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ملخص
األفكار

سيصبح العمل عن ُبعد النظام السائد 
على مدى المستقبل الق��ب، �تيجة 

توجه الشركات نحو توظيف أعداد أكبر من 
القوى العاملة المرنة - باإلضافة إلى 

رسمها خطًطا جديدة لسير أعمالها بهدف 
المحافظة على استدامتها.

ط�ح التوسع في تط�يق عن بعد أسئلة 
أعمق عن جوهر العمل وط�يعته، ومنها 

السؤال عن ض�ورة وجود مكان للعمل 
فعًال أم ال.

على المدى القصير، يجب أن تعمل 
إدا�ات الموارد البش��ة على تك�يف 

سياسا�ها مع الوضع الحالي، مع التركيز 
على تع��ز سعادة الموظفين وإ�تاجيتهم. 

أما على المدى الطو�ل، فعلى الشركات 
أن تدرس مدى كفاءة تط�يق العمل عن 
بعد وفائدته للموظفين، ويجب أن تدرس 

أيًضا إن كانت أ�متة بعض الوظائف أو 
تحويلها رقمًيا قد تؤدي إلى ��ادة 

الوظائف متعددة التخصصات.
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الحالة
ال�اهنة

وّجهت حكومة دولة اإلما�ات العر�ية 
المتحدة، الجهات العامة وشركات 

القطاع الخاص وجميع الجامعات 
والمدارس في الدولة للتحول إلى العمل 

والد�اسة عن بعد.

وعلى الرغم من أن هذا التغير في ط��قة 
العمل حالة مؤقتة، إال أنه ط�ح العديد 

من األسئلة المهمة: فهل سيغير هذا 
ط�يعة العمل ويغير مناصب الموظفين 

والمهمات التي يتولونها؟ كيف سيتفاعل 
الموظفون بعضهم مع بعض؟ هل سيغير 

هذا ط�يعة العالقة �ين الموظفين 
وأصحاب األعمال؟ هل سيغير ذلك من 

إج�اءات الحصول على إقامة عمل، خاصة 
بعد أن أصبح الموظفون يعملون من 

منا�لهم؟ كيف تقاس اإل�تاجية؟ وكيف 
ستغدو قيمة العمل في أذهان الناس إن 

أصبح قسم ك�ير منه رقمًيا؟
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نسبة الموظفين الذ�ن يعملون عن
بعد بمعدل �وم أو �ومين في

األسبوع قبل كوفيد- 19



Although there are reports that claim this is incorrect as office buildings 1

.(tend to be more sustainable than houses (BBC   
.Lau, Y., “The Future of Work is the Liquid Workforce”, Forbes, 2020 2

.Mohammadi, E., “The future of work brought closer to reality by Coronavirus”, VIA News, 2020 3

�رتبط العمل عن ُبعد عادًة بقطاعات 
معينة، مثل أعمال تقنيات المعلومات 
والتسو�ق وتطو�ر التط�يقات، وأنواع 
محددة من م�يعات التجزئة. والهدف 

منه ��ادة اإل�تاجية والتعاون االفت�اضي، 
وتقليل التكاليف في بعض الشركات، 
وعلى �أسها تكاليف استئجار المكا�ب 

والسفر وإقامة الفعاليات والمناسبات. 
وأدى االعتماد على سياسات العمل عن 

بعد في بعض الشركات إلى تخفيض 
بصمتها الكربونية من خالل تقليل �نقالت 

الموظفين، وت�اجع استهالك الكهرباء 
في المكا�ب1. وسيكون العمل عن ُبعد 
مناسب تماًما ألنواع معينة من األعمال، 

نذكر منها «العمل العميق» التي 
�تطلب أوقاً�ا طويلة من البحث 

والتفكير.

وستصبح القوى العاملة مرنة أكثر بحكم 
الض�ورة خالل هذه الجائحة، إذ ُيطلب من 
الناس اليوم البقاء في منا�لهم. وسيقود 

هذا إلى نظام أشمل وأكثر قدرة على 
التحول، وأعلى تركيً�ا على الجانب 

اإلنساني، ويد�ره األف�اد بكفاءة عالية 
كما تفعل إدا�ات الشركات2.

ولمواجهة هذا التغير المفاجئ، يجب 
تط�يق سياسات وعمليات أساسية لدعم 

هذا النظام المتغير. ويجب أن تطور 
المنظمات خطًطا «الستم�ا��ة األعمال» 

لتضمن استم�ا��ة العمليات األساسية 
ألعمالها3. ويجب إعادة النظر في 

الوظائف األخرى التي ال يمكن فيها 
العمل عن بعد، ليستخدم الموظفون 

مها�ا�هم المكتسبة ألداء وظائف أخرى.

الفرصة
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أدى االعتماد على 
سياسات العمل عن 

بعد في بعض 
الشركات إلى تخفيض 
بصمتها الكربونية من 

خالل تقليل �نقالت 
الموظفين، وت�اجع 

استهالك الكهرباء في 
المكا�ب.



Buffer, “State of Remote Work”, Buffer, 2019 4

ما الخطوة التالية >

نماذج سعادة الموظفين الجديدة، 
مثل مؤشر السعادة، والنشاطات 

التي تحفز على التفاعل االجتماعي، 
مثل األحداث االجتماعية الرقمية، 

ستصبح التيار السائد في سياسات 
الموارد البش��ة لتضمن المحافظة على 
الصحة العقلية للموظفين خالل العمل 

عن بعد.

ستقاس اإل�تاجية بناء على مستوى 
اإلنجاز  وليس الحضور، فيد�ر 

الموظفون أوقا�هم ذا�ًيا بدًال من 
االعتماد على نظم وآليات ت�اقب أوقات 

عملهم أو حضورهم.

على المدى القصير
(خالل تفشي كوفيد- 19)

سيصبح أسلوب العمل عن ُبعد جزًءا 
أساسًيا من ممارسة األعمال بعد 

كوفيد- 19، إذ ستواصل مختلف 
المنظمات االستفادة من هيكل العمل 
عن ُبعد، باس�ثناء االجتماعات التي ال بد 

من عقدها وجًها لوجه

ستصبح األحداث والندوات والورش 
رقمية، ويستخدم فيها الواقع 

االفت�اضي والمع�ز ليشعر المشاركون 
بها بتجارب واقعية من جميع الجوانب.

س�تسا�ع األتمتة، ويتطلب هذا من 
الموظفين تطو�ر مها�ا�هم و�نويعها 

أو استخدام مها�ا�هم التي يجيدونها 
أصًال في وظائف أخرى. وسيرتفع 

مستوى االبتكار �إيجاد وظائف جديدة 
بديلة عن الوظائف التقليدية.

تط�يق نماذج سعادة الموظفين
الجديدة في مكان العمل، يجب أن 

يحدث بعد التأكد من أنها مصممة كي 
تعمل على إسعاد الموظفين في 

مكان العمل، وكي تقيهم من 
مشكالت الصحة العقلية.

المدى الطو�ل 
(بعد في�وس كوفيد- 19)
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