العمل يف زمن الكورونا

دليلك الشامل إلدارة أعاملك من املنزل
بالتعاون مع حملة

مقدمة
مع مجريات التغري الرسيع يف بنية عامل األعامل ،ويف ظل
ول الرقمي ،أصبح من الرضورة االستفادة من هذه
عرص التح ّ
التكنولوجيا يف سبيل تطوير طبيعة األعامل وكرس الحواجز
ألي ظرف خارج عن اإلرادة قد مينع املوظفني من الوصول إىل
مكان عملهم.

مقدمة
مع أننا نجد يف هذا األمر فرصة الستخدام التكنولوجيا يف العمل ،إال أنه يحتاج
إلدارة عالية الجودة نضمن فيها السيطرة الكاملة عىل آلية العمل واإلنتاجية
للموظفني .فاملوظف عند عمله من املنزل ،لن يكون بأجواء املكتب املريحة
خرة له إلمتام عمله بالشكل املطلوب ،فالتحدي األكرب لنا هو أن ال نجعل
واملس ّ
ظروف املوظّف هي املتحكمة بظروف العمل.
أقل
ّ
إن فقدنا السيطرة عىل موظفينا عند العمل من املنزل ،سنواجه إنتاجية
صعوبة يف التواصل وتحديات تقنية كرسعة اإلنرتنت املنخفضة التي ستؤدي
إىل أن يكون عملنا يف خطر!

لذلك ماذا نحتاج لتخطي هذه العقبات؟
العمل من بعد يحتاج لـ  5أسس نخوضها يف العمل الذي يلزم حضور فيزيايئ وهي:

1 .التواصل
2.مراقبة ومتابعة املوظفني
3.إدارة املهام
4.إدارة امللفات واملستندات والحفاظ عىل الرسية
5 .إدارة العمالء
سأقوم بتوضيح كل أساس من هذه األسس مع وضع مثال ألداة تساعد يف
هذا املوضوع.

 .1التواصل
التواصل يف عامل العمل من املنزل
ينقسم إىل قسمني:

التواصل بني فريق العمل ألداء املهام:

هل التواصل
للتواصل الداخيل بني فريق العمل نحتاج ألداة تس ّ
بني الفريق وبنفس الوقت تكون لنا نافذة لرناقب بها ما يدور بني
موظفينا إذ أننا نتحدث عن أداء مهام وأي ضعف يف التواصل
سيؤدي ألداء املهمة بشكل منقوص أو خاطئ.
واحدة من أفضل األدوات التي تتيح لنا هذا األمر هي  Slackوهي
بديل عن رسائل الربيد اإللكرتوين .حيث
ً
يف بعض األحيان قد تكون
ميكّن املؤسسة من تقسيم املوظفني إىل فرق عمل ،كل فريق
عمل يقوم بالتواصل من خالل هذه األداة للحديث عن املهام
الخاصة به .مثالً لدينا فريق مبيعات ،نقوم بعمل قناة خاصة به،
ولدينا فريق تسويق ،نقوم بعمل قناة خاصة به ،يف كل قناة
لدينا مدير للجلسة ،ويتحاور الفريق فيها عن املهام بشكل رسيع

وق هذه األداة عىل الربيد اإللكرتوين بأنها
ومنظم .وبذلك تتف ّ
تعتمد عىل عمل الفريق بدل العمل الفردي املعت ِ
مد عىل إرسال
رسالة ،وانتظار الرد ومن ثم الرد وهكذا.
أيضاً  Slackمتكننا من ربطها مع أدوات أخرى تساعد يف العمل،
كعملية مشاركة امللفات من خالل الربط مع أدوات أخرى إلدارة
امللفات ك ( Google Driveسأتحدث عنها الحقا) ،أو ربط األداة مع
أدوات اإلجتامعات كـ ( Zoomسأتحدث عنها الحقا) مام يسمح لنا
بأداء عدة مهام ونحن عىل نفس املنصة بالتايل يوفر الكرث من
الوقت.
أداة  Slackتتيح لنا االشرتاك املدفوع أو املجاين الذي يصلح
للرشكات الصغرية بشكل كبري.

 .1التواصل
التواصل يف عامل العمل من املنزل
ينقسم إىل قسمني:

االجتامعات بني فريق العمل والزبائن
أو اإلدارة:

جزئية أخرى ال تقل أهمية عن التواصل الداخيل يف أداء املهام
وهي االجتامعات ،وهنا سأتحدث عن أداة  Zoomاألداة التي
هلت قضية االجتامعات بشكل ال يوصف ،فأتاحت لنا الكثري من
س ّ
امل ّيزات ،كإمكانية حضور االجتامع من أي جهاز (جهاز ذيك أو

كمبيوتر) ،إمكانية حضور االجتامع من خالل املتصفح بشكل مبارش،
االجتامع بالصوت والصورة وإمكانية تسجيل االجتامعات للعودة
إليها يف أي وقت الحق.
أداة  Slackتتيح لنا االشرتاك املدفوع أو املجاين الذي يصلح
للرشكات الصغرية بشكل كبري.

 .1التواصل
ولكن مع كل هذه اإلمكانيات ،نحتاج لبعض
النقاط التي تزيد من فرص أن يكون االجتامع
أكرث كفاءة وهي:
•أن يكون فريق العمل مشارك يف الصوت والصورة ،لضامن عدم
تشتتهم يف األمور املحيطة بهم ولزيادة التواصل بني الفريق،
فلغة الجسد عندما تصل توفّر علينا الكثري من الوقت لفهم
املضمون.
•رسعة اإلنرتنت رضورية لعدم تقطّع الصوت وبالتايل فقدان
أجزاء مهمة من االجتامع ،لذلك يجب التأكد من ربط جهاز واحد
فقط عىل شبكة اإلنرتنت ،وقطع اإلنرتنت عن أجهزة املوبايل،
الكمبيوترات األخرى يف املنزل والتلفاز إن كان مصدر اإلنرتنت
هو الشبكة املنزلية

•لنضمن النظام يف االجتامعات وعدم املقاطعات بشكل فجايئ
عىل املتحدث ،ننصح باستخدام خاصية Raise Handوالتي ترسل
للمتحدث تنبيه أن هناك شخص يريد الحديث
•مشاركة شاشة املتحدث واملحتوى الذي لديه كرشائح العرض
التقدميي عىل األداة

 .2مراقبة ومتابعة املوظفني
ما يرهق الكثري من املؤسسات هو
آلية تت ّبع املوظف ،ففي العمل
التقليدي ،تكون هناك أدوات تساعد
يف معرفة أوقات دوام املوظف
كجهاز تت ّبع الدوام مثالً ،الذي يختم
عليه املوظف وقت قدومه وخروجه
من الوظيفة.

أما عند العمل من املنزل ،فكل هذه اآلليات تختفي ،وننتقل إىل األدوات التي
هلت لنا هذه املهمة أينام كان موظفنا ،مثالً أداة  HubStaffهي مبثابة األداة
س ّ
السحرية ملراقة املوظف أثناء عمله والتأكد من أن العمل يقام بشكل جيد ،حيث
تتيح لصاحب العمل ،أخذ لقطات من جهاز املؤسسة الذي يستخدمه املوظف
يف أي وقت ،أيضاً عند ترك املوظف للجهاز ألي سبب من األسباب مدة مع ّينة،
تتحول حالة املوظف إىل الخارج .حتى يف الحاالت التي تستدعي خروج املوظف
ألداء مهمة ما ،ميكن للتطبيق أن يرسل لنا مكان املوظف للتأكد من أن املهام
تقام بوقتها وبالشكل املطلوب.
يف نهاية الشهر أو فرتة املهام ،نستطيع طلب تقرير كامل عن ساعات
عمل املوظف وربطها بقيمة الساعة التي يتقاضاها بالتايل نصل إىل الراتب
الشهري بشكل تفصييل.
لهذه األداة أيضاً نسخة مجانية تعطينا إمكانية لتتبع الوقت والتقاط صورة
للشاشة الخاصة باملوظف إن أردنا ذلك.

 .3إدارة املهام
من املهم عند عمل فريقك
من املنزل ،أن تكون املهام
الخاصة بكل فريق واضحة
بكافة التفاصيل،

ود جعل هذه القناة
فبالرغم من وجود قناة للتواصل املبارش كـ  Slackفنحن ن َ
للتواصل بني الفريق يف تنفيذ املهام ،وليس السؤال عن ماهيّة هذه املهام،
لذلك جاءت أداة  Trelloالسبيل يف تحقيق هذا األمر ،إدارة املهام ابتدا ًء من
كل فريق عىل حدة ،مرورا ً بكل زبون عىل حدة وصوالً إىل كل مهمة صغرية
بتفاصيلها الكاملة ،وكل مهمة نستطيع تحديد الشخص املسؤول عن أدائها،
باإلضافة للوقت الذي نريد أن تكون به هذه املهمة جاهزة ،وبالتايل سيتمكّن
فريقك من معرفة كل ما هو مطلوب ،وإرسال مالحظاته والرد عليها وإبالغك
بإنهاء املهمة والعديد من األمور األخرى الخاصة باملهام.

 .4إدارة امللفات واملستندات
والحفاظ عىل الرسية
•لنتخيل أن لدينا  10موظفني ،كل موظف لديه مستندات خاصة
باملؤسسة ،بهذه الحالة نتحدث عن فوىض عارمة يف رسية
املستندات وعدم القدرة للوصول إليها بشكل مبارش وبالتايل
أي خلل عند جهاز أي موظف ،قد يؤدي لضياع ملفات املؤسسة
الخاصة بنا .لذلك لتحويل هذه امللفات واملستندات إىل مركزية
محم ّية تستطيع املؤسسة الوصول إليها يف أي وقت ،وإعطاء
الصالحيات ملن تريد للوصول إىل هذه امللفات.
•تأيت  Google Driveيف مقدمة هذه األدوات التي تعطينا
إمكانية عالية جدا ً يف إدارة ملفاتنا .ال داعي ألن نقوم بعمل
مستنداتنا عىل الجهاز ومن ثم رفعها عىل اإلنرتنت ،فأداة
 Google Driveتعطينا املساحة الكافية إلنشاء املستندات
ومشاركتها وإمكانية إعطاء املالحظات عليها من فريق
العمل مبارشة ،باإلضافة لرفع كافة ملفات املؤسسة عليها

ومشاركتها مع ذوي الشأن أو الزبائن ،حتى عند إنشاء رشائح
التقديم ،هذه األداة تعطينا اإلمكانية الكاملة لهذا األمر.
ن ِ
ن
م َ
م ْ
وملتابعة من يقوم بالتعديالت فإن األداة تعطينا َ
املوظفني قام بالتعديل عىل امللف أو حذفه أو أي أمر آخر
يحصل يف ملفاتنا.
•باإلضافة طبعاً إلمكانية إرجاع امللفات املحذوفة أو نسخ من
ملفات ع ّدلت من قبل.

•هناك نسخة مجانية هي لألفراد ولكن ميكن لنا استخدامها يف
ولها إىل نسخة األعامل.
البداية حتى نتمكّن من األداة ونح ّ

 .5إدارة العمالء
•ال يكفي أن ندير الفريق الخاص بنا فقط ،إذ لدينا يف الكفة
مة
األخرى العمالء ،وكرثة املهام قد تجعل من إدارتهم مه ّ
صعبة املنال ،ولكن مع وجود أداة كـ  ،Zoho Oneفمن خاللها
نستطيع إدارة جميع حسابات الرشكة والفواتري الخاصة بها،
وأيضاً إرسال التذكريات للرشكات لدفع فواتريهم بشكل تلقايئ
باإلضافة إلمكانية ربط الفواتري بوسائل دفع تجعل من عملية
تحصيل األموال الخاصة بنا أمرا ً يف غاية السهولة علينا وعىل
العميل.
•باإلضافة لذلك ،فـ  Zoho Oneيعطينا اإلمكانية لتنفيذ العديد
من املهام اإلدارية التي تخص جميع أقسام الرشكة من مكان
واحد ،فلو كان لدينا قسم إلدارة املوارد البرشية ،هذه األداة
تنظم السري الذاتية الخاصة بوظائف تم التقدم لها ،تنظم أيضاً
اإلجازات الخاصة باملوظفني ،ساعات الدوام وإدارة املهام.

•لو تحدثنا عن قسم التسويق ،فلدينا إمكانية لعمل حمالت كاملة
عليه ،عمل صفحات الهبوط ،وضع امليزانيات والنتائج وتحليل
كافة األمور الخاصة بالتسويق .املحاسبة أيضاً لديها قسم
كامل عىل هذه األداة ميكّنها من عمل كل املهام املنوطة
لها.
•تتيح رشكة  Zohoحالياً بسبب أزمة فايروس الكورونا ،أداة تسمى
 Zoho Remotelyبشكل مجاين وتساعدنا يف العديد من هذه
األمور ،ولو أردنا استخدام أداة  Zoho Oneفاالشرتاك يبدأ بها
من سعر  30دوالر.

بعد الحديث عن املبادئ الخمس للعمل عن بعد وأدواته،

يجدر بنا أيضاً الحديث عن أمور يجب االنتباه عليها يف إدارة فريقنا عند العمل عن بعد:

احرص عىل التواصل
مع الفريق بشكل
دوري ،فاملوظف
مير بالعديد من
الظروف التي قد
تؤثر عىل سري
عمله ،ويحتاج
إىل إطاللة منك
لالطمئنان عليه
وعىل سريورة
العمل

احرص عىل زيادة
التفاعل للموظفني
عند فرتات الركود
يف العمل ،فوجود
املوظف يف
بيئة مغايرة لبيئة
العمل الواقعي،
قد تجعله يفهم
هذا الركود بشكل
خاطئ

احرص عىل تطوير
موظفيك أثناء
عملهم عن بعد
لتضمن التقدم
الدائم لهم
وبالتايل التقدم
للمؤسسة

توضح
يجب عليك أن
ّ
للموظفني ماهية العمل
عن بعد ،وتوعيتهم بأن
األمور ستكون صعبة
يف البداية فقط حتى
يتم استيعاب املنظومة
بشكل كامل ،فالعديد من
املوظفني سيكون من
الصعب عليهم استيعاب
فكرة العمل من املنزل،
وهذا األمر سيؤثر عىل
استقرارهم وأدائهم

لعل أكرب التحديات التقنية يف
آلية العمل من املنزل هي رسعة
اإلنرتنت التي ستؤثر عىل كافة
مجريات العمل ابتدا ًء من االجتامعات
إىل إدارة امللفات وغريها ،لذلك
قد نتنازل يف بعض األحيان مثالً يف
االجتامعات من وجود الجميع عىل
الفيديو لضامن جودة أفضل لالتصال،
وأيضاً يجب أن تكون هناك آلية
واضحة يف إدارة امللفات بالذات
الكبرية منها من خالل تحسني رسعة
اإلنرتنت لدى بعض أفراد الفريق

ويف النهاية

احرصوا عىل أن تكون لديكم آلية للعمل عىل
تحدثت عنها بغض النظر
األسس الخمسة التي
ُ
عن األداة ،فاألداة هي عبارة عن وسيلة مساعدة
ال أكرث .اسرتاتيجية العمل الخاصة بك وثقتك
بفريقك واملحفزات ستكون عامل أسايس آخر
يف ارتفاع نتائج العمل.
أحمد بركات

ول الرقمي
مستشار يف التسويق والتح ّ
رشيك ومؤسس لرشكة GoSocial
للتسويق واملهارات الرقمية

CONTACT US

We are always happy to hear from you!
+972 569 558 085
+970 528 688 344
info@go-social.me
GoSocialM

www.go-social.me

