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أدى التباعد الجسدي والعمل عن بعد وتقي�يد السفر 
واألثر النفسي للعزلة إلى تغي�ري سلوك أصحاب 

المصلحة في كافة المؤسسات، وهو ما أدى بدوره 
إلى ظهور تحديات جديدة لم ت�كن في الحسبان، ورغم 

أنه من السابق ألوانه التنبؤ بالنتائج واالتجاهات 
طويلة األجل المرتتبة على جائحة كوفيد-19، فإن 

المؤشرات ترجِّح احتمالية حدوث تغري ملحوظ 
في واقع بيئة عمل المؤسسات وطبيعتها في 

المستقبل القريب.

إذ يتعن على الشــركات، في ظل تغري الســلوكيات 
الظاهــرة والخفيــة ألصحاب المصلحة، إعادة النظر 

في كيفية تســي�ري األعمال واإلســراع باتخاذ خطوات 
جــادة لتنطلــق بقــوة أكر بعد انقضاء الجائحة، وذلك 

من خالل التفكري في نموذج تشــغيلي ينتمي للجيل 
التالي ويناســب الواقع الجديد ووضع الخطط الالزمة 

لالنتقال إليه.

التأثير على 3 مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة
ستؤثر تلك التغي�ريات المستقبلية، والتي ُتمثل 

حاضرنا الجديد، في سلوكيات 3 مجموعات رئيسية من 
أصحاب المصلحة، وهم: العمالء والموظفون وكلٌّ 

من الموردين والشركاء بطرق شتى.

ربما ت�تغري الميول والتفضيالت الشرائية للعمالء 
لتجنب القنوات التالمسية، ما يدفعهم لتوجيه مزيد 

من الرتكيز إلى الخدمات الرقمية وت�كثيف االعتماد 
على خدمات التوصيل. وقد يبدأ العمالء أيضًا بضبط 

أنماطهم االستهالكية نحو تقليل االستهالك والرتكيز 
على األساسيات وت�أجيل تحديث األجهزة والخدمات، 

باست�ثناء تلك التي تساعدهم حاليًا على التواصل مع 
العالم الخارجي، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف 

الذكية، وكذلك الرامج الرتفيهية والتواصل عن بعد. 
وربما يؤثر كوفيد-19 بالسلب على نفسية العمالء 

برفع مستوى شعورهم بالقلق والضجر، وقد تزداد 
حاجة العمالء المتالك السلع بداًل من است�ئجارها 

لضمان نظافتها.

كما شــهدنا بدء التزام البعض وعودة البعض اآلخر 
لاللتــزام ببعــض القيم واألهداف )مثل الموازنة بن 

الوقت الذي يقضونه في العمل وبرفقة أســرهم(، 

وأظهروا اســتعدادًا إلجراء مقايضات هادفة سُتشــكل 
خياراتهــم الحياتيــة لفــرتة طويلة بعد انقضاء األزمة 

الحاليــة، وأصبحــوا في الوقت ذاته قادري�ن على 
تقي�يم منافع ومخاطر قراراتهم اليومية بشــأن 

األشــخاص الذين يقضون الوقت بصحبتهم، واألماكن 
التي يذهبون إليها واألنشــطة التي يمارســونها 

ومشــرتياتهم، وفي ظل اضطراب األوضاع، يحاول 
الجميع الســيطرة على أمورهم الحياتية التي 

يملكــون زمامهــا )مثل النظام الغذائي واإلنفاق 
وظروف المعيشــة( ليشــعروا بمزيد من األمان 

والراحة وت�أمن مســتقبلهم.

وبالنسبة للموظفن، فقد الحظنا تغري طريقة 
عملهم، حيث أصبحوا أكرث تقباًل للعمل عن ُبعد 

واعتادوا المعامالت االفرتاضية. وأثبتت الدراسات 
التي أجرتها ماكنزي أن الموظفن الذين يمتلكون 

تجربة مستقرة وآمنة في العمل عن ُبعد ُيظهرون 
نتائج أفضل فيما يخص زيادة رفاهتهم وإنتاجيتهم.

ولكن يظل هناك تباين واضح في تجارب الموظفن، 
عالوة على أن األسر التي يعمل أفرادها من المنزل 

وتلك التي ال يتاح ألفرادها العمل عن بعد لديها 
اعتبارات أخرى، وال يمكن أيضًا إغفال خفض حجم 

العمالة وتداعياته التي ستجعل سوق العمل أكرث 
تنافسية وستنعكس بصورة أكر على أصحاب العمل.

أما بالنسبة للموردين والشركاء فقد يلجأون إلى 
التفكري في تقليص األنشطة والعمليات التشغيلية 

والرتكيز على المدى القريب وت�أجيل االست�ثمارات 
غري األساسية ومحاولة خفض الت�كاليف، وربما يولون 

اهتمامًا أكر للمسؤولية االجتماعية ويضعون احتواء 
العواقب البشرية للجائحة كأولوية مقدمة على 

تعظيم الربح، وفي الوقت ذاته، يستطيع الموردون 
والشركاء التحول إلى القنوات الرقمية، ما يقلل 

الحاجة إلجراء زيارات ميدانية للعمالء.

وخالل تعامالتنا مع المسؤولن التنفيذي�ن في 
اآلونة األخرية، أشار غالبيتهم إلى اعتقادهم 

بأن معظم طلبات العمالء المتعلقة ببدء األعمال 
والخدمات والتجديد من الممكن تلبيتها عر اإلنرتنت 

بواسطة األجهزة الرقمية والجوال والفيديو 
والدردشة، مع بقاء قلة فقط من العمليات 

المستقبلية التي سيتطلب إجراؤها وجود قنوات 
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فعلية قائمة، كما تواجه الشركات تحديات إضافية 
ت�تعلق باإلنتاجية، حيث يعتقد أكرث من نصف أولئك 

الذين تواصلنا معهم أن مؤسساتهم ستواجه 
ضغوطًا لزيادة اإلنتاجية بنسبة تزيد على 10% سنويًا 

لتعويض الخسارة.

وكانت للتحوالت التي أجراها كل من العمالء 
والموظفن والموردين والشركاء آثار ظهرت عر 

سالسل القيمة، وأّثرت في المنتجات والمبيعات 
والقنوات والخدمات وعمليات الدعم، وستؤثر أيضًا 

في أنماط القوى العاملة والعمليات التشغيلية 
داخل مقار العمل والموردين والشراكات.

استدعينا في هذا المقال أمثلة من جميع أنحاء 
العالم إللقاء نظرة على بعض هذه التحوالت 

السلوكية بمزيد من التفصيل.

المبيعات والقنوات: ابتعد عن مراكز البيع الكبرية
إذا أرادت الشركات الت�كيف مع السلوكيات الشرائية 
المتغرية للعمالء، فيمكنها التحول من مراكز البيع 

الكبرية إلى عدد أقل من مراكز البيع الصغرية األقل 
اعتمادًا على العامل البشري، مع الرتوي�ج للقنوات 

الرقمية. ونجحت العديد من الشركات بالفعل في 
تنفيذ هذا التحول قبل الجائحة، بينما لم ينتبه البعض 

اآلخر لألمر سوى اآلن. فرنى على سبيل المثال 
إطالق مجموعة “دي إتش إل” )DHL( للخدمات 

اللوجستية خدمة التوصيل والدفع دون تالمس من 
خالل نقاط التسّلم اآللية، بينما تعقد حاليًا إحدى دور 

المزادات الشهرية مبيعاتها افرتاضيًا عر القنوات 
الرقمية. وتستعن إحدى المجموعات الرائدة في 

مجال صناعة السيارات في أوروبا بالمتاجر المنبثقة 
لرتشيح المنتجات الجديدة للعمالء في المواقع 

واألوقات ذات الصلة باالستفادة من تقنيات الذكاء 
االصطناعي، واتجهت إحدى أكر مجموعات شركات 

االتصاالت إلى تحسن جهودها التسويقية من 
خالل إعادة تخصيص جزء من ميزانيتها لإلنفاق على 

القنوات الرقمية.

وُتعد أمازون مثااًل بارزًا آخر على هذا االتجاه، حيث 
توفر متاجر أمازون غو )Amazon Go(، القائمة على 
أرض الواقع، تجارب مبت�كرة وفريدة لعمالئها، حيث ال 

يحتاج عمالء المتجر سوى تمري�ر تطبيق هواتفهم 
الذكية عند دخولهم المتجر، وهي النقطة الوحيدة 

التي يحتاجون فيها لهواتفهم.

حيــث تلتقــط أجهزة البلوتــوث المثبتة على الرفوف 
تلقائيًا إشــارات الســلع التي يختارها العميل، وبناًء 

علــى البيانــات الصادرة عن حّساســات وزن الرف 
ُتحتســب المنتجــات المضافــة أو يتحدد إزالتها من 
الســلة الرقميــة الخاصــة بالعمالء. وعندما يغادر 

العمالء المتجر، تصلهم قائمة بأســعار المشــرتيات، 
مــع خصــم المبلــغ الموضح الحقًا من حســابهم على 

أمــازون، وهــذا النظام ال يســهم فقط في راحة 
العمــالء، وإنمــا يلبــي أيضًا حاجتهــم لتقليل التفاعالت 

البشــرية عند التسوق.

وفي مثال آخر، قامت إحدى شركات االتصاالت برتحيل 
عملية المبيعات الخاصة برتقية حزم األسعار ووّجهت 

كل تركيزها نحو جعل الجوال القناة األولى للعمالء، 
وهو ما أدى إلى اختصار إجراءات سري العمل من 14 
خطوة إلى 3 خطوات أكرث مراعاًة للطابع الشخصي 
للعمالء، ما أدى بدوره إلى زيادة معدالت التحوي�ل 

بصورة ملحوظة.

يعتمد نموذج تشغيل الجيل التالي بصورة أساسية 
على توفير البساطة والسرعة والراحة للعمالء 

والموظفين والموردين والشركاء، باستخدام القنوات 
الرقمية بصفة رئيسية.
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تصميم منتجات بسيطة للرتوي�ج للمبيعات الرقمية
ُيعد تبسيط المنتجات لتحفيز المبيعات الرقمية التي 

يجريها العمالء عن بعد، إحدى طرق تلبية متطلبات 
العمالء المتغرية، ومن أبرز األمثلة على ذلك ما 

فعلته شركة زي�ن السعودية حيث اهتدت سريعًا إلى 
تطوي�ر منتجات رقمية تلبي االحتياجات المتغرية 

لعمالئها، فأطلقت المشغل الرقمي الشامل 
“ياقوت” في المملكة العرب�ية السعودية، وأصبح 

مثااًل على “البساطة المتطورة” التي تجمع بن تجربة 
االتصال الرقمي الكامل مع خدمات اإلهداء الرقمية.

نمت قاعدة المســتخدمن بســرعة خالل الجائحة 
وغــدت تجربــة العمالء الالتالمســية )التي توفرها 

شــرائح االتصــال المدمجة( مثــااًل على خدمات العصر 
الجديــد، وفــي المقابل بات التباعد الجســدي جزءًا 

مــن الحيــاة اليومية. وجاءت تلــك العملية ضمن 
أعمــال إحدى شــركات االتصــاالت ومقرها الكويت، حيث 

ت�كــون المنتجات المبســطة أكرث مالءمــة للمبيعات 
عــر القنــوات الرقميــة، مــا يجعلها خيارًا أكرث مالءمة 

للواقع الجديد.

وتبحث العديد من الشركات، باإلضافة إلى تبسيط 
منتجاتها، تطوي�ر نماذج تسعري تستهدف تحفيز 

مشاعر الوالء لدى المستهلك، بداًل من العروض 
الرتوي�جية قصرية األجل التي تجعلهم ينصرفون عن 

المنتجات بعد نهاية العرض الرتوي�جي.

الخدمــات والدعــم: االنتقــال إلى الخدمــات الرقمية 
عن ُبعد

تستطيع المؤسسات تغي�ري خدماتها وأشكال الدعم 
التي تقدمها من أجل تلبية السلوكيات الجديدة 

لعمالئها وموظفيها، فنجد أن بنك “دي بي إس” 
)DBS(، ومقره سنغافورة، يقدم خدماته للعمالء من 
خالل أجهزة وأكشاك الصراف االفرتاضي الرقمية بداًل 

من الفروع القائمة على أرض الواقع.

وشهدنا إنشاء بنك “تينكوف” )Tinkoff( الرقمي 
الروسي المنشأ لمراكز اتصال سحابية يديرها 

موظفون يعملون بنظام العمل الحر، ففي عام 
2012 أطلق البنك الذي يركز بالكامل على تقديم 

خدماته عن ُبعد مركز االتصال السحابي، وي�بلغ اآلن 
عدد مشّغلي مركز االتصال العاملن لدى البنك 

14,000 فرد يعملون من منازلهم، وُي�جري 6,000 

منهم 500,000 مكالمة يوميًا مع العمالء، وال ينتمي 
معظم مشّغلي مركز االتصاالت للقطاع المصرفي، 
فهم يعيشون في المدن، حيث الرواتب أقل منها 

في موسكو، ويمتلكون جداول عمل مرنة.

واستطاع البنك توفري نفقات ت�أجري المكاتب والمعدات 
ألماكن العمل وإنفاقها بداًل من ذلك على اختيار 

مشّغلي مركز االتصال وإدارتهم وتدري�بهم، وفي 
ظل خفض الت�كاليف، تمكن البنك من زيادة الرواتب 

المدفوعة لهم، حيث تزيد رواتب مشّغلي “تينكوف” 
الذين يعملون عن بعد على رواتب المشّغلن 

اإلقليمي�ن الذين يعملون من المكاتب بنسبة %30. 
واستطاع البنك خالل الفرتة من 2012 وحتى عام 2017 
مضاعفة محفظة بطاقته االئ�تمانية ألكرث من الضعف.

وفي مجال االتصاالت، نالحظ اكتفاء الشركات عند 
انطالقها بتوفري عروض رقمية حصرية تعيد من 

خاللها صياغة تجارب العمالء واكتساب زخم هائل، 
ويعتمد العرض الحصري للقيمة الرقمية على تسجيل 
المستهلكن ألنفسهم، وهو ما أدى إلى إجراء %100 

من معامالت العمالء من خالل القنوات الرقمية، 
وإتمام أكرث من 80% من كافة أنشطة خدمة العمالء 

عر اإلنرتنت بالكامل. في هذا النموذج، تصبح برامج 
اإلحالة عر اإلنرتنت مصدرًا رئيسيًا الكتساب العمالء، 

حيث تمثل حوالي 15% من إجمالي المبيعات.

القوى العاملة: التحول من نماذج القوى العاملة 
الثابتة إلى النماذج المرنة

يمكن للشركات الت�كيف مع االحتياجات المتغرية 
للموظفن من خالل التحول من نموذج القوى 

العاملة الثابت إلى نموذج أكرث مرونة، ومثااًل على 
ذلك ما فعلته إحدى شركات توصيل الطعام عر 
اإلنرتنت، حيث أنشأت نظام مكافآت مغايرًا تمامًا 

وجعلته قائمًا على األداء.

ويقــدم أحــد ُمقرضي الرهون العقاريــة الريطاني�ن 
خدمــات التوصيل المنزلــي للقروض وبطاقات 

االئ�تمــان وخدمات التحصيــل المنزلي للديون 
والقــروض اإللكرتونيــة عر اإلنرتنت وتموي�ل الســيارات 

االســتهالكية، ويتولــى إجــراء هذه المهمات قوة 
عاملــة تعمل لحســابها الخــاص. وينتقل الوكالء الذين 

بــون بمــدراء تجربــة العمالء من منزل آلخر لتســوي�ق  ُيلقَّ
قــروض صغرية دون ضمانــات، وي�جرون عمليات 
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التحصيــل باســتخدام الت�كنولوجيــا المحمولة للتحكم 
فــي إصــدار االئ�تمان ومتابعة العمــالء المحتملن 

وتسجيل الشكاوى.

في حالة هذا الُمقرض، ُيجري المدراء زيارة أسبوعية 
للعمالء لتسجيل وتحصيل المدفوعات باتباع نموذج 

عمل مرن وُتحتسب العموالت على أساس المبيعات 
والتحصيل. ويشري مقدمو الخدمات إلى انخفاض 

معدالت التخلف عن السداد باتباع هذا النموذج الذي 
يستدعي الدفع بزيارات مباشرة للعمالء، فبذلك 

يوّطد المقرضون عالقاتهم بأكرث من 800,000 عميل.

مقر العمل: التحول إلى تشغيل مقار العمل الرقمية 
عن بعد

تحولت المؤسسات بالفعل إلى تشغيل مقار العمل 
الرقمية عن بعد وتوسعت في عقد االجتماعات 

والفعاليات عن ُبعد كطريقة عمل افرتاضية، وحازت 
العديد من مشاريع الرقمنة األولوية في ظل سعى 
المؤسسات إلى تقليل االضطراب وإضفاء قيمة آنية 

مع وضع أساس راسخ للمستقبل.

كما شهدنا نجاح إحدى كرى شركات الت�أمن في 
أتمتة األعمال الروتينية، بإطالقها 13 روبوتًا برمجيًا 

لت�أدية أعمال إدارية مت�كررة، مثل حفظ مراسالت 
العمالء في قسم المطالبات، حيث ت�تولى الروبوتات 

مهمة استخالص المعلومات من مراسالت العمالء 
ومطابقتها مع بيانات حساباتهم، وينجزون المهمة 
بنجاح خالل 42 ثانية فقط وليس في 4 دقائق، وهو 

الوقت الذي يستغرقه الموظف العادي إلتمام 
المهمة، وهذا يتيح للموظفن التفرغ ألداء األعمال 

األهم والرتكيز على المطالبات األكرث تعقيدًا التي 
ت�تطلب مهني�ن ذوي خرة، وفي الوقت الحالي، 

ت�تولى الروبوتات مساعدة العمالء في وحدات 
المطالبات الخاصة بالعقارات والممتلكات التجارية 

وفرق وحدات المسؤولية، وبتطبيق هذا الحل اآللي 
استطاعت الشركة توفري 18,000 ساعة من العمل 

البشري، وهو ما يعادل مكاسب إنتاجية تقدر بحوالي 
173,400 دوالر.

وفي الوقت ذاته، أثبتت طرق العمل بمنهجيات أجايل 
المرنة فعاليتها في بيئة العمل عن ُبعد، رغم أنها 

تقتضي عادًة تقارب الحيز المادي الذي يعمل فيه 
أفراد الفري�ق الواحد، وُتجرى العديد من ممارسات 

أجايل المرنة التي ت�تطلب تواصاًل مباشرًا عر اإلنرتنت 

دون انقطاع، بما في ذلك االجتماعات ومراجعات 
األعمال ربع السنوية.

وهناك شركات وضعت معاي�ري ونماذج عمل جديدة، 
فقد أنشأت إحدى شركات االتصاالت ساعات عمل مرنة 

)مناوبة مدتها ساعتان(، كما سمحت للموظفن 
بالعمل من أماكنهم المفضلة، بينما لجأت الشركات 

األخرى التباع المنهجيات الرشيقة في إدارة مقار 
العمل، بما في ذلك التناوب على العمل في حيز 

مكتبي مشرتك.

الموردون والشراكات: التحول إلى الشراكات 
التعاونية الرشيقة

يمكن للمؤسسات الت�كيف مع التفضيالت المتغرية 
للموردين والشركاء من خالل التحول إلى شراكات أكرث 

تعاونًا ومرونة، والتي يمكن أن ت�تخذ أشكااًل مختلفة، 
فهناك على سبيل المثال، شركة استشارية رائدة 

في مجال ت�كنولوجيا المعلومات تعمل مع الموردين 
عن ُبعد بداًل من العمل الميداني لتقليل ت�كاليف 

سفر الموردين وت�كاليف العمل بالمكتب، وفي مثال 
آخر، تعمل شركة مستحضرات التجميل مع عمالئها 

بصفتهم شريكًا في تصميم المنتجات وإنتاجها 
وبيعها وتوصيلها للعمالء، وتوفر مؤسسات أخرى 

اتفاقيات مع موردين محددين لبناء عالقات وإمكانات 
Aliba- )طويلة األجل، مثل دعم “مجموعة علي بابا “ 

ba Group( لموردي المؤسسات الصغرية ومتوسطة 
الحجم بتوفريها العتمادات ائ�تمانية موسعة.

ويتبع بعض رّواد قطاع صناعة السيارات نهج الموازنة 
بن التصميم والقيمة لتحسن الت�كلفة بصورة جذرية 
مع الحفاظ على عالقتهم بالموردين بضمان تحقيق 

الربح للطرفن.

وعند إعادة تصميم مخططات أسالك السيارات، 
استعانت إحدى الشركات المصنعة للسيارات 

بمناقشتها مع العمالء الحالي�ن والفرق المسؤولة 
عن المنتج باإلضافة إلى التحليل التنافسي لتحديد 
النهج الذي سيتبعونه، مع توجيه تركيز أكر وأكرث 

تنظيمًا يستهدف إضفاء قيمة تصل للمستخدم 
النهائي، باإلضافة إلى رغبتها في توطيد روح 

الشراكة التعاونية مع الموردين التي تضمنت ورش 
عمل لخفض الت�كاليف، وفي النهاية تمكنت الشركة 

من تحقيق وفورات كبرية.
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وهناك إحدى الشركات األوروبية الرائدة في قطاع 
صناعة السيارات، والتي عقدت أكرث من 50 اجتماع 

متابعة عقب كل ورشة عمل للموردين لتحديد 
أولويات األفكار ووضع خطط التنفيذ، باإلضافة 

إلى عقدها لورش عمل للموازنة بن التصميم 
والقيمة لمقارنة األجزاء عالية القيمة بنظريتها التي 

يستخدمها المنافسون األساسيون. وسعت الشركة 
البت�كار أكرث من 80 فكرة يوميًا، جميعها أفكار تعود 

بالنفع المادي، وأنشأت فرقًا متعددة الوظائف تضم 
ُمصنعي وُموردي المعدات األصلي�ن.

كما شهدنا اتجاهًا ت�ت�كون فيه الشراكات بناًء على 
فهم مت�كامل الحتياجات العمالء، حيث يمكن لكال 
الشريكن دمج معارفهما لتوليد قيمة مضافة، 

وفي اآلونة األخرية كان للشراكة المنعقدة بن “جيو 
بالتفورمز” )Jio Platforms( ومقرها الهند، وتطبيق 

“واتساب” الذي تملكه “فيسبوك”، الفضل في 
إعادة تعريف الطريقة التي يمكن لشركة االتصاالت 

اتباعها لتوليد القيمة، عر منصة التواصل االجتماعي 
“جيومارت” )JioMart(، وبإطالق مبادرة األعمال 

التجارية الصغرية بالتعاون مع “واتساب” أصبح بإمكان 
العمالء االتصال بالشركات مباشرة وإتمام عملية 

شراء المنتجات من خالل تجربة الهاتف المحمول 
السلسة عر تطبيق “واتساب”، وسيمتد نطاق هذه 
الفكرة ليضم شركات ومتاجر ومنتجات أخرى وإتاحة 

شرائها عر تطبيق “واتساب”.

نظم إدارة نموذج جديد
اضطرت الشركات في ظل مواجهتها لحالة االرتباك 

التي فرضها الواقع الجديد، إلى البدء بالبحث عن 
طرق عاجلة للت�كيف مع نماذج اإلدارة االفرتاضية، 
ومن بن العناصر األساسية لهذا الت�كيف ضرورة 

التمي�يز والفصل بن اإلجراءات التي ستستمر على 
أرض الواقع، مقابل تلك التي ستنتقل كليًا أو جزئيًا 

إلى الفضاء االفرتاضي، حيث يكون بإمكان المؤسسات 
تصميم آليات لمراقبة اإلنتاجية عن ُبعد والتي ُتجري 

جوالت منتظمة وشاملة عر المواقع الرقمية.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للقادة اإلبقاء على أنظمة 
اإلدارة والتدريب بجانب استعانتهم بمنهجيات أجايل 

المرنة المقرتنة بالرمجيات التعاونية.

تمكين تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني 
وتخفيف المخاطر التشغيلية

ربما تفكر الشــركات في االســتعانة باألتمتة وأدوات 
التحليــالت المتطــورة والعمليات الرقمية، لالســتجابة 
بفاعليــة للظــروف ســريعة التغري، بهــدف تعزي�ز تجارب 

العمالء واالســتجابة الســريعة للتقلبات في طلبات 
العمالء. وســت�توافر إمكانات جديدة وفقًا التســاع 

نطــاق التفاعــالت بن العنصر البشــري والت�كنولوجيا، 
وستســاعد هذه التفاعالت أيضًا المؤسســات على 
جمــع بيانــات ورؤى لزيادة اإلنتاجيــة القائمة على 

ت�كنولوجيــا المعلومات.

سعيًا للتكيف مع السلوك الشرائي المتغير للعمالء، 
بدأت العديد من الشركات يف الترويج للطرق 

الالتالمسية عند توصيل سلعها وخدماتها، ويشمل 
ذلك المنافذ القائمة بالفعل. فقد نجح البعض يف 

إتمام هذا التحول قبل الجائحة، بينما لم ينتبه له 
البعض اآلخر سوى اآلن.
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وسُتنتج نماذج التشغيل الجديدة حتمًا مخاطر جديدة ال 
بد من معالجتها، وحينئذ يمكن للشركات اتخاذ موقف 

أكرث استباقية لتخفيف المخاطر من خالل تضمن 
الضوابط المناسبة في أثناء تصميم النموذج وبعد 

إطالقه. وال بد من دمج إدارة المخاطر في نماذج 
تشغيل الجيل التالي، وفي جميع المراحل عر كافة 
اختصاصات العمليات التشغيلية، مع وضع منهجيات 

خاصة لألنشطة الفعلية والرقمية واألخرى التي 
ُتجرى عن بعد.

كيفية التعامل مع تغير نماذج التشغيل بعد جائحة  
كوفيد-19

ال مفــر مــن مواجهــة المؤسســات واقعــًا جديدًا، حتى 
مــع بــدء تخفيــف القيــود المتعلقــة بـــالجائحة، فتلك 

التــي ســت�ت�كيف ســريعًا ســتحصد مزايــا لحاقهــا بالصدارة 
وربمــا تنجــح في االســتحواذ على قطاعات الســوق 

غري المســتغلة.

وتشــري الدراســات التي أجريناها حول تغي�ريات 
نمــاذج التشــغيل إلى أهمية تحديــد تطلعات واضحة 
لنموذج التشــغيل المرتبط باألولويات االســرتاتيجية 

واالحتياجــات المســتقبلية. ويتضح لنــا بعض التغي�ريات 
الحتميــة، مثــل التباعد الجســدي، أو زيادة معدالت 
قبــول التعامــالت الرقمية، وتغريات الطلب بســبب 

انخفــاض القوة الشــرائية، ويمكــن إي�جاد بعض الحلول 
للعديــد منهــا، ولكن مــن الضروري اتخاذ خطوة 

إضافيــة لفهــم كيفية تغري ســلوك العمالء الملحوظ 
وســلوك الموظفــن والمتعهديــن. فال بد من 

اســتطالع مخــاوف العمالء الجــدد واحتياجاتهم التي ال 
تــزال قائمــة، وت�أمــل مدى توافــق كل عنصر من عناصر 

نمــوذج التشــغيل مــع التوقعــات الجديدة وتحديد ما إذا 
كان يلــزم إجــراء تغي�ري معن.

اجعل أفضل الممارسات مصدرًا إللهامك، تعّرف على 
كيفية تغي�ري الشركات لنموذج التشغيل الخاص بها 

وحاول رصد األنماط المشرتكة، ويمكن اتباع بعض 
التغي�ريات باعتبارها أفضل الممارسات الناشئة، ومن 

بينها: رقمنة المبيعات وقنوات تقديم الخدمات، 
والت�أكد من توفري المسافات المناسبة لتطبيق تدابري 

التباعد الجسدي بن العمالء والموظفن، والعمل 
مع الشركاء لتوفري الت�كلفة، ومحاولة الحفاظ على 

روح التعاون والعمل عن ُبعد، مع توفري مساحة 
لقبول األفكار الجديدة تمامًا. ربما يقتضي النهج 

األكرث عملية البحث عن أمثلة في القطاعات األخرى 
وتجربتها في نموذج التشغيل الخاص بشركتك.

االستعداد لعالم ما بعد الجائحة
على الرغم من صعوبة التنبؤ بآفاق وشكل الواقع 

الجديد الذي ستخلفه جائحة  كوفيد-19، يظل متاحًا 
أمام المؤسسات مجموعة متنوعة من الخيارات 

للت�كيف مع السلوكيات المتغرية ألصحاب المصلحة 
)انظر مقالنا األخري: “جاهز، مستعد، انطلق: إعادة 

تشكيل المؤسسات لالنطالق سريعًا في عصر ما بعد 
Ready, set, go: Reinventing the organiza-(  الجائحة”

tion for speed in the post-COVID-19 era(. وستستمر 
العديد من االتجاهات عقب انتهاء األزمة، كتلك 

المرتبطة بالتباعد الجسدي والعمل عن بعد، وبإمكان 
المؤسسات االستعداد من اآلن لهذه االتجاهات 

الناشئة طويلة األجل. وستؤثر تلك التغي�ريات ال محالة 
على العمالء والموظفن والموردين والشركاء 

بطرق شتى، وت�تحول المؤسسات بالفعل لتلبية هذه 
االتجاهات، بدءًا من االنتقال إلى المنتجات الرقمية 

شديدة التبسيط وانتهاًء بإنشاء عمليات تشغيل 
للعمل عن بعد. قد تحتاج الشركات إلى التوصل إلى 

نهج قوي يساعدها في تحوي�ل نموذج التشغيل 
الخاص بهم لتلبية متطلبات كافة أصحاب المصلحة 
في ظل ظروف الواقع الجديد وهو إجراء يمنح أي 

مؤسسة األفضلية في عالم ما بعد الجائحة.

طارق أالتوفيتش شريك رئيسي في مكتب ماكنزي بجوهانسربغ، فالديمري كوالجني شريك رئيسي في مكتب موسكو، سريجي سافيتسكي 
شريك في مكتب موسكو، أندريه رادشينكو شريك مساعد في مكتب دبي، سونيا ويدريتشوفيتش استشاري رئيسي في مكتب دبي.
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