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ملخص الدراسة

املنافسة  تولدها حدة  التي  والضغوط  املنطقة  في  السريع  االقتصادي  التطور  يفرضها  التي  التحديات  في ظل 
والرغبة في الثراء فان كلمة املوارد البشرية تتردد باستمرار في كل مكتب وتتمحور حولها أسئلة عديدة كانتقاء 
العمالة املناسبة، وإغرائها بحزم الرواتب والتعويضات واملكافآت، واحملافظة عليها، ورفع قدرتها اإلنتاجية إلى احلد 

األقصى.

والتي وصلت  و 2007  األعوام 2006  املنطقة خالل  املتزايدة بشكل غير مسبوق في  االقتصادية  الطفرة  وتستمر 
7% محافظة على نفس النسبة لثالث سنوات مضت والتي فاقت معدل  معدالت النمو االقتصادي فيها إلى 6- 
النمو العاملي الذي زاد بقليل عن 5 % في نفس الفترة. وفي ضوء ذلك املشهد أجرت شركة »بيت دوت كوم« وشركة 

»يوغوف سراج« دراسة ميدانية  تناولت املواضيع التالية:
•  التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف معيشة املوظفني واخلطط املقترحة للتعامل معها.

•  دورات تطور الوظائف وفرص العمل.
•  تركيبة الكفاءات والعمالة املاهرة املتاحة في متناول أصحاب العمل )من منظور عدد من السنوات(.

•  استعراض معدالت الرواتب واألجور على صعيد املنطقة.

فترة  خالل  حاداً  ارتفاعاً  قد سجلت  التعاون  دول مجلس  في  األجور  بأن  الدراسة  نتائج  أظهرت  متوقع،  هو  وكما 
السابقة،  شهراً  الدراسة املستهدفة حيث بلغت 15% خالل األشهر اإلثنى عشر السابقة و 21% في غضون 24 
ولكن تكاليف املعيشة قد ارتفعت بنسبة 24% خالل اإلثني عشر شهراً املاضية ملتهمة زيادة األجور ومؤثرة على 

مستوى معيشة املوظفني. 

الفعلية  والتوقعات  األجور  الزيادة املستحقة في  نتيجة ذلك حدوث فجوة عميقة بني اإلحساس بحجم  وكانت 
وتسبب ذلك في تراجع  للزيادة ما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى املوظفني بعدم الرضا بظروف عملهم احلالية. 
سريع في وتيرة الوالء جلهات التوظيف عموماً في دول مجلس التعاون.  قد وجدنا أن الكثير من الوافدين يخططون 
لإلقامة إلى أجل غير مسمى في الدول التي يعملون فيها إال أنهم يبحثون عن جهات توظيف بديلة تعطيهم 

ميزات أكثر ورواتب أعلى وفرص تطوير مهني أفضل.

أو  أنه من السهل علينا أن نضل طريقنا وسط سيل املؤشرات االقتصادية اخملتلفة على املستويات الكلية  ومع 
املصغرة، التي تصدرها مختلف الهيئات على الصعيدين العاملي واإلقليمي، إال أنه عندما يتعلق األمر باألفراد فإن 
املفهوم احلسي يعد واقعاً ملموساً، وهذا يعني أن أصحاب األعمال والشركات ليست بحاجة فقط إلى حتسني 
عند  خاصة  متاما  صحيح  االستنتاج  وهذا  مفاهيمهم.  إدارة  إلى  بحاجة  أيضاً  بل  ملوظفيها،  املعيشية  األوضاع 

احلديث عن ضرورة احلد من السلبية العامة في مواجهة الطلبات املتزايدة التي ترهق كاهل الناس مادياً.
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ضريبة النجاح 

في املاضي كان الناس يتحدثون عن الطقس وتقلباته، واآلن فان حديث كافة الناس عن االرتفاع الفاحش في اإليجارات 
وغالء األسعار وارتفاع رسوم املدارس ومواقف السيارات حتى وصل األمر إلى التحدث عن ارتفاع تكاليف تناول وجبة 
الغداء في املطاعم اجملاورة مما دفع خبراء االقتصاد إلى إجراء مزيد من األبحاث حول هذه القضايا، لكن ما يلفت 

االنتباه هو عدم ثبات البيانات املتعلقة مبعدالت التضخم على صعيد املنطقة.

 لقد أظهرت الدراسة جتاوز معدالت زيادة األجور حدود التوقعات في منطقة اخلليج، ولكن هذه الزيادة استنفدتها 
املنطقة كانت في  الرواتب في  زيادة   اقل معدالت  أن  الدراسة  وأظهرت  املعيشة.  املتالحقة في تكاليف  الزيادات 
اململكة العربية السعودية حيث بلغت 12% في األشهر االثني عشر املاضية مقارنة مع 17% في الكويت وقطر، أما 
ولكن في املقابل بلغت مستويات غالء املعيشة أعلى نسبة لها في  في البحرين فبلغت 13% وفي اإلمارات  %15. 
اإلمارات حيث جتاوزت 28%، وبلغت في قطر والكويت حوالي 27% و26% على التوالي . وسجلت البحرين والسعودية 
أقل معدل في التضخم حيث بلغت نسبة غالء املعيشة 19% و20% على التوالي على مدى األشهر االثني عشر 
وكانت اإلمارات هي األسوأ من حيث معدالت التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكني حيث  املاضية. 

فاقت نسبة الغالء مقدار الزيادة في األجور بنسبة %13.
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بينما بلغت  املاضية  بلغ 12.75% في األشهر االثني عشر  الرواتب  زيادة  أدنى معدل في  القطاع احلكومي  وسجل 
نسبة الزيادة في القطاع اخلاص %16.77 .

وتختلف الزيادات حسب املهنة ومستوى الدخل , ففي مجال القضاء , حيث  متنح أعلى مستويات للرواتب سجلت 
الزيادة  أدنى مستوى لها.

وسجلت الكويت وقطر أعلى زيادة للرواتب على مدى 24 شهرا املاضية، أما البحرين فقد سجلت أدنى نسبة زيادة 
مبعدل 18.95%  في الفترة ذاتها. وجاءت أعلى مستويات التوقعات املتعلقة بالزيادات التي طرأت على األجور والرواتب 
في مهنة االستشارات مبجال الشركات، والبنوك والتمويل، والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات، والبناء. وكانت الزيادات 

في الشركات متعددة اجلنسيات اكبر من الشركات احمللية واحلكومية في الفترة املذكورة .

ومع أن احلديث عن غالء املعيشة سيستمر طويالً إال أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغالء. 
ويتم التعامل مع الزيادات املتوقعة في غالء املعيشة من خالل مجموعة من األساليب املتنوعة في كافة أنحاء 
املنطقة وتختلف من مكان آلخر فهي تارة تكون من خالل احلد من زيادة اإليجارات، وتارة بتدخل الهيئات احلكومية 

اخملتلفة، وتارة تكون بانخفاض أسعار السلع االستهالكية كنتيجة لضعف القدرة الشرائية. 
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)أظهرت دراسة يو غوف سراج وجلف نيوز في سبتمبر 2006 أن 62% من الذين شملتهم الدراسة توقعوا بانخفاض 
معدل مشترياتهم بسبب غالء املعيشة(.

ومع ذلك هناك توقعات بزيادة جديدة على الرواتب واألجور في دول املنطقة بنسبة تصل إلى18.36% في ال12 شهرا 
املقبلة بنسبة %18.36  االثني عشر  والرواتب على مدى األشهر  بزيادات األجور  املتعلقة  التوقعات  أن  إال  القادمة. 
على صعيد املنطقة ليست أقل طموحا من الزيادات التي مت تسجيلها في اآلونة األخيرة. وتصدرت قطر التوقعات 
املرتفعة في نسبة الزيادة في الرواتب واألجور حيث تصل إلى 19.92%، لكن تلك التوقعات كانت أدني في السعودية 

حيث بلغت 15.71%، أما في اإلمارات والبحرين والكويت فتراوحت حول 18.5% و 18.67% و19% على التوالي.

وتركزت التوقعات حول الزيادات األعلى نسبه في مجال أبحاث السوق، والسيارات، والبناء، وتقنية املعلومات، والبنوك 
ومن املالحظ أن توقعات  والتمويل، في حني يتوقع أن تكون أدني زيادة في القطاع احلكومي وقطاع اخلدمات املدنية. 
شهراً املاضية.  شهراً املقبلة لن تتجاوز األرقام املذكورة لغالء املعيشة خالل 12  الزيادات في األجور على مدى 12 
شهراً املقبلة بني 17% عند صغار املوظفني، بينما ارتفعت  و تراوحت توقعات املوظفني حول نسب الزيادة خالل 12 

لتتجاوز 20% عند كبار املسؤولني التنفيذيني الذين يشغلون املناصب العليا في أعمالهم.

كانت األرقام أعلى بكثير ويرى املوظفون املتخصصون  ومما يثير االهتمام أنه لدى سؤالنا عن الزيادات »املستحقة« 
في كل من اإلمارات والبحرين أن الزيادات »املستحقة« املطلوبة كي تتماشى مع الغالء البد أن تكون في حدود %33 
وجاءت أدنى نسبة توقعات تتعلق بزيادة األجور  شهراً املقبلة.  مقارنة مع 32% في قطر و28% في الكويت خالل 12 
وهذا ما يجعل لزاما على أصحاب األعمال أن يبحثوا عن  والرواتب والبالغة 27% في اململكة العربية السعودية. 
محفزات للموظفني الذين يشعرون أنهم »يستحقون« )11%( أكثرمن توقعاتهم حول الزيادة لهم نظراً لالرتفاع في 
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غالء املعيشة. وأظهرت إحصائية تناولت أعلى نسبة زيادة »مستحقة« حسب املهنة أن القطاع احلكومي واخلدمات 
املدنية تشعر بأنها »تستحق« زيادة  بنسبة 39%  يليه العمل في أبحاث السوق والسيارات وتقنية املعلومات بنسبة 

37% و 35% و 34% على التوالي.
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عنصر الوالء 

ومع تزايد الغالء في تكاليف املعيشة وبقاء التوقعات حول الرواتب أدنى من مستويات النسب العالية في ارتفاع 
األسعار، ما هي الطرق التي ينتهجها املتخصصون على صعيد املنطقة لتعديل أوضاعهم؟ من املدهش أن تبقى 
فقد أفادت  نسبة الوالء للمنطقة مرتفعة رغم الضغوط التي متارسها تكاليف املعيشة على أصحاب الكفاءات. 
نسبة مرتفعة ممن شاركوا في الدراسة أنهم  يريدون حتسني ظروفهم باالنتقال إلى دولة أخرى من دول مجلس 
التعاون في حني تدنت نسبة الذين يريدون العودة إلى بلدانهم، أما العدد األكبر فقد أشار إلى عزمه على تغيير 

الشركة أو املهنة التي يعمل بها دون تغيير بلد العمل.

وسجلت قطر أعلى نسبة في عدد املوظفني غير الراضني عن ظروفهم املعيشية  حيث بينت الدراسة أن نسبة 
الذين يفكرون مبغادرتها إلى بلدانهم األصلية أو إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون تصل إلى 37%،. وسجلت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة النسبة األدنى بني الذين يرغبون في املغادرة إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون، حيث 
فقط،   %16 نسبتهم  بلغت 
أن نسبة  الرغم من  وذلك على 
ونسبة  قطر  لـ  مماثلة  الغالء 
زيادة األجور أقل، أما الذين أشاروا 
إلى أنهم قد يفكرون مبغادرتها 
فكانت  األصلية  بلدانهم  إلى 
العكس  وعلى   .%10 نسبتهم 
فمع  البحرين،  في  ذلك  من 
املعيشة  غالء  نسبة  انخفاض 
اكبر  فيها  أن  إال  نسبياً  فيها 
نسبة من الذين يريدون االنتقال 
إلى دولة أخرى من دول مجلس 
إلى  بالنظر  وإجماالً،  التعاون. 
النسبة 26% التي استطلعتها 
الدراسة من الباحثني عن عمل 
مغادرة  في  يفكرون  قد  الذين  
ظروف  لتحسني  اإلمارات 
عملهم حققت اإلمارات  واحدة 
الوالء  في  النسب  أعلى  من 
للدولة بني الدول التي خضعت 
وكان عدد الذين يريدون تغيير مهنتهم إلى مهنة  للدراسة بالرغم من التغيرات التي طرأت على ظروف املعيشة. 

أخرى براتب أعلى أكثر من الذين يريدون تغيير الشركة التي يعملون بها ولكن بنفس االختصاص.

وارتفعت كذلك نسبة املوظفني من ذوي اخلبرات الطويلة في مجال اختصاصهم ممن يرغبون في تغيير مهنتهم 
فمن ناحية إتاحة الفرص، فإنه من الواضح أن  ويحتمل ذلك معنيني بالنسبة ألصحاب العمل.  إلى مهنة أفضل. 
توسيع مجال البحث عن الكفاءات واخلبرات للقطاعات واملهن األخرى قد يكون له نتائج إيجابية. ومن ناحية أخرى، 
يشكل ذلك تهديداً للقطاعات واملهن التي تعاني في ظل التضخم من قلة في أنظمة املزايا والتعويضات اجلذابة، 
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ومن الواضح أن  وانخفاض مستوى االلتزام جتاه التطوير املهني والوظيفي، إضافة إلى ظروف عمل أكثر صعوبة. 
الشركات بحاجة إلى شيء من اإلبداع فيما يتعلق بنظم املكافآت، ووضع استراتيجيات تنافسية واضحة للتوظيف 

واالحتفاظ بالكفاءات العالية ودفعها لألمام.
وبالنظر إلى مسألة االنتقال إلى عمل آخر حسب املهنة فان العاملني في العالقات العامة، والتعليم وأكادمييات 
إلنخفاض  نظراً  املهنة  بتغيير  الرغبة  في  نسبة  أعلى  سجلوا  والسفر،  والنقل  االستهالكية،  والسلع  البحث، 
أجورهم مقارنة بالزيادة امللحوظة في متطلبات احلياة، بينما أظهر العاملون في قطاعات البناء، والطاقة، والنفط 

والغاز، رغبة أعلى في االستمرار.

وبالرغم من ارتفاع مستوى عدم الرضا عن حزم الرواتب احلالية واالرتفاع املتواصل في تكاليف املعيشة في املنطقة 
فان القناعة السائدة عموماً هي أن هذه احلالة متس اجلميع بشكل متساو.

أن  بلدانهم تبني  العمرية في  الشريحة  أقرانهم في  بأوضاع  الدراسة  تناولتهم  الذين  أوضاع بعض  ولدى مقارنة 
األغلبية يعتقدون أن ظروف حياتهم متوسطة على األقل ورمبا تكون أفضل من ظروف أقرانهم في بلدانهم وهذا 

مؤشر قوي يجب استغالله .
ورمبا  املرتفع.  الدخل  أنها سجلت أعلى نسبة ألصحاب  بالرغم من  البحرين  وكانت أعلى نسبة فروق سلبية في 

عكست هذه احلقيقة الفروق في معدالت الرواتب عند أعلى السلم الوظيفي.
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مجمع الكفاءات

حتتاج املوارد البشرية مثل كافة أشكال 
قدر  إلى  شركة  أي  في  األخرى  العمل 
وليس  والدراسة.  التخطيط  من  كبير 
الكفاءات  عدد  أن  جند  أن  الغريب  من 
بالسلم  صعدنا  كلما  يقل  املتوفرة 
الوظيفية  املستويات  باجتاه  املهني 
عدد  معدل  أن  وجدنا  كما  العليا. 
في  املوظف  يقضيها  التي   السنوات 
مجال واحد في املنطقة يتجاوز بقليل 
سنوات وأن املوظفني الذين يعتبرون   8
مستويات  إلى  وصلوا  قد  أنفسهم 
متقدمة في وظائفهم يقضون حوالي 
بقليل  أقل  أي  ونصف،  سنوات  عشر 
ممن يعتبرون أنهم قد وصلوا إلى قمة 
التطور الوظيفي في مهنتهم أي أحد 

عشر عاماً ونصف العام.
وتختلف الكفاءات واخلبرات من دولة ألخرى، وتضم اإلمارات أعلى نسبة من الكفاءات اجلديدة، ونسبة أقل منها 
في الكفاءات العليا، أما في البحرين فالوضع معكوس. وهناك تشابه كبير بني الدول التي شملتها الدراسة على 
مستوى اجملموعات املتوسطة اخلبرة، كما أن األرقام تشير إلى ارتفاع نسبة املواطنني في سوق العمل البحريني مما 

يفسر ارتفاع نسبة الكفاءات العليا فيها. 
بكل  اخلاصة  البيانات  وتشير 
تواجه  حتديات  وجود  إلى  قطاع 
ذات  فالقطاعات  القطاعات.  كافة 
على  القليلة  اخلبرة  مستويات 
يتعني  التي  هي  املبتدئني  مستوى 
عليها أن تشغل نفسها بالتطوير في 
هذا اجلانب بسبب تداعيات ذلك على 
املعطيات  بينت  فقد  البعيد.  املدى 
العامة،  العالقات  قطاعات  في 
والتعليم  واإللكترونيات،  والطاقة، 
وأكادمييات البحث وجود نسبة عالية 
في شريحة املبتدئني في كافة الدول 
إقليميا، بينما حقق قطاع السيارات 
والنقل والسفر أعلى نسبة من وجود 
يعتبرون  والذين  املتقدمة  الكفاءات 
أنفسهم أنهم وصلوا إلى القمة في 

مجاالتهم املعنية.
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سنوات وفي  بالدراسة حيث بلغ في دولة اإلمارات4.7  بالدول املعنية  بالوظيفة  يختلف معدل سنوات االحتفاظ 
السنوات  األقل في غضون  مرة على  وظائفهم  بتغيير  املوظفني  قام معظم  وقد  سنوات.   5.8 والبحرين  الكويت 
اخلمس املاضية، ففي السعودية والبحرين بلغ متوسط عدد الوظائف التي شغلوها في السنوات اخلمس املاضية 
ويختلف ذلك بحسب نوع املهنة، فقد بلغت نسبة التغيير الكبرى  2، بينما بلغت في الكويت 2.3، وفي قطر 2.4. 
في مجال اإلعالنات، والسياحة والضيافة، والعالقات العامة، ثم تأتي بعدها بقليل مجال النقل والسفر،  وتقنية 
وكانت أدنى نسبة للتغيير في مجال الطاقة، والسيارات، والسلع االستهالكية في السنوات اخلمس  املعلومات. 
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وكما هو متوقع فان التغيير في القطاع العام واحلكومي كان أقل من القطاع اخلاص، كما أن التغيير في  املاضية. 
الشركات متعددة اجلنسيات في القطاع اخلاص كان أكبر منه في الشركات احمللية.
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الرواتب في دول مجلس التعاون

لقد أظهرت دراستنا القطاعية 
دول  في  العاملة  القوة  على 
كبيراً  جتانساً  التعاون  مجلس 
في معدل الرواتب وأن متوسط 
الراتب في دول اجمللس حسبما 
املنتقاة  العينة  من  تبني 
متقارب جداً. وأظهرت الدراسة 
املقدمة  في  تأتي  الكويت  أن 
مبعدل راتب شهري يبلغ 3100 
السعودية  تليها  أمريكي  دوالر 
والبحرين  دوالر،  آالف   3 مبعدل 
تأتي  ثم  دوالر،   2800 مبعدل 
يشكل  اللتان  وقطر،  اإلمارات 
الوافدون نسبة 90% تقريباً من 
 2750 مبعدل  العاملة،  قوتهما 

دوالر و2700 دوالر على التوالي.

توزيع  في  تشابه  وهناك   
الرواتب أيضا باستثناء البحرين التي فيها نسبة أعلى من ذوي الدخول املرتفعة. ورمبا نتج هذا عن النسبة العالية 
في  البحرينيني  للمواطنني 
إلى  إضافة  العليا،  الوظائف 
املالي  القطاع  طبيعة وحجم 
يعد  والذي  الناضج  واملصرفي 

أكبر قطاع في الدولة. 

ويعني ذلك أن هناك تفاوتاً في 
االقتصادية  القطاعات  أدوار 
يتعلق  فيما  وطبيعتها 
النشاط  على  بسيطرتها 
تتوفر  حيث  العام  االقتصادي 
لبعض الدول قاعدة اقتصادية 
من  احلد  في  ساهمت  متينة 
اعتمادها على النفط كمحرك 
احمللي  الناجت  لعجلة  أساسي 

اإلجمالي.
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استمر الناجت احمللي اإلجمالي من النفط بالتقلص في البحرين في السنة املاضية، بينما كان الناجت احمللي اإلجمالي 
من القطاعات غير النفطية، ال سيما من قطاع البناء، املصدر الرئيسي للنمو في اإلمارات. وعلى النقيض من ذلك 

كان التوسع في قطاع النفط هو احملرك الرئيسي للنمو في دولة الكويت خالل الفترة ذاتها.

يعتبر معدل الرواتب في قطاع البنوك والتمويل والبالغ 3508 دوالر أمريكي أقل من املتوقع في ضوء الرواتب اخليالية 
التي متنحها بعض البنوك االستثمارية، واخلاصة في املنطقة، ويعزا ذلك في املقام األول إلى الفائض في الوظائف 
املتوفرة على مستوى املبتدئني واإلداريني في البنوك التقليدية التجارية ، إضافة إلى معدالت الرواتب املنخفضة في 
هذه البنوك مقارنة بالشركات اإلستثمارية و أقسام اخلدمات اإلستثمارية املتقدمة في بعض البنوك. وقد شهدت 
اإلمارات على وجه اخلصوص، ومع تأسيس مركز دبي املالي العاملي، ارتفاعاً حاداً في وظائف اخلدمات املالية املربحة 
في قطاعات ناشئة حديثة، مثل شركات االستثمار اخلاصة، والبنوك االستثمارية التي أعيد تشكيلها كجزء من 
اليوم في  البنوك االستثمارية العاملية الكبرى نشاطها  ومتارس مجموعة من  املالية العاملية.  أبرز املراكز  أنشطة 
منطقة كانت تقليديا تخدم من لندن، وتعتبر دبي مركزاً إقليمياً رئيسياً لها ومتنح رواتب عاملية عالية من مراكزها 

في دبي.
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إلى وجود طلب كبير على موظفي البنوك املدربني من قبل  وقد أفاد قسم البحث التنفيذي في »بيت دوت كوم« 
الرواتب  القمة بحسب  رواتبهم في  املنطقةعلى حد سواء، حيث تعتبر  العاملة في  والعاملية  املؤسسات احمللية 
النظر عن  العاملية بغض  اخلبرات  ذوي  االستثمارية من  املصارف  بالنسبة ملوظفي  األمر  العاملية وكذلك  واملعايير 
ولكن من أين تأتي هذه  مستوى الوظيفة، نظرا حلاجة املصارف االستثمارية مللئ الشواغر في مراكزها النشطة. 
الكفاءات؟ إنها تأتي من املراكز املصرفية التقليدية في لندن ونيويورك وسنغافورة وفقاً لقسم البحث التنفيذي 
في »بيت دوت كوم«، وليس هناك أي نقص في الكفاءات الراغبة باالنتقال إلى املراكز املالية اإلقليمية وذلك في ضوء 
وجاءت معدالت  احلوافز والرواتب وأسلوب احلياة والتطورات األخيرة في مجال الترفيه والسياحة والبنية التحتية. 
استثنت  ألنها  دوت كوم«  »بيت  بحث  األدنى حسب  املستوى  في  والصحية  الطبية  اخلدمات  في  املوظفني  رواتب 

األطباء الذين هم الرابح األكبر في هذه املهنة.

وتساعدك مقاييس مقارنة شركتك مع الشركات األخرى في نفس القطاع على إدراك قدرتك على املنافسة بشكل 
عند  والتوقعات  املفاهيم  إدارة  مجال  في  الهامة  األدوات  وأحد  مبوظفيك  الفخر  على  باعثا  سيكون  وهذا  واضح 

املوظفني. 

الرواتب باختالف نوع الشركة أيضاً حيث سجلت الشركات متعددة اجلنسيات من القطاع اخلاص أعلى  تختلف 
دوالر أمريكي، تلتها رواتب القطاع احلكومي والشركات احمللية الصغيرة مبعدل رواتب 1688  معدل رواتب بلغ 2222 

دوالر أمريكي، و1668 على التوالي.

وأظهرت الدراسة أن رواتب احملترفني الشباب ممن تتراوح سنوات خدمتهم بني 1-3 سنوات على صعيد  املنطقة بلغت 
معدل 1712 دوالراً أمريكياً بينما بلغ معدل رواتب من له خبرة في العمل من 21-50 سنة  4083 دوالراً أمريكياً وبينت 

الدراسة أن الزيادات الرئيسية للرواتب تأتي  بعد سن األربعني.
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 ومن املالحظ أن تغيير الوظيفة مرة كل سنتني في منظور العمل احلالي يبدو مناسبا إذا ما نظرنا بعني االعتبار إلى 
الراتب ألن الذين فعلوا ذلك على مدى السنوات اخلمس املاضية سجلوا أعلى معدالت في رواتبهم. ولهذا يجب على 
أصحاب األعمال والشركات أن تهتم باملوظفني من ذوي املهارات واخلبرات والتفنن في إيجاد احلوافز التي حتول دون 

تطلعهم للبحث عن رواتب أفضل في شركات أخرى .
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نتائج يجب أخذها بعني االعتبار

-  إن املستوى املعيشي في مكاٍن معني لديه تأثير مباشر في طول فترة االستمرار في وظيفة واحدة: 

أكدت دراسات »بيت دوت كوم« أنه بالرغم من غالء املعيشة وعدم ارتفاع األجور مبا يكفي ملواجهة الغالء، تبقى دبي 
املكان األكثر جذباً للموظفني في املنطقة، فقد أكد 49% ممن استطلعت آراؤهم أنهم يفضلون العمل في دبي أكثر 
من أي دولة من دول مجلس التعاون األخرى. وجاءت بعدها السعودية بنسبة 16% والكويت بنسبة 14% وقطر %11. 
بينما أظهر االستطالع أن أكثر من 40% ممن يعملون في دبي يرغبون البقاء فيها إلى أجل غير مسمى وال يفكرون 

باملغادرة في املستقبل املنظور. بينما 24% فقط قد يفكرون في ذلك في غضون 12-24 شهراً القادمة.
ولدى سؤالهم عن سبب تفضيلهم لدبي كمقر للعمل أفاد 43% بأن السبب هو توفر الفرصة للتطوير املهني على 
كدافع يجعلهم يعيشون ويعملون في   ) %13 املدى البعيد متجاوزاً السبب اآلخر وهو نسبة التعويض العالية ) 
ومن الواضح أن الشعور باالستقرار الوظيفي على املدى البعيد وإمكانية التطوير املهني مع شركات عاملية  دبي. 
كبرى في بيئة عمل من الطراز العاملي تشكل عنصر اجلذب األهم من مستويات ونسب التعويضات املرتفعة من 
وجهة نظر الباحثني اجلدد عن فرص عمل. وبالنسبة للمتخصصني الذين تشغل مهنتهم جل تفكيرهم، فإن إغراء 
دبي على املدى البعيد، كمركز جتاري متألق مستقر يستضيف أرقى الشركات العاملية، يتجاوز التفكير في تكاليف 

املعيشة كسبب قد يكون آنيا أو قصير املدى.

- تدني فرص النمو هو السبب الرئيسي وراء ترك احملترفني وظائفهم
للبحث عن وسائل للمحافظة  األعمال  يدفع أصحاب  التضخم احلاصل  أمام  الرواتب  تدني مستويات  أن  ال شك 
على موظفيهم، ولكن هناك سبب آخر أهم يجعل املوظفني يتركون أعمالهم هو عدم وجود فرص لنمو وتطوير 
وظائفهم حيث ينطبق هذا على كل الدول التي أجريت الدراسة عليها. واعتبر عامل انخفاض الراتب ذو أهمية أقل 
في دفع املوظفني لترك العمل في املنطقة، ولكن الفرق بني السببني كان بسيطاً في اإلمارات حيث كانت نسبة 
من يريدون ترك العمل نظراً لعدم وجود فرص تطور36% مقارنة مع من يرون أن الدافع هو تدني الراتب والذين بلغت 
ومما يلفت االنتباه، أنه لم تكن كثرة مطالب املشرفني على العمل سبباً كافياً لدى الكثيرين لترك  نسبتهم %34. 

العمل.

- يخطط ربع املوظفني ملطالبهم املتعلقة بزيادة الرواتب بشكل جيد، وذلك من خالل تأمني وظيقة أخرى براتب أفضل 
قبل طلب هذه الزيادة. 

أفاد أكثر من 60% من املوظفني الذين خضعوا للدراسة بأنهم دائماً بصدد البحث عن عمل أفضل وهم على رأس 
بعملهم.  ألنهم سعداء  وظائفهم  من  أفضل  فرص  يبحثون عن  ال  بأنهم  أجابوا  5% فقط  بينما  احلالي  عملهم 
والتي توفر عروضاً شاملة لوظائف في مختلف  وأكدت بعض شركات التوظيف اإلقليمية مثل »بيت دوت كوم« 
قطاعات العمل، إن أحدث الوظائف والفرص اجلديدة موجودة دائماً في متناول املوظفني وأنهم يستطيعون التقدم 

ألية وظيفة بسهولة ومبجرد ملسة على زر الكمبيوتر. 
وبينما يدعي 40% من الذين خضعوا للدراسة بأنه لم يتم اختيارهم من شركات التوظيف، فان العدد الكبير من 
شركات التوظيف الناشئة في املنطقة واملنافسة احلادة على الكفاءات البارزة في القطاعات النشطة ستجعل 

من اصطياد الكفاءات أمراً سائداً على صعيد التوظيف في املنطقة.
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نبذة عن »بيت دوت كوم

يعد »بيت دوت كوم« املوقع اإللكتروني األول خلدمات التوظيف في الشرق األوسط، حيث يقدم مجموعة متكاملة 
واقتصادية  واألكثر فعالية  واألسهل  األسرع  الوسيلة  املوقع  ويعد  املهني.  التخطيط  وأدوات  التوظيف  من حلول 
سواء للباحثني عن عمل إليجاد الوظائف املرموقة، وللشركات وأصحاب األعمال إليجاد املرشحني اجليدين في الشرق 

األوسط وباكستان وشمال أفريقيا.

ملاذا تستخدم »بيت دوت كوم«؟

أكثر من 26 ألف شركة عبر أنحاء املنطقة تقوم بتوظيف كوادرها من خالل »بيت دوت كوم«.
مئات الوظائف يتم اإلعالن عنها يومياً عبر 94 فئة قطاع عمل وكافة املستويات املهنية، حيث ميكن للباحثني عن 

عمل البحث والتقدم بطلباتهم إلى الوظائف املناسبة في دقائق.

مليون  بأكبر قاعدة بيانات من الباحثني عن وظائف والسير الذاتية من خالل أكثر من 1.3  يتمتع »بيت دوت كوم«   
وميكن للشركات وأصحاب األعمال توظيف أفضل املواهب  جنسية ومن كافة املستويات املهنية.  شخص من 116 

من املنطقة أو العالم باستخدام أحدث أدوات البحث في »بيت دوت كوم«.
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