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 َمَراِكُب اإلْنَقاذ
 َنُموَذُج إَداَرِة أْعَماِل الزمِن الَقاِدم :الَعَمُل َعْن ُبْعد

 طالل أبوغزاله

 

حسن لبالتقنيات الالزمة وربطها  من خالل العمل عن بعد، التكيُّفِ األعمال في بعض األوقات إلى  تحتاجُ 
 ضماناته، ومؤشرات نجاحه؟وما هي . فما الهدف الذي يتجّلى من خالل العمل عن بعد، إنجازها

ساسية حاجاتنا األاإلبقاء على في ظل الحاجة للعمل عن بعد هو المؤسسات الرئيس الذي تصبو إليه  الهدف
، جاحاتنا. نحن نعيش في سوق "الذكاء االصطناعي"كانت قبلها، وأن نستمّر في نأثناء هذه الفترة كما قائمة 

أّميته من خالل مدى معرفته للغة الّذكاء االصطناعي التي تتطور كل دقيقة! مقدار وعلى كل فرد أن يقيس 
نعلم إلى أين تجري بنا مقادير الّتقنّية العالمّية، وإلى أي مدى يمكن أن إذ ال ؛ ما يتقنهكما أّن عليه أْن ُينقَذ 

 المستقبل المنظور!األمية في مفهوم  يتغير

أنحاء العالم هذه األيام. لقد  تفع بشكل كبير فيمن المؤكد أن عدد الناس الذين يعملون من المنزل ار "
في أمريكا الشمالية  جميعهم هاو األم لشركة "جوجل"، بأن يعمل موظفأوصت شركة "ألفابت"، المؤسسة 

جميعهم  هاموظفيكما أعلمت "أمازون"  ،أبريل/نيسان 10ازلهم حتى ط من منوأوروبا وأفريقيا والشرق األوس
على مستوى العالم القادرين على العمل من المنزل للقيام بذلك حتى نهاية مارس. وقد طلبت شركات تقنية 

لهم، وكذلك عشرات الشركات العمل من مناز  هاموظفي، من "آبل"و "مايكروسوفت"و "تويتر"أخرى، بما في ذلك 
 .األخرى  رى غالّص 

على انتهاء صالحية كورونا. ولكن هل يمكن أن يصبح مستمر ا بعد أن  اوهو تدبير مؤقت بالطبع، اعتماد  
تدرك هذه الشركات المزايا الهائلة في نقل الموظفين من المكاتب والطالب من المدارس والجامعات في المدن 

الوقت والمال، وإيقاف الفساد، والتوفير على جميع في هدوء منازلهم، وترشيد  قميّ المزدحمة إلى العالم الرّ 
يمكن، من  ،إلنهاء معامالتهم؟ نعم اب الحكومية ويقفون صفوف  المواطنين الذين يقودون سياراتهم إلى المكات

 .خالل نشر "إنترنت األشياء" في جميع المواقع الحكومية والمدارس والشركات
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؟ ماذا عن االمتحانات المدرسية بذلك من تدخل العنصر البشريّ هنا يبرز السؤال الكبير: هل ال بد للقيام 
ت ؟ أو االجتماعات المباشرة للشركاُمعامل صدقها تحقق منتلضمان نزاهة االختبار و دقيق لالتي تتطلب التّ 

 ".Spatial" لة؟ هنا تأتيلتحديد القرارات الرئيسة؟ أو عدٍد ال ُيحصى من المتطلبات ذات الّص 

لتي توفر مة اور المجسّ بموجبه عقد االجتماعات من خالل الّص  هذه، تقوم بتطوير نظام يتمّ شركة البرمجيات 
ور ظهر الّص تُ فسكان االجتماع في مدينة معينة أو بين عدة مدن في العالم، أصور ا ثالثية األبعاد. سواء 

"، ززّ سّماعة "الواقع المع يمكنهم من التفاعل عبرما  نفسها لغرفةاالمجسمة ثالثية األبعاد للمشاركين في 
لألعضاء برؤية األشياء بطريقة أكثر واقعية يسمح ما سيوفر المشاركة الكاملة أثناء مؤتمرات الفيديو و و 

، "Google Classroom" لتطوير هذا النظام بما في ذلك امتعددة. عدة شركات تتنافس حالي   ومن زوايا
 تها.وإدار  ريسيةالذي يساعد المعلمين على إعداد الدورات التد

ان المتخلفة دوربما ُتظهر لنا الكورونا في الوقت نفسه صعوبة تحّمل العمل عن بعد عندما يتعلق األمر بالبل
، وبخاصة شرائح المجتمعات الفقيرة التي ال تملك حتى جهاز كمبيوتر، ناهيك عن اوغير المؤهلة رقمي  

 شاشة التلفزيون الوطني لتوفير حصص التدريس عن بعد. اإلنترنت. البعض منهم يستخدم حالي  تصال بااال 
ع ال مفي أنحاء العالم لتعزيز الوسائل الرقمية: فالحكومات الرقمية ال يمكن أن تعمل إ العمل جارٍ  لكنّ 

 ."للعمل عن بعد ا والمؤهلين فعال  المواطنين الموّجهين رقمي  

ين ب، يأتي دور برمجة األعمال عن بعد الختراق المألوف والمعتاد اما ُتستكمل هذه التجهيزات عالمي  وعند
ان عبئ ا من األعمال التي ما كوستكون هذه المهمة األصعب واألكثر . التوقيت واالختيار وترتيب األولويات

ي ف توجهاتناوتتعدد بعد. لها أن تتمظهر أو تترتب أو تكون ذات أولوية لوال الحاجة إلجراءات العمل عن 
توفر ت: الحاجة )الّتواصلّية(، والحاجة )الخدماتية(، فاألولى اتجاهينيمكن حصرها في  حيثل هذا العمل ظ

 فبماالثانية أما  بما نملكه من أجهزة الّذكاء االصطناعي مثل أجهزة الحاسوب المحمول واأللواح الذكية،
 يضمن استمرارية الحياة من غذاء ودواء وأمن. واالثنان ال ينفصالن!

الوجه اآلخر للعمل الرقمي البعيد هو أن الشاشات تنأى بالناس عن بعضهم البعض. هذا هو الفارق بين "
ا لوجه والتفاعل عبر اإلنترنت. الناس سوف يتوقون دائما إلى تقاسم لحظة في الزمان والمكان  التفاعل وجه 

تفّرد؟ على المدى الطويل، يفّضل مع شخص ما، هل تعتاد "أدمغتنا القديمة" على هذا الواقع الجديد من ال
العاملون عن بعد عدم البقاء في المنزل بمفردهم طوال اليوم على الرغم من أنهم يشعرون بالراحة في 



 3/ 3 َنُموَذُج إَداَرِة أْعَماِل الَقْرِن الَقاِدم": الَعَمُل َعْن ُبْعد َمَراِكُب اإلْنَقاذ... مقال: "
 8/4/2020، ومعدل بتاريخ 30/3/2020دائرة الوسائط المتعددة، 

جاري وهم بمالبسهم الخفيفة. ومع ذلك، يمكن التعويض عن هذا باالستمتاع بأمسيات استرخاء عامل التّ التّ 
مكن أن يقاَبل روتين العمل عن بعد بعطلة نهاية أسبوع . كما يالمقهى القريبفي  صل  مع األصدقاء الخُ 

جهزة عن أ اراحة األخرى خالل األسبوع، بعيد  لها ما يوفرونه من وقود ووسائل الجيدة في المنتجعات يموّ 
 ."من الطبيعة اوقريب   ،الكمبيوتر

لتأقلم، وقدرة التمييز، عشق العمل، ومهارة ا :مجموعة مؤشرات هييتمظهر في في العمل عن بعد  نجاحنا
لحاجات اْين البرامج الّتقنّية الجاهزة والُمعّدة حسب واالختيار، والترتيب، والتنظيم داخل هرم األعمال، حيث ُتعِ 

خاليا )من زمالء العمل( تعمل بدراية وفهم وقدرة على ربط المكتوب بالمقروء وتمييز القابل بتشكيل  العملية
المفروض تخّيله ورصد المتوقع إنجازه، وغير ذلك مما يفرضه العمل ساعة  للترجمة على أرض الواقع مع

 .بساعة

اتهم وأدو ، وال بمكان يحيط بالعاملين محددةال يرتبط بزمان آلي يقيس ساعات عمل د ورغم أن العمل عن بع
يتجاوز از، و اتهم، إال أن التدّرب على صنع خلّية ُمتابعة للعاملين عن بعد سيضمن استمرارية اإلنجوحاجيّ 

بر عالعمل داخل محيط المكان أو خارجه.  ألوقات، وعقبات المتابعة الدقيقة الوجاهيّ عقبات عدم الّتواصل 
ضمانات ما كان لها أن تتحقق بدونه، وتحقيق العقبات تجاُوز معظم النجاح في العمل عن بعد يمكننا هذا 
ا قادر ا على ضمان استمرارية النجاح، مثالي  نكتشف أسلوب ا سلعمل عن بعد لنه بممارستنا إبل  ا وأنموذج 

تقبلّي المسهج النّ هو يكون ساألنموذج الذي ربما  طالما مارسناه فيما مضى للعمل وفق هذا ونتجاوز إهماال  
 .نوات القادمةإلدارة أعمال السّ 

منهج معمل العمل عن بعد عمل صامت ال يستدعي في الغالب تخصيص ساعات صباحية أو مسائية، لكنه 
رات، يضمن بناء القدكما  ،ت تقييم وتخطيط وبرمجةعملنا لمؤسسة تستدعي اجتماعا ةومنظم خاصة في حال

 ة ومعرفّية. مقومات مهاريّ ؛ بما سيمتلكه من إعالة نفسه وأسرتهإلى له ويساهم في صناعة جيٍل يملك ما يؤهّ 

نا ُحَججَ ُنقّدم لز أمتعتنا وأدواتنا أو جهّ ينتظرنا لنُ هذا هو مركب اإلنقاذ نحو المستقبل في هذا القرن، وهو لن 
طلق إذا قلنا إننا لم نكن ندري بوصوله؛ ألنه يُ  صدقنا أحد  سيذهب هباء! ولن يُ كّله ذلك يتنا، ففي عدم جاهز 

 .ريب اار قَ حَ اإلبْ  راعَ اآلن وسينشر ِش  ،األبواق

سيسبقه ل عليه اآلن ف، ومن لم ُيقبِ ا، بل أساسّي وواقعيتثنائي  قائي ا أو اسْ ظام ا وِ د نِ عُ العمل عن بعد لم يَ 
 .دهجهْ  غَ لَ مهما بَ  القائمةَ  ولن يتصدرَ آخرون، 


