
العمل عن بعد لتغيير أسباب السفر

لقد تغير السفر ف جوهره خالل السنوات الماضية ، وهو تغيير مدفوع بالمرونة
المتشفة حديثًا للعمل عن بعد أو العمل عن بعد. أوال ، أتاح المحرك البخاري تصميم
أول القطارات والسفن ، مما ساعد عل إنشاء مفهوم الوجهات السياحية لألكثر امتيازًا
؛ ثم جعلت السيارات ذات اإلنتاج الضخم السفر البري متاحا للجميع ، وأخيرا ،
سمحت الرحالت الجوية التجارية بالسفر عبر الحدود ، من بين أشياء أخرى كثيرة ...

إذن ، هل العمل عن بعد هو السبب وراء أسباب جديدة للسفر؟

وتطبيقات مؤتمرات الفيديو األخرى أحدث ابتارات البرامج الت غيرت طريقة سفرنا. ومع ذلك ، عل عس Zoom تعد
القطارات والسفن والسيارات والطائرات ، فإن تطبيقات المؤتمرات عن بعد هذه لم تسمح لنا فقط بالسفر بشل أسرع وأبعد
وإنفاق أقل ، ولنها أعطتنا أيضا إمانية عدم االضطرار إل السفر ألسباب العمل أو السفر ف أي وقت وف أي مان ، مثل ما
يفعله الثير من العمال عن بعد وعائالتهم. سمحت مالمات الفيديو للعمل عن بعد بتحويل أسباب السفر بسرعة (وحت السفر
عبر الحدود ، والذي بدأ اآلن ف التعاف). كلما ظهر المزيد من البرامج واالبتارات التنولوجية للعمل عن بعد ، ستون سياسات
ف ستة بلدان أن الشباب (Airbnb) العمل عن بعد أكثر مرونة ، خاصة ف الشركات الجديدة. كشفت دراسة أجرتها إيربنب
(الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما) يقضون معظم الوقت ف العمل عن بعد وهم أيضا من سافروا أكثر من غيرهم. من
.ناحية أخرى ، من المرجح أن يون العمال عن بعد بدوام كامل بين 35 و 44 سنة

أن السفر سيعود أقوى من أي وقت مض ، ولن ليس كما كان ف عام(Airbnb) الرغبة ف السفر من جديد تعتقد إيربنب
2019. لقد تم عزل الناس عل هذا المستوى وأطول من أي وقت مض ف التاريخ ، لذلك فهم متشوقون للعودة معا. تتوقع
حدوث تغيير كبير ف السفر حول العالم ، حيث أصبح االجتماع مع العائلة أو األصدقاء أو زمالء العمل أكثر(Airbnb) إيربنب
   أهمية من أي وقت مض ، بينما تستمر الخطوط الت تفصل بين السفر والعمل والحياة الشخصية ف التعتم: سفر بليزير
(Bleisure Travel)  ا من المستقبل ، حيث يتم تنظيمتجمع بين العمل والمتعة جزء ون رحالت العمل الطويلة التست
الرحالت بشل أقل حول اإلجازات الت تستغرق أسبوعا ، وأكثر حول األماكن الت يرغب الناس فيها ف االستمتاع بالتجارب
رحالت العمل 2.5 مرة ، وأن هذه الرحالت (اآلن أكثر من 28 ليلة ف والعمل. وفقًا للدراسة، زاد عدد اإلقامات طويلة األجل ف
. المتوسط) كانت الفئة األكثر زيادة من حيث المدة للربع الثان من عام 2021

مفيدًا لرحالت العمل ، ولنه رائع للرحالت العائلية ، كما أنه يخفف Zoom ومالمات الفيديو قد ال يون تطبيق Zoom فائدة
ف ن توقع العمل عن بعد بدوام جزئتجمع بين العمل والمتعة. يم عطلة نهاية األسبوع الت فترات اإلقامة الطويلة ف
المستقبل. ف الواليات المتحدة ، تزداد عطالت نهاية األسبوع الممتدة: فقد زادت عطالت نهاية األسبوع العائلية لمدة 3 و 4 أيام
بنسبة 70٪ من الربع الثان من عام 2019 إل نفس الفترة ف عام 2021. المزيد من الحجوزات لإلجازات الطويلة كما ستوفر
اتفاقيات العمل عن بعد لألفراد مرونة ف حجز إيجارات اإلجازات. ف الربعين األول والثان من عام 2021 ، كان هناك عدد أكبر
ينجذب الناس إل فرة السفر الت.(Airbnb) من حجوزات اإلقامة الطويلة ف فلوريدا مقارنة بأي ربع آخر ف تاريخ إيربنب
لمدة (Live Anywhere) برنامج عش ف أي مان(Airbnb) تمزج بين الحياة العملية والحياة الشخصية. عندما أطلقت إيربنب
.عام ، انخرط أكثر من 300000 شخص من جميع أنحاء العالم ف غضون ثالثة أسابيع فقط

المزيد من الرحالت العائلية بينما يتطلع األصدقاء للعيش أو االنتقال معا ، تلتق العائالت مرة أخرى ، ويجتمع زمالء العمل 
(الذين يعملون عن بعد) معا للتعرف عل بعضهم البعض ، ستون هناك زيادة ف أماكن اإلقامة والمساحات المصممة خصيصا
بيرة (أربع غرف نوم أو أكثر) والليالحجوزات أماكن اإلقامة ال أغسطس ، كانت هناك زيادة كبيرة ف لهم. من يناير إل



للعاملين عن بعد بمزيد Zoom المحجوزة للسفر العائل مقارنة بشهر يناير ‐ أغسطس 2019. ف النهاية ، ستسمح تقنيات مثل
.من المرونة فيما يتعلق بوقت ومان العمل والعيش. تغيرت أسباب السفر
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