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العمل عن بعد

*

تمد ىذه القائمة كبار المدراء بمقدمة لمن يريد منيم تنفيذ نظام العمل عن بعد في المؤسسة ألول مرة ,إما
بوصفو خطة تم الترتيب ليا ,أو كاستجابة خاصة لممطالب الفردية.
وقد كان كثير من الناس يقومون بأعماليم وىم في المنزل ,ولكن ذلك كان عادياً في حالة الموظفين الذين

يعممون في وظيفة ال تتطمب ميارات عالية ,أما اآلن فقد أتاح التطور في عالم الحاسب اآللي الجديد ,وعالم
تكنولوجيا االتصاالت الفرصة لتطبيق نظام العمل عن بعد لمموظفين الجدد ,وذلك يتضمن فريق العمل من

أصحاب الميارات ,وكذلك الفريق اإلداري.
التعريف
يعرف فرانسس كينسمان العمل عن بعد أو االتصال عن بعد ,بالعمل الذي يستمزم أن يؤدى في مكان ما بعيدًا
ِّ
عن المكتب سواء كانت طبيعية العمل دوام كمي أو دوام جزئي أو في أيام معينة ,واالتصال عادة يكون

إلكترونياً ,بدالً من االنتقال إليو شخصياً.
مزايا العمل عن بعد
تقميل عدد المتواجدين في المكتب أو تجنب االنتقال إلى مبان جديدة أو مبان أكبر في المساحة

واالتساع.

جعل الخدمات متاحة لمعمالء في غير ساعات العمل الرسمية.

االستفادة من العمالة األقل أج اًر واألكثر استعداداً لمعمل في مراكز ومواقع مختمفة.

التقميل من الوقت الذي يستغرقو الموظفون المتنقمون في تقديم التقارير عن العمل إلى المكتب المركزي.
تواجد الموظفين في مواقع أقرب لمفئات المستيدفة.

جذب أو االحتفاظ بالعاممين ذوي الميارات النادرة أو ىؤالء الذي يعانون من عجز جسدي أو أية إعاقة.

االحتفاظ بالعاممين ذوي الميارات النادرة أو ىؤالء الذين يعانون من عجز جسدي أو أية إعاقة.
* إدارة األفراد ,العمل عه بعد ,معهد اإلدارة ,قسم إدارة األفراد ,لندن ,مكتبت جرير للترجمت والنشر والتىزيع ,ص  ,24-24الطبعت األولى ,4002
بتصرف.
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االحتفاظ بالموظفين المدربين الذين يحتاجون إلى ترتيبات مرنة لمراعاة من يقومون بإعالتيم.
تقميل نسبة الغياب :فالعاممون عن بعد أقل من غيرىم في الغالب بالنسبة لطمب اإلجازات المرضية.

تحسين اإلنتاجية  :حيث يكون فريق العمل:

 -أكثر نشاطاً ,ألنيم يقضون وقتاً أقل في االنتقال.

 -يعتمد عمييم أكثر ,إذ إنيم أكثر والء واخالصاً وغالباً ما يستمرون لفترة أطول مع المؤسسة.

 غالباً ما يقضون وقتاً أقل بعيداً عن العمل ,ألنيم يحتاجون لمتخطيط لوقتيم الشخصي بشكلأفضل.

عيوب العمل عن بعد
يمكن لمعاممين أن يصبحوا في عزلة اجتماعية ,خاصة في الوظائف الروتينية أو المتواضعة ,فيم
يفتقرون إلى حافز االتصال الشخصي ,والتغذية االسترجاعية المنتظمة بالنسبة لمتقييم الشخصي

والتحسن.

يمكن أن يفقد فريق العمل عن بعد ما يحفزه عمى العمل إال إذا كانت ىناك نظم أو سياسات جيدة

لتسييل عممية االتصال بالعمل.

تحتاج السياسات اإلدارية الجديدة ألن يتم وضعيا لقياس العمل بما ينتج عنو النتائج أو القدرة عمى

اإلنتاج ,ويمكن ليذه السياسات أن تصبح آلية.
قائمة العمل
 .1قم بعمل دراسة جدوى

ابحث فوائد التكاليف في ىذه الدراسة ,وضع في اعتبارك :اإلنتاجية ,السفر ,تكاليف التدريب,

االتصال ,مستمزمات الدعم والمساندة اإلدارية ,ومكان المكتب.
 .2حدد األساس الذي سيتم بناء عميه تنفيذ نظام العمل عن بعد

سياسة مركزية بأن يتم إعطاء حق الخيار لنظام العمل عن بعد في جميع أنحاء المؤسسة

من خالل سياسة رسمية.

إعادة تنظيم وظيفي يتم اختيار العمل عن بعد لوظيفة محددة فقط.
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اختبار النفس يقوم العاممون عن بعد باختبار أنفسيم وذلك باقتراح الترتيبات ,أو بخمق
الموقف الذي يقودىم في النياية إلى المدير ليقترحوا عميو ىذا النظام والعمل بو.

اختيار وتوظيف خارجي يتم تطبيق نظام العمل عن بعد عمى إحدى الوظائف ويتم تعيين

الفريق الجديد خارجياً.

رفع مستوى فريق العمل المتنقل يتم تزويد الموظفين الذين تم تعيينيم بالفعل والموظفين

المتنقمين بتكنولوجيا المعمومات لمسماح ليم بالعمل من المنزل.
 .3قم بتعيين مرشد ,وقيم النتائج

ربما ال تكون ىناك حاجة إلى مرشد إذا تم تنفيذ ىذا النظام عمى أساس خاص لموظائف الفردية,
ولكنو من الضروري تعيينو قبل إدخال ىذا النظام في جميع أرجاء المؤسسة.
 .4قرر أي الوظائف الفردية تناسب هذا النظام
يجب أن يكون العمل شيقاً بشكل فعمي ,وليس شديد الرتابة ,يجب أن يتوفر فيو شرط القدرة عمى

إنجازه دون االتصال وجياً لوجو باآلخرين ,أو أن يكون قابالً لمقياس عن طريق النتائج.
 .5قم باختيار العاممين بنظام العمل عن بعد

يتطمب العمل عن بعد مؤىالت شخصية خاصة باإلضافة إلى المعايير الطبيعية لمعمل بالوظيفة ,بما
في ذلك :النضج ,الجدارة بالثقة ,الثقة بالنفس ,واالنضباط الذاتي ,والميارات الخاصة باالتصاالت,

وكذلك الوقت اإلداري الجيد ,وربما تحتاج بعض ىذه المعايير ألن يتم تنميتيا.
 .6قم بإعداد العاممين ومدرائهم

عميك أن تضمن أن بيئة العمل عن بعد مناسبة ,مثالً أن تكون صحية وآمنة ,قم بإعطاء معمومات
واضحة حول كيفية التعامل مع ظروف العمل المستقل ,وأقم حمقات مناقشة ودراسة لمعاممين الجدد,

وكذلك أنظمة الوقاية والتعميم وتقديم النصائح.
 .7ضع أنظمة االتصاالت الصحيحة في مكانها

ىل تحتاج إلى بريد إلكتروني أو إلى نظام بريدي أكثر فعالية؟ ىل القواعد األساسية ,التي تخص
الكيفية والوقت الذي من المتوقع أن يتصل فيو العاممون بيذا النظام واضحة؟
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 .8قم بتوفير المعدات المناسبة
يتم إمداد العاممين بمعظم المعدات من صاحب العمل ,وتشمل :مكتباً مناسباً ,ومقعداً ,وىاتفاً ذا خط

مخصص ليذا العمل ,وجياز فاكس وكذلك جيا اًز لمرد عمى الياتف آلياً ,وتسجيل الرسائل عند غياب
صاحب الياتف عن المكان ,جياز حاسب آلي شخصياً ,آلة طباعة ,وأجيزة موديم ,وتأكد من أن
ىذه المعدات تعمل بصورة سميمة ,ومتناغمة تماماً مع جميع األنظمة المستخدمة في أماكن أخرى

من المؤسسة وأنيا سيمة االستخدام وسيمة الصيانة ,واذا كان الموظف من العاممين بيذا النظام
يقتنى بالفعل ىذه المعدات ,فينبغي عمل الترتيبات الالزمة لدفع أجر االستخدام والصيانة.
 .9قم بصياغة عقد
الكثير من العاممين بيذا النظام لدييم موضع أو منزلة ثابتة في عمميم ولكنيم يحتاجون فقط إلى

فقرات إضافية في العقد األصمي ,والتي يمكن أن تغطي ما يمي :ساعات العمل المتوقعة ,ما
يتضمنو ذلك من وقت أساسي ,إجراءات تقديم التقارير الخاصة بالعمل ,المسؤوليات الخاصة

بالمعدات واستخداميا وصيانتيا ,وتفاصيل عن أية مكافآت أو مصاريف تعويضية.
 .11انظر إذا كان العاممون في حاجة إلى جرعة تدريبية إضافية
ربما يحتاج العاممون عن بعد إلى تحسين الميارات العامة ,عمى سبيل المثال ,ميارات استخدام لوحة

المفاتيح ,استخدام برامج الحاسب ,وكيفية كتابة التقارير ,واالتصاالت أو تدبير الوقت.

 .11منح العاممين عن بعد بعض التسهيالت في اليوم الذي يأتون فيه إلى المكتب لمعمل
تأكد من أنو إذا طمب من العاممين عن بعد الحضور إلى المكتب في أيام معينة ,فإن التسييالت

الالزمة ستكون متاحة ليم مثل :الياتف ,والحاسب اآللي ,وممفات وحفظ األوراق الشخصية ,وىذه
التسييالت يمكن أن تكون مشتركة فيما بينيا فيما يعرف باسم المكاتب الساخنة.
 .12أقم أنظمة تدعيمية لمساندة العاممين بهذا النظام

حاول أن تخمق بداخل العاممين الشعور باالنتماء ,وتأكد من أنيم يستقبمون الرسائل اإلخبارية
والمنشورات من المؤسسة وكذلك التفاصيل التي تدور حول دورات التدريب الخاصة بيذا النظام

واألحداث االجتماعية ,وربما يكون تعيين مستشار خاص مناسباً في بعض الحاالت.
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 .13أقم أنظمة إدارية فعالة
سوف يحتاج العاممون عن بعد إلى إدارتيم بالنتائج ,أقم نظاماً لقياس األداء إذا لم يكن ىناك نظام
بالفعل في المؤسسة وتأكد من أن العاممين قد تم تضمينيم في أنظمة التطور وتقييم الموظفين.

 .14قم بترتيب اجتماعات منتظمة
يمكن لالجتماعات المنتظمة ,كل ستة أشير مثالً ,بين العاممين بيذا النظام والمدراء أن تمد
العاممين بإطار عمل يتمتع بالتحفيز ,والسيطرة والمراقبة.

األوامر والنواهي المتعمقة بتطبيق هذا النظام بفاعمية
األوامــر:
كن مقتنعاً بفوائد العمل بيذا النظام قبل تطبيقو.

أوجد الوسائل التي تشجع عمى التحفيز ,وتمد العاممين باالتصال االجتماعي خاصة الذين تشتمل

وظائفيم عمى قميل من االختالط أو التفاعل مع الناس.

تأكد من أن كبار المدراء عمى اتصال بفريق العمل عن بعد عمى األقل يومياً.

وفر التدريب المالئم في التعامل مع المعدات الجديدة ,وتأكد من وجود خدمات لصيانتيا.

اجعل العمل عن بعد متاحاً في جميع المتسويات وفي جميع الوظائف المناسبة.

راجع الوظائف التي يؤدييا فريق العمل بشكل ثابت ومنتظم.
النـواهي :
ال تعتبر العمل عن بعد بديالً لرعاية طفل.

ال تضع افتراضات عن أي فريق عمل يريد أن يصبح من ضمن العاممين عن بعد.

ال تدع العاممين بيذا النظام معزولين عن المؤسسة.
قراءات مفيدة
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منطمقات لمتفكير
ما ىي أىدافك في العمل والتي تريد تحقيقيا بتطبيق نظام العمل عن بعد؟

إذا ما تم قياس العمل بيذا النظام مقارنة بما يتم توفيره من تكاليف فقط فما المزايا أو العيوب المتوقعة

كنتيجة لذلك؟

ىل تقوم المؤسسات الكبرى بتسجيل ما يحرزه ىذا النظام في العمل من نتائج؟

 تذكر بنفسك ما ىي المزايا وما ىي المشاكل التي كنت تواجييا؟,ىل سبق لك أن عممت عن بعد
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