمثــل فــي اســتبدال النمــاذج كثيفــة العمالــة بنمــاذج كثيفــة رأس

 .3تغّيــر آليات إيجاد الوظائف المناســبة.

المــال تولــي قيمــة أكبــر ألهميــة األنظمــة والبنــى التحتيــة والبحــث

 .4القــوى العاملة المتغيّرة.

والتطويــر ،بالمقارنــة مــع القيمــة التــي توليهــا لــرأس المــال
البشــري.

اﻟﺸﻜﻞ .3
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴّﺮة

ﺗﻐﻴﺮ آﻟﻴﺎت إﻳﺠﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
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ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة

تحدّيات التوظيف
شــعر العمــال مــن جميــع المهــارات والمســتويات باألثــر الكبيــر لهــذا

ً
مقنعــا
وعلــى الرغــم مــن أن االبتــكار فــي نمــاذج األعمــال يعتبــر
ـدا بالتأكيــد للعمــاء فــي قطــاع النقــلّ -
ومفيـ ًإل ّ
أن التأييــد الحكومــي

يناضلــون للمنافســة علــى فــرص العمــل المعــدودة المتاحــة.

غيــر المتبصــر يُعتبــر مشـ ً
ـكلة بح ـ ّد ذاتهــا .و ُتحــدث مشــاركة المركبــات
ً
تغييــرا جذري ً
ّــا فــي القطــاع القائــم لســيارات األجــرة وذلــك إمــا عبــر

التوجــه ،وحتــى العامليــن الذيــن يتمتعــون بالخبــرة التقنيــة والتعليــم
وبالنســبة للبعــض ،فقــد أدت المنافســة الشــديدة فــي مجــال
عملهــم ،والتــي اشــت ّدت بفعــل األعــداد المتزايــدة للقــوى العاملــة
جيــد مــن التعليــم ،إلــى
وبقــدر
التــي تتمتــع بالقــدرة علــى التنقــل
ٍ
ٍ

إجبارهــم علــى العمــل فــي وظائــف محــدودة مــن ناحيــة المســار
ً
ً
وأمانــا .وفــي كل عــام،
تطــورا
الوظيفــي أو فــرص النمــو ،وأقــل
يدخــل المزيــد مــن الخريجيــن إلــى ســوق العمــل غيــر مســتعدين
لهــذا الواقــع الجديــد المتمثــل فــي البطالــة وانعــدام األمــان
الوظيفــي .وتــزداد خيبــة أملهــم مــن المؤسســات التــي تركتهــم
مثقليــن بالديــون وعاطليــن عــن العمــل ،حتــى أنهــم يفقــدون الثقــة
فــي الجامعــات التــي لــم تعــد تزودهــم بالمهــارات التــي يتطلبهــا
الســوق منهــم.

ردود الفعل غير المحسوبة للحكومات
تحــاول الحكومــات مواجهــة نمــاذج األعمــال المتطــورة عبــر تعزيــز
الوضــع الراهــن ،ويشــمل ذلــك دعــم القطاعــات اآلخــذة بالــزوال فــي
محاولــة لزيــادة التوظيــف ووضــع قيــود تنظيميــة علــى القطاعــات
التــي تدعــم النمــاذج الجديــدة .وعلــى ســبيل المثــال ،فــي الكثيــر
مــن الــدول الغربيــة ،تجــري العــودة إلــى االســتراتيجيات الصناعيــة
كوســيلة لتعزيــز فــرص العمــل أمــام العمــال .وتفتــرض الحكومــات أن
تشــجيع القطاعــات “المجربــة والحقيقيــة” ســيخلق الوظائــف نفســها
ً
تمامــا كمــا كانــت تفعــل فــي
أو اإلمكانيــة ذاتهــا إليجــاد القيمــة،
األعــوام الســابقة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االســتراتيجيات قــد
تكــون حســنة النيــةّ ،
إل أنهــا ال تعالــج الواقــع الجديــد الــذي يفرضــه
مســتقبل العمــل .وفــي مواجهــة األتمتــة واالبتــكار التكنولوجــي،
ســتتم إعــادة هيكلــة الوظائــف فــي قطاعــات مثــل التعديــن والبنــاء
والتصنيــع بشــكل أساســي؛ ولــن يكــون لهــا وجــود فــي كثيــر مــن

اســتبدال ســائق بســائق آخــر أو زيــادة عــدد الســائقين العامليــن
بنظــام مشــاركة المركبــات فــي االقتصــاد .وبالرغــم مــن أن الدعــم
مفيــدا علــى المــدى القصيــرّ ،
ً
إل
الحكومــي لهــذا النمــوذج يعــ ّد
أنــه يفتقــر إلــى التركيــز علــى كيفيــة تطويــر المهــارة المطلوبــة،
أي القيــادة ،علــى المــدى الطويــل ،ممــا يثيــر أســئلة بشــأن مــدى
قابليــة تطبيقــه علــى المــدى الطويــل .وفــي الواقــع ،تعـ ّد مشــاركة
المركبــات مرحلــة وســيطة نحــو األتمتــة ،إذ ســتتم أتمتــة المزيــد مــن
الســيارات فــي المســتقبل ،ممــا ســيؤدي إلــى الحــ ّد مــن الحاجــة
ً
وعوضــا عــن التركيــز علــى مســتقبل قطــاع النقــل
إلــى الســائقين.
ّ
تعــول الحكومــات علــى مكاســب قصيــرة
علــى المــدى الطويــل،
األمــد.

على الرغم من أن االبتكار
في نماذج األعمال يعتبر
ً
ً
ومفيدا بالتأكيدمقنعا
للعمالء في قطاع النقل-
ّ
إل ّ
أن التأييد الحكومي غير
ً
مشكلة بح ّد
المتبصر يُعتبر
.ذاتها

الحــاالت.
وهنــاك أدلــة فــي الوقــت ذاتــه علــى أن بعــض البلــدان تفــرض لوائــح

التحول الثاني :تنويع “المناصب”

ـال
مرهقــة الســتبعاد الشــركات التــي ال تمتثــل للوضــع القائــم .وكمثـ ٍ
علــى ذلــك ،واجهــت شــركات مثــل “أوبــر” ( )Uberو”إيــر بــي إن بــي”

التحول

( )Airbnbمثــل هــذه القيــود التنظيميــة الكبيــرة فــي المــدن الغربيــة،
ّ
اضطرهــا للخــروج مــن الســوق .وتح ـ ّد هــذه القــرارات مــن فــرص
ممــا

أدّى ظهــور ســوق عالميــة للمواهــب وتقنيــات االتصــال إلــى خلــق
المزيــد مــن الحريــة فــي طريقــة عمــل النــاس .فعوضـ ً
ـا عــن االرتبــاط

العمــل أمــام عامــة الشــعب الذيــن يســتخدمون هــذه المنصــات
كمنتــدى لبيــع ســلعهم وخدماتهــم.

بــذل المزيــد مــن الجهــود بشــكل أفضــل :منهجيــات
الحكومــات لحــل مشــكلة البطالــة
تــدرك الحكومــات فــي الكثيــر مــن الحــاالت بــأن التكنولوجيــا تحفــز
ً
واســتجابة لذلــك فهــي تقــوم باعتمــاد هــذه النمــاذج
االبتــكار،
ً
مكــررة فــي بعــض الحــاالت اســتخدامها فــي القطــاع
الجديــدة،
العــام .وعلــى خــاف الحكومــات التــي تضــع حواجــز أمــام نمــاذج
األعمــال الجديــدة ،فقــد أيــدت بعــض الحكومــات منصــات مثــل “أوبــر”
( )Uberوتطبيقــات مشــاركة المركبــات للربــط مــا بيــن الراكبيــن
المحتمليــن وســيارات األجــرة أو حتــى المركبــات ثالثيــة العجــات.

بالشــركات الكبيــرة ،يتمتّــع الموظفــون بحريــة أكبــر للعمــل بصــورة
مؤقتــة ،أو العمــل عــن بعــد أو بــدوام جزئــي .ونتــج عــن ذلــك ظهــور
“اقتصــاد األعمــال الحــرة” ( ،)Gig Economyوهــو عبــارة عــن أســواق
ً
أمــورا شــائعة وتقــوم
تكــون فيهــا الوظائــف المؤقتــة والمرنــة
الشــركات فيهــا بتوظيــف متعاقديــن مســتقلين ،وعامليــن لحســابهم
الخــاص ،عوضـ ً
ـدوام كامــل .ووجــدت دراســة أجرتهــا
ـا عــن موظفيــن بـ
ٍ
شــركة “ديلويــت” علــى شــركات متعــددة الجنســيات أن نحــو ثلــث
القــوى العاملــة لديهــا معيّنــون بصــورة مؤقتــة ،ويعتقــد 51%
مــن قــادة األعمــال أن هــذا الرقــم ســيزداد خــال األعــوام الخمســة
المقبلــة.
وأدى هــذا الشــكل مــن أشــكال العمالــة إلــى خلــق خدمــات ميسـ ً
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أكثــر مــن حيــث التكلفــة وأكثــر كفــاءة للعمــاء ألن الموظفيــن
المؤقتيــن غالبـ ً
ـا مــا تكــون تكلفــة اســتخدامهم أقــل ،ومرونتهــم مــن

كيفيــة اســتيعاب هــذه المناصــب الجديــدة فــي االقتصــاد .وباإلضافــة

حيــث التوافــر أعلــى .كمــا ســاهم بتوســيع نطــاق المواهــب المتاحــة

إلــى ذلــك ،يمكــن أن تعيــق منصــات اقتصــاد األعمــال الحــرة هــذه
ّ
وينــم حظــر
القطاعــات القائمــة بالفعــل والتــي تقودهــا الحكومــة.

حظــر صــارم علــى هــذا النــوع مــن الشــركات ألنهــا غيــر متأكــدة مــن

أمــام أصحــاب العمــل ألنهــم لــم يعــودوا بحاجــة إلــى توظيــف شــخص
ً
اســتنادا إلــى مســألة قربــه مــن مــكان العمــل .ونتيجــة لذلــك،

هــذه المنصــات عــن قصــر نظــر ومــن المرجــح أن يــؤدي إلــى الحــ ّد

أصبحــت المناصــب أكثــر مرونــة ،حيــث باتــت ّ
توفــر الفائــدة ألصحــاب

مــن المنافســة فــي ســوق العمــل أو إلــى نمــو اقتصــاد غيــر

العمــل والموظفيــن علــى حــد ســواء .ويمكــن للمؤسســات إيجــاد
ً
عالميــا عنــد الضــرورة وبــات الموظفــون
المــوارد والحصــول عليهــا

رســمي حولــه.

يتمتّعــون بالقــدرة علــى العمــل بالمرونــة التــي تناســب نمــط الحيــاة
التــي يرغبــون بهــا.

تحدّيات التوظيف
علــى الرغــم مــن تقديــم هــذا النمــط الجديــد مــن العمــل بعــض
الفوائــدّ ،
ً
أيضــا إلــى نمــو ســوق العمــل غيــر الرســمية
إل أنــه أدى
ّ
المنصــات
وانخفــاض حمايــة العمــال .فعلــى ســبيل المثــال ،تقــوم
القائمــة علــى اقتصــاد األعمــال الحــرة مثــل “ديليفيــرو” ()Deliveroo
بالربــط بيــن العمــال والعمــاء دون تحمــل أيــة مســؤولية عنهــم
كموظفيــن.
فالموظفــون ال يحصلــون علــى المزايــا التــي يحصــل عليهــا العمــال
الدائمــون المتفرغــون مثــل العطــات واإلجــازات المرضيــة مدفوعــة
األجــر والمدفوعــات التــي تمنــح لالســتغناء عــن العمالــة الزائــدة عــن
الحاجــة والتأميــن الصحــي ،فــي بعــض األســواق .وفــي العديــد مــن
الواليــات القضائيــة ،يعانــي هــؤالء الموظفــون حالــة مــن الضيــاع
مــن الناحيــة القانونيــة تشــبه “األرض التــي ال مالــك لهــا” ،إذ ال
يمكــن اعتبارهــم عمـ ً
ـاال مســتقلين ألنهــم ال يزالــون تحــت رقابــة تلــك
ً
أيضــا ألنهــم يســتخدمون عــادة
المنصــات ،وال يعتبــرون موظفيــن

أدواتهــم الخاصــة ويختــارون وقــت بدئهــم للعمــل.
فالموظفــون ال يحصلــون علــى المزايــا التــي يحصــل عليهــا العمــال
الدائمــون المتفرغــون مثــل العطــات واإلجــازات المرضيــة مدفوعــة
األجــر والمدفوعــات التــي تمنــح لالســتغناء عــن العمالــة الزائــدة عــن
الحاجــة والتأميــن الصحــي ،فــي بعــض األســواق .وفــي العديــد مــن
الواليــات القضائيــة ،يعانــي هــؤالء الموظفــون حالــة مــن الضيــاع
مــن الناحيــة القانونيــة تشــبه “األرض التــي ال مالــك لهــا” ،إذ ال
يمكــن اعتبارهــم عمـ ً
ـاال مســتقلين ألنهــم ال يزالــون تحــت رقابــة تلــك
ً
أيضــا ألنهــم يســتخدمون عــادة
المنصــات ،وال يعتبــرون موظفيــن

أدواتهــم الخاصــة ويختــارون وقــت بدئهــم للعمــل.

ردود الفعل غير المحسوبة للحكومات
تــرددت الحكومــات فــي تقديــم الدعــم المباشــر لمنصــات “اقتصــاد
األعمــال الحــرة” ( )Gig Economyبســبب المخــاوف بشــأن طريقــة
ً
ووفقــا لتقريــر أعدتــه اللجنــة البرلمانيــة فــي
معاملــة العمــال.
المملكــة المتحــدة عــام  ،2017تســتخدم مثــل هــذه المنصــات
“العامليــن لحســابهم الخــاص باعتبارهــم عمالــة أقــل كلفــة”
إلعفائهــا مــن المســؤوليات تجــاه العمــال والمســؤوليات األخــرى.
ونتيجــة لذلــك ،اســتمرت بعــض الحكومــات فــي ســعيها إلــى فــرض

بــذل المزيــد مــن الجهــود بشــكل أفضــل :منهجيــات
الحكومــات لحــل مشــكلة البطالــة
تــدرك الحكومــات علــى نحــو تدريجــي أن القــوى العاملــة لديهــا
تتجــه نحــو فــرص العمــل المســتقل و/أو فــرص ريــادة األعمــال.
ولتســهيل هــذا التو ّجــه ،تواصــل الحكومــات اســتحداث قوانيــن جديــدة
لتنســيق هــذا النشــاط المهنــي .وأنشــأت الــدول الغربيــة فئــات مــن
العامليــن لحســابهم الخــاص مــع حمايــة محــ ّددة ،مثــل مســتحقات
ّ
ُســهل إنشــاء هــذه الفئــات علــى الحكومــات تحديــد
العمــال .كمــا ي
عــدد العمــال الذيــن يقومــون بهــذا النــوع مــن األنشــطة .وفــي ظــل
توســيع الحكومــات لمنظورهــا الخــاص بمنظومــات ســوق العمــل
وأنــواع فــرص العمــل الحــر المطلوبــة ،ســتتوفر لديهــا معلومــات
أفضــل لدعــم هــؤالء العمــال وضمــان أن تســاهم مهاراتهــم بشــكل
فاعــل فــي االقتصــادات الوطنيــة.

وفي ظل توسيع الحكومات
لمنظورها الخاص بمنظومات
سوق العمل وأنواع فرص
العمل الحر المطلوبة،
ّ
ستتوفر لديها معلومات
أفضل لدعم هؤالء العمال
وضمان أن تساهم مهاراتهم
بشكل فاعل في االقتصادات
الوطنية.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ال يــزال هنــاك المزيــد مــن العمــل الواجــب
إنجــازه لمواصلــة تعزيــز هــذا التوجّــه .إذ يعتبــر العاملــون لحســابهم
الخــاص فــي بعــض الــدول غيــر مؤهليــن للحصــول علــى تغطيــة
التأميــن ،حيــث أن أصحــاب العمــل هــم مــن يتكبــدون بشــكل رئيســي
ً
وإضافــة إلــى ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن
كلفــة التأميــن الصحــي.
ّ
تــروج للتدريــب علــى العمــل الحــر ،يمكــن أن يحصــل
أن الحكومــات
ـد مــن الدعــم التعليمــي مــن
العاملــون لحســابهم الخــاص علــى مزيـ ٍ
المؤسســات األكاديميــة لتهيئتهــم لســوق العمــل بنجــاح.
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اﻟﺸﻜﻞ :4
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ
ّ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ آﻟﻴﺎت إﻳﺠﺎد
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة

• أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أوﺳﻊ
ً
ً
ﺗﻨﻮﻋﺎ
ﻧﻄﺎﻗﺎ وأﻛﺜﺮ

ً
ﻧﻄﺎﻗﺎ
• ﻳﺘﻮﻗﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات
• اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة

• زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
• زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

• ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺘﺤﻮل

ﺗﺤﺪّﻳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ردود ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ

ً
ﺟﻴﺪا
ﺟﻴﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ

• وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺎ
اﻷﺟﺎﻧﺐ
• اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺸﺊ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺜﻴﺮة
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ وﻫﻮ أﻣ ٌﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﺪام
• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻋﺪم إﻋﺎدة ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻨﺎس ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

•

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

ً
ﺑﻌﺪا وأﻗﻞ
• أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ
ً
دواﻣﺎ

• اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ
• ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻗﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل

---

ً
ﻃﺮﻗﺎ أﺧﺮى
• ﺗﺪرس اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎنّ ،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ

التحول الثالث :اختالل في عمليات توازن السوق
التحول
أدّت الطبيعــة المتغيــرة آلليــات تــوازن الســوق إلــى تحــول كبيــر
فــي توقعــات أصحــاب العمــل مــن الباحثيــن عــن فــرص العمــل .ومــن
المرجــح أن تحـ ّ
ـل التغيــرات التكنولوجيّــة الجذريــة مثــل األتمتــة والــذكاء

االصطناعــي محــل مهــام محــددة كان يتــم القيــام بهــا سـ ً
ـابقا كجــزء

مهــن معيّنــة ،وأن تخلــق وظائــف جديــدة تتطلــب مهــارات
مــن
ٍ
أساســية ســريعة التغيّــر .وتتجــه الشــركات بقــدر أكبــر إلــى التوظيــف
ً
مهامــا معقــدة تتطلّــب معــارف واســعة ال
لشــغل مناصــب تتضمــن
يمكــن للتكنولوجيــا أن تقــوم بهــا .لذلــك ،تخطــى أصحــاب العمــل
مجــرد البحــث عــن المهــارات الصلبــة ( )Hard Skillsوالمؤهــات
الرســمية والمقابــات التقليديــة لتوظيــف المواهــب .ففــي ســوق
العمــل الحالــي ،هنــاك تركيــز متزايــد علــى مجموعــة أوســع مــن
المهــارات االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك العمــل الجماعــي واإلبــداع
وحــل المشــاكل.
كمــا ّ
مكنــت التقنيــات المتطــورة أصحــاب العمــل مــن وضــع
ّ
يتمتعــون
اســتراتيجيات توظيــف مبتكــرة الســتقدام المرشــحين الذيــن
بالمهــارات والخبــرات الالزمــة للوظائــف الشــاغرة .فعلــى ســبيل
المثــال ،يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي حاليّـ ً
ـا فــي جميــع مراحــل
عمليــة التوظيــف لتدقيــق الطلبــات المقدمــة يدويـ ً
ـا ،والتواصــل مــع

ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة

• ﺗﺘﺤﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
ﻧﻤﻮذج ﻛﺜﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ
ﻧﻤﻮذج ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ رأس
اﻟﻤﺎل
• اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻳﻔﻘﺪون وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
• اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن اﻟﺠﺪد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

• ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻫﺬه ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

• ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﺷﻲ وﺗﻔﺮض
ً
ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

• اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﺜﻞ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
• ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺪ
اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

• ﻳﺆدي ﺣﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ
ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺪول ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﻬﺎ
• ﻳﺆدي دﻋﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ دﻋﻢ
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻷﺗﻤﺘﺔ

ّ
ووســعت تقنيّــات االتصــاالت
وتحســين نوعيــة التعيينــات الجديــدة.
مثــل “ســكايب” مجموعــة المواهــب التــي يُمكــن للشــركات التواصــل
معهــا ،ممــا يتيــح لهــا االســتفادة مــن الســوق العالميــة والوصــول
إلــى المرشــحين الذيــن يتمتعــون بالمهــارات األكثــر مالءمــة.

تحدّيات التوظيف
تغيــرت اســتراتيجيات التوظيــف بطريقــة لــم يكــن ســوق العمــل
مســتع ّدًا لهــا ،ممــا أدى إلــى فجــوة بيــن توقعــات الباحثيــن عــن
العمــل وأصحــاب العمــل .ويتوقــع الباحثــون عــن العمــل أن ّ
يوفــر لهــم
تعليمهــم الرســمي وظائــف جيــدة فــي مؤسســات مرموقــة ،بينمــا
ي ّ
ُشــكك أصحــاب العمــل فــي قــدرة نظــام التعليــم الرســمي علــى
إعــداد المرشــحين ذوي المهــارات المناســبة لســوق العمــل .كمــا
ّ
المرشــحين الذيــن يتمتعــون بمزيــج مثالــي
يبحــث أصحــاب العمــل عــن
مــن المهــارات الشــخصية والتعليــم (الرســمي وغيــر الرســمي علــى
حــد ســواء) وهــي أمــوٌر ال يزودهــم بهــا النظــام التعليمــي الحالــي
علــى األغلــب ،يحــث يُركــز علــى التعلــم عــن طريــق الحفــظ عــن ظهــر
قلــب بالمقارنــة مــع تطويــر المهــارات الســلوكية واالجتماعيــة.
ونتيجــة لذلــك ،يكافــح المهنيــون الشــباب لتأميــن الوظائــف التــي
يأملــون بهــا ،أو يتــم توظيفهــم مــع فهــم قليــل للمهــام التــي
وبنــاء علــى ذلــك ،تفقــد جميــع األطــراف
ســتكون مطلوبــة منهــم.
ً
الثقــة بمصداقيــة النظــام التعليمــي وقدرتــه علــى تزويــد الباحثيــن
عــن عمــل بالمهــارات الالزمــة علــى نحــو فعــال.

المرشــحين ،وتحليــل عبــارات المرشــحين ،وأنمــاط الــكالم وتعابيــر
الوجــه أثنــاء المقابلــة ،إذ تســاهم هــذه األســاليب فــي تقليــل
الوقــت الــذي يســتغرقه اختيــار موظــف لشــغل وظيفــة معيّنــة
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بــذل المزيــد مــن الجهــود بشــكل أفضــل :منهجيــات
الحكومــات لحــل مشــكلة البطالــة

ً
تاريخيــا التعليــم التقليــدي
لطالمــا فضــل نظــام تــوازن الســوق
الخــاص بالمؤسســات األكاديميــة المعتمــدةّ ،
إل أن المشــهد
ً
وضوحــا مــع
التعليمــي آخــذ فــي التغيــر .ويصبــح هــذا التغييــر أكثــر
ّ
منصــات الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر
نمــو
( .)MOOCوتشــمل األمثلــة علــى ذلــك أكاديميــة خــان التــي توفــر
محتــوى تعليمي ً
ّــا للمســتخدمين مــن المــدارس االبتدائيــة ّ
وحتــى
ً
التعليــم العالــي .وبــدأت الحكومــات ،اســتجابة لذلــك ،باالســتفادة

تغيرت استراتيجيات التوظيف
بطريقة لم يكن سوق العمل
مستع ّدًا لها ،مما أدى إلى
فجوة بين توقعات الباحثين
.عن العمل وأصحاب العمل
مــن الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر بهــدف تحســين
ً
ً
ووصــوال إلــى
بــدءا مــن المرحلــة االبتدائيــة
النتائــج التعليميــة،
التعليــم العالــي أو المهنــي .وإضافـ ً
ـة إلــى ذلــك ،فــإن لــدى بعــض
ً
أيضــا دورات دراســية معتمــدة مفتوحــة علــى اإلنترنــت
الحكومــات
كأحــد األشــكال المشــروعة للتعلــم مــن خــال اعتمــاد مؤسســات
التعليــم العالــي وضمــان الجــودة.

ولألســف ،فــإن اعتمــاد الحكومــة للــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة
مفتوحــة المصــدر لــم يحــدث تغييــرا فــي تــوازن ســوق العمــل بشــكل
كاف .فقــد ســاهمت الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر
ٍ
بالتأكيــد فــي زيــادة عــدد المواهــب الماهــرة فــي ســوق العمــل،
إذ بــات الطــاب الذيــن يدخلــون ســوق العمــل يتمتّعــون بمهــارات
تقنيــة قويــة أو حتــى أقــوى مــن مهــارات الطــاب القادميــن مــن
المؤسســات التقليديــة.
ومــع ذلــك فــإن الوظائــف تتطلــب مرشــحين يتمتعــون بخبــرات
متكاملــة وخبــرة مهنيــة فعليــة .وتفتقــر الــدروس الجماعيــة
اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر إلــى واجهــة يمكــن مــن خاللهــا
للمســتخدمين تطبيــق مهاراتهــم بشــكل عملــي فــي الوظائــف
ً
نظــرا لعــدم وجــود اســتراتيجية متكاملــة تربــط النتائــج
الحقيقيــة
التعليميــة مــن الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر
بمتطلّبــات ســوق العمــل .وعلــى الرغــم مــن أن مســتخدمي
ً
براعــة
الــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر قــد يُبــدون
فــي المهــارات التقنيــة مثــل البرمجــةّ ،
إل أنهــم يفتقــرون القــدرة
علــى إظهــار المهــارات الناعمــة ( )Soft Skillsالتــي يطلبهــا أصحــاب
العمــل بشــكل متزايــد.
وقــد يــؤدي تأييــد الحكومــات للــدروس الجماعيــة اإللكترونيــة
مفتوحــة المصــدر دون النظــر فــي كيفيــة حصــول الطــاب علــى
ّ
خطــة مســتقبلية تعليميــة منظمــة وقــادرة علــى خلــق القيمــة،
إلــى وجــود طــاب يتمتعــون بمجموعــة مــن المهــارات المعزولــة
وغيــر المتكاملــة .و ُتعتبــر هــذه الفجــوات مــرة أخــرى ،إحــدى عالمــات
فشــل الحكومــات فــي اســتخدام التفكيــر المنهجــي عنــد تنــاول هــذا
التطــور التكنولوجــي الرئيســي.
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التحول الرابع :تغيير تركيبة القوى العاملة
التحول

ً
ً
ً
ســريعا نتيجــة
وتطــورا
توســعا
يشــهد العــرض فــي ســوق العمــل

لتغييــرات التركيبــة الســكانيّة ،وإطالــة مــدد الخدمــة ،وزيــادة القيمــة
ّ
ّ
وتضــم القــوى العاملــة
بالتنــوع فــي مــكان العمــل.
فيمــا يتعلّــق
فــي الكثيــر مــن االقتصــادات الشــباب وكبــار الســن علــى حــد ســواء.
وســاهم تقليــل المعوقــات أمــام دخــول ســوق العمــل فــي زيــادة
معــدالت مشــاركة القــوى العاملــة بيــن الشــباب ،بينمــا ســاهم
التقــدم فــي مجــال الصحــة العامــة والطــب فــي زيــادة معــدل
مشــاركة القــوى العاملــة بيــن العمــال األكبــر سـ ً
ـنا الذيــن يتجــاوزون
ســن التقاعــد التقليــدي .وفــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة علــى ســبيل المثــال ،فــإن الفئــات العمريــة التــي تشــهد
الزيــادة األعلــى فــي معــدل المشــاركة فــي ســوق العمــل هــي
الشــرائح الســكانية فــوق ســن الـــ . 75وباإلضافــة إلــى ذلــك ،جــرى
تعزيــز توســع ســوق العمــل نتيجــة زيــادة فــرص الحصــول علــى
مجموعــة المواهــب العالميــة مــن قبــل المؤسســات والباحثيــن عــن
ً
ممكنــا عبــر اإلمكانــات
فــرص العمــل علــى حــد ســواء .وأصبــح ذلــك
الجديــدة التــي تتيحهــا الشــبكات والمنصــات لطــرق التفاعــل.

تحدّيات التوظيف

ونتيجـ ً
ـة لمــا ســبق ،ســترتفع مع ـ ّدالت البطالــة بســبب توســع القــوى

العاملــة بمعــدل يفــوق عــدد الوظائــف المتاحــة .وســتصبح المناصــب
ّة حيــث أن العمــل عــن بعــد ي ّ
التــي تــم إنشــاؤها أكثــر تنافســي ً
ُمكــن
المرشــحين فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن التقــدم للعمــل فــي
الوظائــف الشــاغرة فــي أي بلــد .وســيؤدي ذلــك أيضـ ً
ـا إلــى زيــادة
الضغــط علــى النظــام التعليمــي لتوفيــر البرامــج التــي تجهــز
الباحثيــن عــن العمــل لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل عبــر تنميــة
المهــارات الصلبــة والناعمــة فــي الوقــت ذاتــه.

(أي أن يكــون األطبــاء األجانــب حاصليــن علــى شــهادة طبيــة مصدقــة
لممارســة مهنــة الطــب) .وتقتضــي الممارســات الحكوميــة األخــرى
مــن أصحــاب العمــل إثبــات أن يكــون تعييــن عمالــة أجنبيــة أكثــر قــدرة أو
مالءمــة للوظائــف التــي يمكــن أن يقــوم بهــا المواطنــون الحاصلــون
علــى مســتوى تعليــم مناســب .وتعــد ردة الفعــل هــذه مــن طــرف
الحكومــات هــي مفهومــة تمامـ ً
ـا ،إذ تحــرص الحكومــات علــى توفيــر
فــرص العمــل لمواطنيهــا .ومــع ذلــك ،فشــلت المنهجيــة فــي تقديــر
القــوة العاملــة المتنقلــة والعالميــة والمترابطــة علــى نحــو متزايــد.
وبهــدف اســتيعاب المجموعــة المتناميــة مــن الشــباب وكبــار الســن،
ً
أيضــا بخلــق وظائــف ذات مهــارات منخفضــة
تقــوم الحكومــات
مــن خــال تشــجيع مشــاريع األعمــال العامــة أو تنشــيط القطاعــات
التجاريــة مثــل الســياحة أو التجزئــةّ ،
إل أن هــذه االســتجابات ال تســاهم
فــي االرتقــاء بمهــارات العمــال .وتســتوعب هــذه االســتجابات أفــراد
القــوى العاملــة الذيــن كانــوا ســيعانون مــن البطالــة دونهــا .وفــي
الواقــع ،قــد تــؤدي هــذه المنهجيّــات إلــى نقــص فــي التوظيــف،
إذ أن خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي يحصلــون علــى وظائــف
تتطلــب مهــارات أقــل لتلبيــة متطلّباتهــم المعيشــة.
ولألســف ،فــإن هــذه الحلــول المؤقتــة لقــوى عاملــة آخــذة بالتطـ ّ
ـور
ال تأخــذ بعيــن االعتبــار أن طبيعــة الوظائــف تتغيــر بســرعة ،وهنــاك
خطــر كبيــر يتمثــل بــأن تجــري أتمتــة هــذه الوظائــف نفســها فــي
ـول العمــال مجـ ً
المســتقبل ،ممــا ســيؤدي إلــى تحـ ّ
ـددا إلــى أشــخاص
باحثيــن عــن فــرص للعمــل.

بــذل المزيــد مــن الجهــود بشــكل أفضــل :منهجيــات
الحكومــات لحــل مشــكلة البطالــة
يشـ ّ
ـكل توظيــف الشــباب أولويــة رئيســية للحكومــات فــي جميــع أنحــاء

العالــم .ففــي أوروبــا ،تحــرص الحكومــات علــى تشــجيع التدريــب
المهنــي والتدريــب الداخلــي للشــباب ،فــي صفــوف أصحــاب العمــل

ّ
ســن
وعــاوة علــى ذلــك ،ومــع تقــدم الســكان فــي الســن ورفــع

بالقطاعيــن العــام والخــاص .وتجمــع الحكومــات علــى وجــه التحديــد

التقاعــد ،ســتحتاج الحكومــات إلــى إيجــاد ســبل إلعــادة تدريــب

مجموعــة مــن الحوافــز الماليــة وبرامــج التدريــب والمتطلبــات
التنظيميــة لتوفيــر وســائل عمــل غيــر تقليديــة يمكــن أن تــؤدّي الحقـ ً
ـا

اآلخــذة بالتطــور.

إلــى فــرص عمــل بــدوام كامــل .وتمنــح هــذه الجهــود الشــباب خبــرة

المهنييــن وتزويدهــم بمجموعــة المهــارات المناســبة ألماكــن العمــل

عمليــة بالغــة األهميــة تجعلهــم قادريــن علــى المنافســة علــى

ردود الفعل غير المحسوبة للحكومات

الصعيــد الوطنــي والدولــي علــى الســواء .ومــع ذلــك ،فــإن غالبيــة
الجهــود الحكوميــة التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى مهــارات

تحتــاج زيــادة تعــداد القــوى العاملــة العالميــة الناجمــة عــن اقتصــاد
يتّســم بمســتويات متزايــدة مــن العولمــة ،مــن الحكومــات تقييــم

العمــال تبــدأ وتنتهــي علــى مســتوى الشــباب ،ممــا يجعــل أفــراد
القــوى العاملــة األكبــر ســّنًا بحاجــة إلــى التدريــب مــن جديــد علــى

حالــة القــوى العاملــة المحليــة لديهــا .وبغيــة تزويــد مواطنيهــا

المهــارات ،وهــو أمــر يــزداد صعوبــة مــع التقــدم بالعمــر .ونتيجــة

بإمكانيــة الحصــول علــى الوظائــف ،طلبــت بعــض الحكومــات مــن

لذلــك ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الشــريحة مــن القــوى العاملــة
آخــذة فــي االزديــادّ ،
إل أنــه ال يجــري تزويدهــا بالكفــاءات المطلوبــة.

العمــال األجانــب إثبــات مؤهالتهــم عبــر شــهادات تعليميــة مناســبة
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الجزء الثالث:
انتبهوا لخطواتكم :المآزق الشائعة في طريقة
استجابة الحكومات لمسألة خلق فرص العمل
ً
إذا ،مــا هــي األخطــاء التــي ترتكبهــا الحكومــات؟ نعتقــد أن الحكومــات
تواجــه مأزقيــن شــائعين عنــد تنــاول مســألة مســتقبل العمــل.
المــأزق األول هــو ردود الفعــل غيــر المحســوبة للحكومــات المتمثلــة

تقديــم سياســات العمــل القديمــة غيــر المجديــة؟ تجيــب النقــاط

بالوقــوف فــي طريــق التغييــر ،فــي محاولــة للحفــاظ علــى الوضــع

التاليــة عــن هــذا الســؤال:

الراهــن .وتبــرر الحكومــات الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن بطريقتيــن.
ً
أوال ،تنحــاز الحكومــات للطــرق الماضيــة “المجربــة والحقيقيــة” ،وتقــول

ً
حاليــا:
• لــدى الحكومــات فهــم خاطــئ لطبيعــة الواقــع القائــم

إن االبتــكار والتغييــرات الجذريــة لــن تــؤدي إال إلــى خســارة الوظائــف.

تقــوم بتبســيط المشــاكل المعقــدة وافتــراض أنــه “يمكــن حــل

ونتيجــة لذلــك ،قــد تحظــر الحكومــات دخــول الشــركات التــي تعــرض

المشــاكل وإبقاؤهــا كذلــك”.

قطاعــات شــبه
نمــاذج أعمــال مبتكــرة وغيــر معروفــة ،بينمــا تشــجع
ٍ
منقرضــة كانــت ّ
توفــر الوظائــف فــي الماضــي.

لــدى الحكومــات اعتقــاد خاطــئ بأنــه يمكــن تقســيم المشــاكل

ً
ثانيــا ،قــد تقــاوم الحكومــات االبتــكار أو التغييــر بســبب عــدم تمتّعهــا

وتحديدهــا ومعالجتهــا علــى أســاس مســتقل بينمــا تتطلــب فــي
ً
ـتجابة موحــدة ومتكاملــة مــن جميــع أصحــاب المصلحــة
الواقــع اسـ

بفهــم للمشــاكل
بالمعــارف الالزمــة .وال تتمتــع تلــك الحكومــات
ٍ
الحقيقيــة التــي تؤثــر علــى ســوق العمــل بــل تركــز علــى القضايــا
ً
عوضــا عــن رفــع مســتوى مهــارات
الثانويــة .فعلــى ســبيل المثــال،

• تعالــج الحکومــات المشــاکل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض :يســود

المعنييــن.

ً
ً
خاطئــا بشــأن مــدى تعقيــد الواقــع
منظــورا
• تعتمــد الحكومــات
الــذي يجــب معالجتــه :يعــ ّد هــذا األمــر حصيلــة ال مفــّر منهــا

رعاياهــا ،قــد تقيّــد الحكومــات هجــرة المغتربيــن مــن خــال تحديــد

للهيــاكل المؤسســية ويــؤدي إلــى ســيناريوهات تتخــذ بموجبهــا
ً
ً
محــدودا لحــل المشــكالت المطروحــة.
نهجــا
كل إدارة بذاتهــا

لنــا أن هــذه المحــاوالت الراميــة إلــى منــع التغييــر فــي نهايــة المطــاف
ال تــؤدي إال إلــى تأخيــر مــا ال مفــّر منــه وفــي الوقــت نفســه ُت ّ
قــوض

ونتيجــة لذلــك ،قــد يكــون لــدى الحكومــة  12إدارة تعمــل علــى
عمليّــة حســابية بســيطة ،فــي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه علــى

القــدرة التنافســية للبلــد مقارنــة بالبلــدان التــي تعتمــد التغييــر.

قســم واحــد أن يركــز علــى معــادالت تفاضليــة.

حصــص معينــة يمكنهــا الهجــرة إليهــا .وبالنظــر إلــى التاريــخ ،يتضــح

• ترکــز الحکومــات علــی “المکاســب الســریعة” واألرقــام العاليــة :إن
أمــا المــأزق الثانــي فيتمثــل فــي محاولــة «القيــام بالمزيــد ،بشــكل

الفكــرة القائلــة بإمكانيــة خفــض نســبة البطالــة إلــى رقــم أحــادي

أفضــل» ،مــن خــال إعــادة تقديــم وتطبيــق األدوات المجربــة والمختبــرة
ً
نجاحــا فــي الماضــي لكنهــا ال تعالــج القضايــا
ذاتهــا التــي حققــت

المنزلــة مــن دون األخــذ باالعتبــار عوامــل مثــل مســارات العمــل
المقّنعــة والســالم الوظيفيــة واالبتــكار الصناعــي،
والبطالــة ُ

بشــكل كاف .فــي هــذا الســيناريو ،تحــاول الحكومــات
المســتقبلية
ٍ
التعامــل مــع التغييــر باألســلوب عينــه كمــا لــو كانــت تجــدف بقــارب

تدفــع الحكومــات إلــى اعتمــاد نهــج “المكاســب الســريعة”.
ويفشــل هــذا القصــور فــي معالجــة األســباب الجذريــة للمشــاكل

فــي ســباق ،فمــن أجــل تحقيــق هــدف معيــن ،يتوجــب علــى جميــع
ً
معــا للتغلــب
أفــراد الفريــق فــي القــارب الميــل والتجديــف والعمــل

ويدفــع الحكومــات إلــى خلــق وظائــف مؤقتــة وغيــر مســتدامة.

علــى القــوارب األخــرى .وفــي هــذا األســلوب ال يوجــد أي تغييــر فــي

ينطــوي عــاج هــذه المــآزق علــى شــقين )1 :االعتــراف والقبــول

المســار ،وال يوجــد وقــت كاف للنظــر إلــى األفــق ،أو اعتمــاد أيــة رؤيــة.

بتعقيــد خلــق فــرص العمــل )2 ،اعتمــاد منهــج متكامــل ّ
منظــم

وعلــى نحــو مماثــل ،تحــاول الحكومــات التعامــل مــع قضايــا البطالــة

للتعامــل مــع خلــق فــرص العمــل .ويشــتمل هــذا األمــر علــى

عبــر إطــاق برامــج جديــدة فــي الســياق نفســه الــذي كانــت تطــرح فيــه

تغييــر طريقــة فهــم الحكومــات لهــذه القضايــا ،وتصميــم الحلــول

البرامــج القديمــة بغــرض الوصــول إلــى “خــط النهايــة” فــي عــدد مــن

ومواءمــة تنفيــذ خططهــا .وسنســتعرض فــي القســم التالــي

حــاالت البطالــة غيــر المبــرّرة ،دون توافــر فهــم ســليم لمــدى مالءمــة

كيــف يمكــن للحكومــات اعتمــاد “منهــج األنظمــة” (Systems

هــذه المنهجيــات للعصــر الحديــث .وتــؤدي هــذه المنهجيــات ،فــي
ّ
ظــل غيــاب
أحســن األحــوال ،إلــى تحســينات هامشــية فقــط ،فــي

 )Approachلفهــم تعقيــدات منظومــة ســوق العمــل ،وشــرح
كيــف يمكــن لهــذا اإلطــار أن يســاعد الحكومــات علــى الفــوز فــي

أي فهــم أو تقديــر لكيفيــة تأثيــر اإلجــراءات الحكوميــة علــى القــوى

الســباق للتعامــل مــع العصــر المســتقبلي للعمــل.

العاملــة فــي المســتقبل.
ً
إذا ،لمــاذا تحــاول الحكومــات الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن أو إعــادة
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الجزء الرابع:
ّ
تيقظوا :اعتماد رؤية آلليات النظام متعلقة
بمنظومة التوظيف
ناقشــنا سـ ً
ـابقا كيــف يحتــاج توجيــه تحويــل العمــل بنجــاح إلــى اســتجابة
ـددة وشــاملة .وعوضـً
مجـ َّ
ـا عــن االســتمرار فــي تطبيــق مجموعــة الحلــول
ذاتهــا علــى مشــاكل مختلفــة ،يتوجّــب علــى الحكومــات وواضعــي
السياســات اعتمــاد منهجيــات متكاملــة تراعــي الصــات والترابــط بيــن
العناصــر داخــل منظومــة ســوق العمــل.
لتسهيل ذلك ،يمكنهم اعتماد التفكير المنهجي
مــا هــو التفكيــر المنهجــي وكيــف يمكــن اســتخدامه لتوفيــر رؤيــة
متكاملــة لمســتقبل العمــل؟
التفكيــر المنهجــي هــو نهــج يهــدف إلــى فهــم الســلوك غيــر
الخطــي لألنظمــة المعقــدة عبــر تحديــد وتحليــل العناصــر الديناميكيــة
المتشــابكة فيــه .وهــو عبــارة عــن أســلوب لوضــع ُ
األطــر التــي يُمكــن
أن تســتخدمها الحكومــات لتشــخيص وتحديــد حلــول العمالــة مــن
خــال مســاعدتها علــى تحقيــق مــا يلــي:
•

ّ
بتصــور شــامل عــن منظومــة
تزويــد واضعــي السياســات

التوظيــف الخاصــة بهــم ،ممــا يتيــح لهــم فهــم “الصــورة األكبــر” لمــا
يحــدث فــي النظــام ،ومــا تحــاول الجهــات الفاعلــة تحقيقــه.
•

مســاعدة الحكومــات علــى رؤيــة المشــكلة وفهــم

تعقيداتهــا لتحديــد نقــاط االرتــكاز المؤثــرة فــي التغييــر طويــل األمــد.
•

تســليط الضــوء علــى التفاعــل الديناميكــي بيــن العناصــر

الفرديــة داخــل النظــام ،ومســاعدة الحكومــات علــى تحديــد عمليــات
التغييــر التــي تكشــف أنمــاط الســلوك مــع مــرور الوقــت.
ويُعــ ّد التفكيــر المنهجــي ً
أداة تحليليــة يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز
كيفيــة فهــم واضعــي السياســات ألســباب ســلوكيات ســوق العمــل

يأخــذ منهــج األنظمــة فــي مجــال التوظيــف فــي عيــن االعتبــار
النظــام األوســع لعوامــل العــرض والطلــب والســوق المترابطــة.
ً
وفقــا لتأثيرهــا
ويمكــن تصنيــف هــذه العوامــل ،أو العناصــر،
وترابطهــا البينــي .وتتطلــب عمليــة التصنيــف هــذه مــن الحكومــات
ً
تدريجيــا طبقــات مــن نظــام العمــل للكشــف عــن قــدر أكبــر
أن تزيــل
مــن التفاصيــل والتعقيــد.
العلويــة مــن أربعــة عناصــر
يتألــف نظــام ســوق العمــل فــي طبقتــه ُ
محوريــة :القــوة العاملــة ،وتــوازن الســوق ،والمناصــب ،ودراســة
حالــة األعمــال المتعلقــة بالنمــو .وتمثــل العناصــر المحوريــة القــوى
الديناميكيــة التــي تنشــأ بيــن العــرض والســوق والطلــب علــى
ً
معــا
اليــد العاملــة .وتنــدرج تحتهــا ســتة أنظمــة فرعيــة تعمــل
ضمــن نظــام العمــل األوســع لتعزيــز التوظيــف ،وهــي التعليــم،
والتركيبــة الســكانية ،وســوق العمــل ،والقطــاع الثالــث ،والقطــاع
الخــاص ،والحوكمــة .كمــا تتألــف األنظمــة الفرعيــة مــن عــدد مــن
ً
ً
رئيســا أو مؤسســة أو عمليــة أو
طرفــا
العناصــر ،ويمثــل كل عنصــر

ً
ً
ً
أساســيا لعمــل منظومــة توظيــف مســتدامة بحــد
مــوردا
نشــاطا أو
ً
أيضــا عناصــر منفصلــة تمثــل العوامــل المحفــزة
ذاتهــا .وتشــمل
والمعوقــات والثغــرات فــي قطــاع التوظيــف .وتتصــل العناصــر داخــل
النظــام باســتخدام “حلقــات التغذيــة الراجعــة” ،التــي تصــف النتائــج
الســلوكية لهــذه العناصــر واإلطــار الزمنــي الــذي تقــوم بــه بذلــك.

وهيــكل االســتجابات المنســقة الالزمــة لتحقيــق نتائــج مســتدامة مــع
مــرور الوقــت .ويمكــن أن يســاعد الحكومــات علــى تحليــل مســتقبل
العمــل ،واالســتعداد لتأثيــره واالســتفادة مــن الفــرص التــي يقدمهــا.
كيــف يمكننــا تطوير منهج األنظمة ()Systems Approach؟
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ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻋﻨﺼﺮ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ

ﻇﺮوف اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ّ
ﻣﺤﻔﺰ/ﻣﻌﻮق

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻘﻮة

ﻣﻜﺎﻓﺂت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮري

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة

ﻋﺮض اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺳﻮق اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﺴﻮق

ﺗﻮازن

ﺗﺄﺛﻴﺮ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

إدارة اﻷداء

اﻟﻮﺳﻄﺎء

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻣﻤﺎرﺳﺎت
إدارة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

ﺧﺎرﺟﺎ

اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ

أﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ

اﻻﻫﺘﻤﺎم

ﺣﻮاﻓﺰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺒﺎة
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ما هي فوائــد منهج األنظمة؟

تطبيــق منهج األنظمة على مســتقبل العمل

يمكــن للحكومــات عبــر وضــع خرائــط بصريــة لمختلــف العناصــر فــي

ســتزداد أهميــة المنهجيــات المتكاملــة للتوظيــف فــي ضــوء
المشــهد المتغيــر فــي مجــال التوظيــف حالي ً
ّــا .وبمــا أن الوظائــف

وعناصــر الترابــط فــي النظــام .وعبــر القيــام بذلــك ،تســتطيع

ً
تقنيــة ورقمي ً
ً
وعالميــة ،فــإن أهميــة العناصــر الكامنــة
ّــة
تصبــح أكثــر

الحكومــات أن تحــدد بشــكل أفضــل عمليــة صناعــة القــرارات لألطــراف

داخــل منظومــة التوظيــف ســتتغير .ويجــب علــى الحكومــات أن توجــه

الفاعلــة داخــل النظــام ،وأثرهــا علــى المــدى القريــب والبعيــد.

بشــكل اســتباقي مســتقبل العمــل مــن خــال معالجــة تأثيــر هــذه

ويســاعد المنظــور المتعلــق باألنظمــة فــي تعميــق فهــم الحكومــات

القــوى وآثارهــا علــى إعــادة تصميــم األعمــال ،كمــا يجــب عليهــا
ً
أيضــا االســتعداد الســتيعاب تعقيــدات هــذا الواقــع وفهــم كيــف

واضعــي السياســات فكــرة عــن طبيعتهــا وتوقيتهــا ،باإلضافــة إلــى

يكــون ألفعالهــا عواقــب منهجيــة ،وعليهــا كذلــك ّ
توقــع التح ّديــات

طريقتهــا وغايتهــا.

التــي يطرحهــا مســتقبل العمــل وتصميــم حلــول لمســاعدة القــوى

منظومــة التوظيــف وحلقــات التغذيــة الراجعــة ،تصــور “اآلليــات”

للتح ّديــات التــي تواجههــا فــي منظومــة التوظيــف عبــر إعطــاء

العاملــة علــى التغلــب عليهــا.
ً
وإضافــة إلــى ذلــك ،يُقــ ّدر منهــج األنظمــة أهميــة جميــع الجهــات
الفاعلــة فــي المنظومــة والطريقــة التــي تتفاعــل بهــا .وســيؤدي
ً
عوضــا عــن منهجيــات
جهــود تخطيطيــة شــاملة
هــذا التقديــر إلــى
ٍ
وبنــاء علــى ذلــك ،يُحيّــد منهــج األنظمــة الميــول البشــرية
ُمجــزأة.
ً
للســعي وراء المصالــح الشــخصية عبــر تشــجيع أصحــاب المصلحــة
علــى العمــل لتحقيــق هــدف موحــد وجماعــي .كمــا يُشــجع تعزيــز
التخطيــط االســتراتيجي عبــر ضمــان تركيــز الحكومــات علــى عــدد قليــل
ً
عوضــا عــن تقديــم
مــن الطــرق لتحقيــق التغييــر علــى نطــاق واســع
قائمــة مــن األنشــطة التــي نـ ً
ـادرا مــا تــؤدي إلــى النتائــج المطلوبــة.
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻟﺸﻜﻞ .7
ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻵﻟﻴﺎت أﻧﻈﻤﺔ ﺳﻮق اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻋﺮض اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة

ﻇﺮوف اﻟﻌﻴﺶ

ﺳﻮق اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺗﻮازن

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺣﻮاﻓﺰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺒﺎة

اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺧﺎرﺟﺎ

اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت
إدارة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

إدارة اﻷداء

اﻟﻮﺳﻄﺎء

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﺴﻮق

ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺗﻐﻴﺮ آﻟﻴﺎت إﻳﺠﺎد
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺂت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
اﻟﻘﻮة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴّﺮة

ﻋﻨﺼﺮ

ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮري

ّ
ﻣﺤﻔﺰ/ﻣﻌﻮق

ﺗﺄﺛﻴﺮ

النرويــج ،دراســة حالــة  -العواقــب غيــر المقصــودة
منعــزل للتوظيــف
لمنهــج
ٍ

اﻟﺸﻜﻞ .8
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎم 2015

ً
قانونــا يفــرض علــى
أصــدرت الحكومــة النرويجيــة فــي عــام 2003
الشــركات أن تضــم مجالــس إدارتهــا مــا ال يقــل عــن  40%مــن النســاء،
وأنــه ســيتم ّ
حــل الشــركات التــي لــن تمتثــل للتشــريع الجديــد .وكان

آﻳﺴﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوﻳﺞ

الهــدف مــن هــذا القانــون زيــادة الفــرص الوظيفيــة للمــرأة فــي

ﻓﺮﻧﺴﺎ

مجــال األعمــال وتعزيــز المســاواة فــي المؤسســات الكبــرى فــي
النرويــج .ونتيجـ ً
ـة للقانــون حصــل  39%مــن النســاء علــى مقاعــد فــي

اﻟﺴﻮﻳﺪ

مجالــس اإلدارة ،وهــي ثانــي أعلــى نســبة فــي أوروبــا بعــد آيســلندا.

ﻻﺗﻔﻴﺎ

ولكــن علــى الرغــم مــن النيــة الحســنة للقانــون ،إال أن دراســة أجرتهــا
الحقـ ً
ـا “أهيــرن آنــد ديتمــار” ( )Ahern and Dittmarكشــفت أن تطبيــق
هــذه السياســة أدى إلــى هبــوط حــا ّد فــي أســعار أســهم الشــركات
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إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

29

ﻓﻨﻠﻨﺪا

29

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
التــي امتثلــت .وعايــن البحــث مــا مجموعــه  248شــركة نرويجيــة

باســتخدام معلومــات مــن ســوق األوراق الماليــة ،ووجــد أن قيمــة
جميــع الشــركات المتضــررة انخفضــت بنســبة  12.4%خــال الفتــرة
التــي جــرى خاللهــا زيــادة حصــص اإلناث/الذكــور بنســبة .10%
وكان الســبب األساســي وراء هــذا االنخفــاض هــو اضطــرار الشــركات
يتمتعــن بالخبــرة نســبيً
ّ
ّا ضمــن مجلــس اإلدارة.
إلــى تعييــن نســاء ال
وكانــت النســاء المعيّنــات أصغــر بثمانيــة أعــوام بشــكل وســطي
ّ
ً
ً
أقــل مــن
لقــدر
إضافــة إلــى امتالكهــن
مقارنــة بأقرانهــن الرجــال،
ٍ
الخبــرة فــي المناصــب اإلداريــة العليــا .ونتــج هــذا التأثيــر الســلبي
ً
أيضــا عــن الفتــرة الزمنيــة القصيــرة التــي توجّــب خاللهــا علــى
الشــركات االمتثــال لهــذا القانــون ،ممــا أدّى إلــى تنافــس الشــركات
فيمــا بينهــا لتعييــن أفضــل المرشــحين ضمــن عــدد محــدود مــن
النســاء المهنيّــات المؤهــات.
وارتبطــت العواقــب غيــر المقصــودة لهــذه السياســة بالمنهــج
المنعــزل الــذي اتبعتــه الحكومــة لحــل قضايــا توظيــف المــرأة
والفهــم المحــدود لكيفيــة تأثيــر هــذه التغييــرات علــى نظــام العمــل
ككل .وأدّى االفتقــار إلــى النســاء المهنيّــات المؤهــات والالتــي
يتمتّعــن بالخبــرة فــي النرويــج إلــى اضطــرار الشــركات إلــى توظيــف
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ّ
ً
ســتوظف دون نظــام
كفــاءة عمــا كانــت
أعضــاء مجلــس إدارة أقــل

منظــور
الحصــص هــذا .وعلــى خــاف ذلــك ،كان مــن شــأن اعتمــاد
ٍ
متكامــل تمكيــن الشــركات مــن فهــم العواقــب غيــر المقصــودة التــي
يمكــن أن تــؤدي إليهــا هــذه السياســة ،وتحديــد ســبل تدريــب النســاء
وتزويدهــن بالمهــارات الالزمــة لشــغل المناصــب التــي تعــ ّد لهــن.

آهيرن ،كينيث آر .وديتمار ،آمي كاي ،.تغيير المجالس :التأثير على التقييم الثابت لتمثيل المجلس النسائي المنتدب ( 20مايو  .)2011مجلة «كوارتيرلي جورنال
أوف إكونوميكس» ،2012 ،مجلد .. 197-137 :)1( 127 .متوفر على شبكة «إس إس آر إن» ( )SSRNعلى:
 ، https://ssrn.com/abstract=1364470أو .http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1364470
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الجزء الخامس:
إذًا ،كيف يجب أن تستجيب الحكومات؟
ً
دائمــا األدوات الصحيحــة بالطــرق الصحيحــة
ال تســتخدم فيــه الحكومــات
لألغــراض الصحيحــة ،وال تقيّــم نتائجهــا بالطريقــة الصحيحــة .وتعــد
ً
تطــورا والتــي تملــك األدوات األكثــر
المؤسســات الحكوميــة األكثــر
ً
ً
عرضــة لهــذه األخطــاء.
تطــورا مــن الناحيــة التقنيــة،
ً
دائمــا األدوات الصحيحــة بالطــرق
ال تســتخدم فيــه الحكومــات
الصحيحــة لألغــراض الصحيحــة ،وال تقيّــم نتائجهــا بالطريقــة الصحيحــة.
ً
تطــورا والتــي تملــك األدوات
وتعــد المؤسســات الحكوميــة األكثــر
ً
ً
عرضــة لهــذه األخطــاء.
تطــورا مــن الناحيــة التقنيــة،
األكثــر

بفهــم أفضــل لمــدى تعقيــد
مــن الضــروري أن تتمتّــع الحكومــات
ٍ

المشــكالت والحلــول المتعلقــة بالتوظيــف .وتتضمــن الخطــوات
األوليــة لتصحيــح هــذه األخطــاء مــا يلــي:
إقــرار صريــح بــأن منظومــات التوظيــف تتطــور وتتداخــل
)1
ً
قطعــا ثابتــة قائمــة بذاتهــا.
ببعضهــا البعــض ،وأنهــا ليســت
االعتــراف باالختالفــات بيــن النقــاط التــي تتعامــل بهــا

)2

األنظمــة مــع التدخــات وتداعيــات السياســات علــى الصعيــد
الميدانــي .وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى األنظمــة االجتماعيــة،
حيــث يمكــن أن يــؤدي كل تدخــل إلــى حلقــات غيــر متوقعــة مــن
التغذيــة الراجعــة .ومــن الضــروري مشــاركة الجميــع فــي كافــة نقــاط
منظومــة التوظيــف ،ويجــب تصميــم السياســات وتنفيذهــا مــن خــال
تمكيــن الجهــات المعنيــة علــى الصعيــد الميدانــي.
فهــم أن األســاليب التقليديــة القديمــة المتبعــة للسياســات
)3
ً
خطيــة وأحاديــة البعــد :إذ اعتمــدت علــى وضــع السياســة
كانــت
وفرضهــا ،ولــن ينجــح النهــج التقليــدي الــذي يتبعــه البيروقراطيــون
الوزاريــون الذيــن يجلســون فــي مكاتبهــم بعــد اآلن .ويجــب أن تكــون
ً
مناســبة لــكل دائــرة وســياقها .وينبغــي أن يتــم وضــع
األســاليب
نمــاذج أوليــة “للحلــول” ،واختبارهــا وتعديلهــا وإعــادة تجربتهــا.
معلومــات دقيقــة يمكــن أن ّ
توفــر
اإلقــرار بالحاجــة إلــى
)4
ٍ
ً
ً
متكامــا فيمــا يتعلــق بإيجــاد فــرص
منظــورا
لواضعــي السياســات
العمــل.
)5

اإلقــرار بالحاجــة إلــى مقاييــس جديــدة ومختلفــة لقيــاس

نتائــج األداء المســتدام.
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