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 .أنت التي تكتمل سعادتي برضاها..... أمي ...أحُن من في الوجود ...إلى من أدين لها بالفضل ما حييت

 لول كتفِك ما أكملُت الطريق... ..رض َي هللا عنِك وأرض ى قلبِك وأمَد في عمرِك من عمري.

 ...ستبقى أنت ُملهمي ...أبي ...يا من أودعتني هلل ...من بنى أساس حياتي ...إلى من كان وسيظل سندي

 ...أسأل هللا أن يؤتيك ثواب ما ربيتنا عليه

 

  رفيقي في السَراء والضَراء.. أخي أحمد..أطيب قلٍب في هذه الدنيا.. إلى 

 
َ
 كل امتحان.. إلى من تيق

ا
أختي الصغيرة التي ستظل في .. شهد نت من تفوقي كل مرة.. ورسمت من مخاوفي مرحا

  عيني صغيرة..

 

 ..إلى صاحب الفضِل األكبر.. من لم يبخل علَي طيلة حياتِه بالحنان والسند ... جِدي ... طَيب هللُا ثراَك 

 أطاَل هللُا في عمرِك  ... جدتي...إلى من رفعت يديها لي بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار
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 لي عند احتياجي ... أصدقائي ورفقاء الدرب 
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 ما سن.إلى من رافقتني في هذا املشوار بكل تفاصيله، من كُنا لبعٍض سندا

ا
نظر لبعض ونشعر .. يوما

 .. صديقتي سارة.بفخر أننا لم نستسلم

 

     الباحثة

 مطر فاطمة
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 شكر وتق ير

بجزيل الشكر والمتنان والعرفان بالجميل إلى كل من وقف إلى جانبي خالل فترة دراستي هذه، وأخص  أتوجه

هات سديدة ورعاية علمية، بالذكر األستاذ الدكتور حيدر عبد هللا املشرف على الرسالة ملا قدمه لي من توجي

 .وآراء قيمة، كان لها األثر الكبير في إغناء الرسالة لتكون بهذا الشكل..

وإلى السادة أعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على برنامج ماجستير إدارة العمال في الجامعة الفتراضية 

 السورية، لحسن أدائهم وجودة مخرجات عملهم التعليمي واإلداري.

 ما أتقدم بوافر التقدير وعظيم المتنان للجنة املناقشة األفاضل على دورهم في إثراء هذه الدراسةك 

 .بمالحظاتهم وتوجيهاتهم

النصح واملساعدة والعون يد وكل من قدم وكل العرفان والمتنان لكل من ساعدني بالخبرة واإلرشاد والتدقيق، 

 .. .يُمنية ورام.. وأخص منهم أصدقائي خالل عامين

خص بالشكر مدير تكنولوجيا املعلومات السيد كمال أبو محمود، ومدرائي السيد طالل رحيم والسيد كما أ

 طارق حَمود على لهفتهم ودعمهم الالمحدود إلتمام رسالتي على أكمل وجه...

املرتبط  انولكل من شارك في اإلجابة على الستبي ،MTNأتقدم بالشكر إلى كل اإلداريين والزمالء في شركة و 

  .بالدراسة بدقة وأمانة وحيادية ساهمت في رفع مستوى جودة النتائج ودقة الستنتاجات

 

 
ً
 لكم جميعا

ً
 .وجزاكم هللا عني كل خير.. ...شكرا

     الباحثة

 مطر فاطمة
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لعمل عن بعد "العمل من املنزل" خالل جائحة إلى معرفة العوامل املؤثرة على فعالية ا لدراسةتهدف ا

استبانة مؤلفة  خدام. حيث تم جمع البيانات باستسورية MTNكورونا، وأثرها على أداء الشركات، وذلك في شركة 

 الدراسة. ةمن عينالكمية فقرة من أجل جمع البيانات األولية  /27من /

 MTNشركة خصصات واملستويات الوظيفية في موظفين وإداريين من مختلف التيتكون مجتمع البحث من  

مفردة، ثم تحليل الستبانات  /146سورية، أما عينة الدراسة فتم اختيارها بالطريقة العشوائية، وتم استرداد /

 .باستخدام عدد ل بأس من التحاليل SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية 

بشكل كبير بعدة  تادها أن إنتاجية العمل من املنزل خالل الجائحة، قد تأثر وخلصت الدراسة إلى نتائج مف 

عوامل من أهمها البيئة التقنية التي تم توفيرها للموظفين من قبل إدارة الشركة، وقسم تكنولوجيا املعلومات، والدعم 

ة، ومن ثم عامل الثقافة التنظيمية الفني واملنصات اآلمنة، يليها توفر عامل الثقة بين املوظفين واإلداريين في الشرك

املتبعة من قبل اإلدارات املختلفة ألقسام الشركة، والثقافة اإلدارية ملتابعة وإدارة األداء بشكل جيد، وأخيرا ا اختالف 

طبيعة األعمال التي تساهم في مستوى فعالية العمل من املنزل، ونهاية ببعض املتغيرات الديمغرافية والخصائص 

 البيئية والظروف الشخصية واللتزامات العائلية. عوقاتالتي لها أثر على اإلنتاجية، باإلضافة إلى بعض املالشخصية 

على إنتاجية املوظفين العاملين عن  كبير وهذا ما أكدته النتائج أن جميع العوامل املذكورة ضمن الدراسة تؤثر بشكل

 .ائحة، لتجاوز األزمة العاملية والحد من خسائر اإلغالقبعد وبالتالي في رفع مستوى أداء الشركة في فترة الج

ضرورة اهتمام الشركة بإظهار الثقة بأداء وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من املقترحات والتوصيات ك

حوافز الجور و األ سياسة  تحسيناملوظفين، باإلضافة إلى تحفيرهم وتوفير أسس واضحة ملتابعة ومحاسبة للموظفين و 

، مما يضمن للشركة إنتاجية عالية للموظفين ويضمن حقوق املوظفين أنفسهم ورضاهم العاملين عن بعدللموظفين 

. باإلضافة الى اتخاذ السياسات وشعورهم بالعدالة، باإلضافة إلى تطبيق برمجيات ذكية ملتابعة عمل املوظفين

بمفهوم العمل من املنزل وإزالة الغموض واملخاوف  واإلجراءات لزيادة وعي املدراء من كافة املستويات الدارية في الشركة

 من العتماد على أساليب العمل عن بعد ربما بشكل دائم. 

 الكلمات املفتاحية: العمل من املنزل، العمل عن بعد، أداء الشركة، أزمة كورونا، اإلنتاجية.
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This study aims to detect the factors affecting the efficiency of remote work -Working from Home- 

during the COVID-19 pandemic, in addition, to study the impact of these factors on companies’ 

performance, using MTN Syria Telecom Company as a case study. Knowing that the data was 

collected using a questionnaire consisting of /27/ parts in order to gather the primary set of data 

from the studied samples.  

The research participants included employees and managers from various specializations and job 

levels at MTN Syria. As for the studied sample, it was chosen randomly, and /146/ parts were 

retrieved. After that, the questionnaire was analyzed by the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS V25) program using a number of statistical analyses. 

The study showed that the productivity of Working from Home during the pandemic, has been 

significantly affected by several factors, the most important of which are: The technical 

environment provided to employees by the company, and specifically by the information 

technology department, the technical support, and the secure platforms, followed by trust between 

employees and company's management. After that comes the factor of organizational and 

administrative culture and performance-management techniques used by the company’s 

management, then the different responsibilities of different positions which affect the level of 

productivity when performing them remotely, and finally the demographic variables, personal 

characteristics that have an impact on productivity, in addition to some environmental obstacles 

such as unforeseen personal circumstances and familial responsibilities. The results confirmed that 

all the factors mentioned within the study greatly affect the productivity of employees working 

remotely, and thus, the company’s performance during the pandemic period. The study ended with 

providing a set of proposals and recommendations such as that companies need to show confidence 

in the employees’ performance, motivate them, and to provide a clear plan to follow up the 

completion of their tasks. Finally, companies should hold employees accountable and set a clear 

wage and incentive policy. All of the previously mentioned, guarantee high employees’ 

productivity and ensure the satisfaction of the employees themselves. In addition to using smart 

software and applying some procedures to raise awareness on the concept of working from home 

to reduce ambiguity and fears from relying on such methods, perhaps permanently. 

 

Keywords: working from home, remote work, company’s performance, Corona crisis, 

productivity. 
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 الفصل األول

طار العام للدراسةاإل  

 "منهجية"ال



 مقدمة -1-1

ذ سبعينيات القرن العشرين، أي منذ بدايات العصر الرقمي، وقد ظهر مصطلح "العمل عن بُعد" من

استُخدم لإلشارة إلى العمل من مسافات بعيدة عن المكتب أو مقر العمل والتواصل مع العاملين عبر االتصاالت 

  .السلكية والالسلكية أو الحاسب الشخصي

ريفاته من ناحية أخرى، فالبعض ولقد اختلفت األدبيات حول مسميات "العمل عن بُعد" من ناحية وتع

أو العمل من  Networking أو العمل من خالل شبكات االتصال Teleworking يسميه العمل عن بُعد

 Work في حين يعرفه البعض اآلخر على أنه العمل من المنزل .Working -a- Distance مسافات بعيدة

From Home أو العمل المرن Flexible Workingمصطلحات تشير إلى مفهوم العمل عن بُعد ، كل هذه ال

كأحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرار تأدية األعمال بشكل دائم أو جزئي من خالل استخدام األنظمة 

 .الذكية

ويشير مفهوم العمل عن بُعد في اآلونة األخيرة إلى توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وخاصة في 

األوبئة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وخدمات االتصاالت وسائر  حاالت الطوارئ وانتشار

  .الخدمات واألعمال في ظل هذه الظروف الطارئة

حيث في ظل انتشار فيروس "كورونا" أعلنت الكثير من الشركات الكبرى، مثل آبل ومايكروسوفت 

ني نظام العمل عن بُعد لتحافظ على صحة وغوغل وبعض الشركات المحلية كشركات االتصاالت في سوريا، تب

موظفيها، وتضمن استمرارية وتيرة العمل بالشكل المناسب في محاولة لتحقيق األهداف وتقليل النفقات والحد 

 .من خسائر اإلغالق

وقد أثبتت التجربة نجاح هذا النظام من ناحية زيادة اإلنتاج واإلخالص في العمل، إذ لم يصبح من 

لعاملين الصراع اليومي مع حركة المرور كل صباح، ووصولهم لعملهم منهكين، بما في ذلك الضروري على ا

من تداعيات نفسية وصحية. فأصبحت فترة أداء العمل مرنة غير مرتبطة بساعات دوام محددة، وكانت المرأة 

والعائلية، ورعاية أسرتها هي األكثر استفادة من ذلك النظام، إذ أتاح لها الجمع بين القيام بواجباتها المنزلية 

دون تضارب مع واجبات عملها، ودون ضغوط نفسية وعصبية. ولم يعد من الصعب الجمع بين العمل وإدارة 



2 
 

شؤون العائلة ورعاية األسرة. كما أفاد هذا النظام الشركات بالحد من اإلنفاق على المكاتب والتوسع فيها وخفض 

 .تكاليف البنية التحتية

ال دائراً حول مدى فاعلية العمل عن بُعد وعن اآلثار االقتصادية له، وما إذا كان العمل ولكن الجدل الز

عن بُعد يؤدي لزيادة اإلنتاجية أو نقصها. وماهي العوامل المؤثرة على إنتاجية الموظفين أثناء عملهم من 

، أو بالبيئة المحيطة بهم داخل المنزل، سواًء كانت هذ العوامل متعلقة بالموظفين العاملين أنفسهم، أو باإلدارة

 .وخارج الشركة

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة انطالقاً من أهمية أداء شركات االتصاالت في فترات الجائحة العالمية، 

بلداً في أفريقيا  22العالمية والتي تعتبر مشغل أساسي في سورية وفي  MTNوحيث أنها جزء من مجموعة 

كونها شركة رائدة في تبني نظم العمل عن بعد خالل فترات الجائحة، من خالل  والشرق األوسط، وانطالقاً من

استخدام استراتيجيات متطورة لمواجهة األزمة العالمية والحد من خسائر اإلغالق. لتكون حقبة مهمة لها في 

شر الوعي ودعم تقديم خدماتها المتناسبة مع احتياجات الفترة، إضافةً إلى برنامجها للمسؤولية االجتماعية ون

تطوير المجتمع السوري. إضافةً إلى أهمية مراجعة نتائج أعمال هذه الفترة ومتطلباتها وتحليلها ومشاركة 

لهذه التجربة لتطويرها في المستقبل، ومشاركتها مع  وقاتالنتائج مع اإلدارات المعينة وتجاوز أي خلل أو مع

 الشركات والمنظمات األخرى.

 

 الدراسات السابقة -1-2


النتائج  تهدف هذه المرحلة إلى التعرف على أهم الدراسات التي تناولت موضوع البحث، والتعرف على أهم

 التي توصلت إليها، وسوف يتم التعرف على هذه الدراسات من خالل اآلتي:

 

العمل عن بعد في "الجوانب االقتصادية للوظائف التعاقدية و بعنوان (2021)السن، دراسة  -أ

 ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية"

 

حيث تناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لنظام العمل عن بعد ومدى تناسب كل من طريقتي التعيين 

باإلضافة إلى دراسة  ،2021والتعاقد مع هذا النظام لموظفي الدوائر الحكومية في جمهورية مصر العربية عام 

وذلك من "، Blended working ادية لنظام العمل عن بعد ونظام العمل الهجين "العمل المدمجاآلثار االقتص

. من خالل عرض خالل التعرف على أثر العمل عن بعد على ميزانية الدولة وعلى زيادة معدل اإلنتاجية

على تطبيقه، باإلضافة إلى متطلبات هذا النظام، وكيفية تقييم أداء العاملين فيه، واآلثار االقتصادية التي تترتب 
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دراسة آليات واضحة لتطبيق هذا النظام والتي تلخصت في زيادة اإلنتاجية وتكافؤ فرص العمل بين شرائح 

 المختلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية واالجتماعية. المجتمع

تحديات في  ،كالت التقنيةوالتي تتلخص بالمشتحديات تطبيق نظام العمل عن بعد كما استعرضت هذه الدراسة 

 ،تحديات في تنفيذ بعض المهام والعمليات والخدمات ،المكان الذي تؤدي فيه مهام العمل عن بُعد "مثل المنزل"

 .وتحديات في التواصل بين الموظفين

ل منها توفير األنظمة التقنية المتعلقة باألمن السيبراني خال متطلبات نجاح نظام العمل عن بعدكما استعرضت 

تطوير  ،إتاحة خيارات العمل المرنة وعكسها ضمن أنظمة الموارد البشرية الحكومية ،فترة العمل عن بُعد

ل بمبادئ تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة للموظفين وإعادة تأهيل خ  منظومة العمل عن بُعد بما ال ي  

 .الموظفين للقيام بالوظائف التي تتطلب العمل عن بعد

 :نهاية توصل البحث إلى تلخيص مزايا العمل عن بعد بالنسبة لإلنتاجية فيما يليوفي ال

 

في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية « العمل عن بعد»لتركيز نظام اً زيادة إنتاجية الموظفين، نظر ▪

 الموظف بشكل كبير جدًا بدال من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره اليومي لمقر العمل.

العتماد نظام  اً إنجاز األعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعامالت نظر سرعة  ▪

 بشكل كبير جدًا على تكنولوجيا المعلومات والتراسل اإللكتروني.« العمل عن بعد»

ارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل،  ▪

 .سبب ظروفهم الصحية أو االجتماعية أو األسريةوذلك ب

 

 "بعنوان "العمل عن بعد (2015)طيب، دراسة  -ب

وهي دراسة تمت في جامعة الملك عبد العزيز، تناولت فرص العمل عن بعد في الجمهورية العربية 

باإلضافة  ،وخصائصه بشكل عام ،العمل عن بعدالسعودية التي تمثلت كمجتمع البحث، والتي تحدثت عن بداية 

كما تحدثت  ،تأثيره على دور المرأة في العمل بشكل خاص في المملكة العربية السعوديةو إلى إيجابياته وسلبياته

نوعاً من المساواة في الفرص بين الناس في العديد من  عن دور التكنولوجيا واإلنترنت والتي أمكنت من جلب

لعمل عن بعد من فصيلة تقنيات المعلومات واالتصاالت والتي قد تؤدي إلى المساواة بين الجنسين المناطق، ألن ا

 .في مجال الوظائف والعمل

 وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .النساء أكثر ميالً إلى العمل عن بعد من الرجال •

تصاالت أكثر من نظرائهن من رؤساء الشركات من النساء على استعداد لتبني تقنية المعلومات واال •

 .الرجال
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زدادت فرص توظيف النساء في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، خاصة في وظائف قطاع ا •

 .الخدمات، مثل البنوك والتمويل

 

 كما قدمت الدراسة عدد من الفوائد التي يمكن أن تعود على األفراد عموماً منها:

فوقت أقل للتنقل اليومي، ومزيد من الوقت  ،أقل والحد من هدر الوقت المزيد من اإلنجازات في وقتو اإلنتاجية

للعائلة، والنوم، والراحة، والترفيه عن النفس، وخفض التكلفة كتكاليف المواصالت، ووجبات الطعام، والمالبس 

 .الخاصة بالعمل، صحة أفضل، والمرونة في مواجهة الطوارئ االجتماعية

 

  تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة التحديات والمستقبل""بعنوان  (2015)ماضي، دراسة  -ج

ودراسة أهم العوامل والتحديات المؤثرة  ،والتي هدفت إلى تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة

تكون مجتمع  .األمانكالثقافة التنظيمية والبيئة التكنولوجية وعوامل الثقة و ،على تجربة العمل عن بعد

شركة عاملة في هذا المجال في قطاع غزة.  24الدراسة من جميع العاملين في مجال العمل عن بعد في 

 والتي توصلت إلى مجموعة من النتائج منها: 

 مستوى المعرفة بالعمل عن بعد في قطاع غزة يعد ضئيالً. •

 مستوى الثقة بين أطراف نظام العمل عن بعد تعد متوسطة. •

 .%67توى التجربة المتاحة للعمل عن بعد في قطاع غزة يعد متوسطا حيث بلغ مس •

 .%72مستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في الشركات يعد جيدا حيث بلد  •

والتي خرجت بعدد من التوصيات حول ضرورة اهتمام الوزارات والنقابات المعنية بعقد دورات تدريبية 

وزيادة مستوى  ،الحاجة لعمل مشاريع شبابية للعمل عن بعدباإلضافة إلى  وورش عمل حول العمل عن بعد.

 الثقافة والمعرفة عند العاملين والطالب خالل المراحل الجامعية بنظم ومبادئ العمل عن بعد.

 

 إدارة األزمات""فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في  بعنوان (2009)عمر،  دراسة -د

حيث هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في قـدرة 

 المصارف العاملة في فلسطين على إدارة أزماتها. 

وتم تصميم مقياس مكون من ستة عناصـر وهي: )سرعة الحصول على المعلومات، سرعة اتخاذ القـرارات، 

مـدى مالءمة النظام للمستويات اإلدارية، االستجابة للتغيرات المستجدة، أمـن المعلومـات( رضـا المـستخدم، 

 لقيـاس فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة.
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حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على جميع المصارف العاملة في فلسطين والبالغ  

ً  348مـع الدراسة مصرفا، وقد بلغ مجت 21عددها   186، حيث تم أخد عينة طبقية عشوائية مكونة من موظفا

 من مجتمع الدراسة الكلي. وتم تصميم استبانة لهذا الغرض.% 53 موظف بواقـع

وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين فاعلية نظم المعلومـات اإلداريـة وبـين  :وكان من أهم نتائج الدراسة 

من قدرة % 6.66 وخلصت الدراسة إلى أن ما نسبته .لعاملة في فلسطين على إدارة األزماتقـدرة المصارف ا

 .المصارف على إدارة األزمات يفـسره فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبه والباقي يعود لعوامل أخرى

ة توفير أجهزة وأوصت الدراسة بضرورة إدارة أمن المعلومات، وتخزينها مباشرة في أماكن آمنة، وضرور

احتياطية جاهزة لالستخدام تدخل على الخدمة مباشرة في حالة عطـل األجهـزة ألي سبب كان، وإنشاء نظم 

معالجة كوارث فعالة. وضرورة إنشاء فرق عمل مهمتها رصـد مواطن الضعف وتطوير نظام اكتشاف إشارات 

 .اإلنذار المبكر

ة إلى نموذج تقبل يبعنوان "دمج الثقافة التنظيم (2018)عباينة و الزعبي، كما اهتمت دراسة  -هـ 

 التكنولوجيا في استخدام نظام التعلم اإللكتروني"

 خدام نظام التعلم اإللكتروني من خالل اختبار نموذجتبالتعرف على العوامل المؤثرة في البنية السلوكية الس

عضو من أعضاء أسـاتذة  180لثقافة التنظيمية، وذلك من خالل عينة مكونة من ا هيافاً إلضتقبل التكنولوجيا م

وتوصلت الدراسة إلى وجود  %63.88 قائمة استقصاء بمعدل استجابة 115جامعة آل البيت، وتم اسـترداد 

 كترونيالمدركة وسهولة االستخدام على البنية السلوكية السـتخدام التعلم اإلل تأثير إحصائي لكل من المنفعة

التي يقوم بها أساتذة تلك الجامعة، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الجامعة بتعزيز مستوى اإلدراك 

وتعزيزثقة  التنظيمي،ولدى العاملين نحو الفائدة المتحققة من استخدام التكنولوجياعلى المستويين الفردي 

المحتملة ومحاولة إخضاع المستخدمين لدورات تدريبية العاملين بالتكنولوجيا من خالل إظهار النتائج اإليجابية 

 الكتشاف مدى سهولة استخدام هذه األنظمة.

كما خلصت الدراسة إلى أهمية دمج الثقافـة التنظيمية إلى نموذج تقبل التكنولوجيا في اسـتخدام نظام التعليم 

 اإللكتروني بشكل عام وبكل الظروف.

 لدراسات األجنبيةا -1-3


 The impact of working fromبعنوان " (Vyas & Butakhieo, 2020) دراسة -أ

19 on work and life domains: an exploratory -home during COVID

study on Hong Kong" 
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 لعالمالتي تناولت حالة االنتقال من العمل من المكاتب إلى العمل من المنزل أثناء الوباء الذي اجتاح ا 

COVID-19 والتي منعت عدد كبير من العمال والموظفين عن التنقل إلى أعمالهم للحد من  ،في هونغ كونغ

 .بسبب الوباء إلى بحث كل من أرباب العمل والموظفين عن ترتيبات عمل بديلةوقد أدى ذلك  ،انتشار الفايروس

 ة عائلية مزدوجة بشكل متزايد. وجود قوة عامل حيث عانى معظم العمال من العمل من المنزل بسبب

 Workكانت مسؤولية اآلباء المسنين واألطفال الصغار إلى جانب بيئة العمل المتطلبة بمثابة تحٍد كبير في  فقد

– life balance .للقوى العاملة في هونغ كونغ  

 والتي المتغير وبناًء على الدراسات األولية حول ردود أفعال أصحاب العمل والموظفين على تنسيق العمل

  عدم وجود سياسات إلجراء عمل منزلي فعال. تجاهالكثير من عدم الرضا  إال أنه قد تبين وجودكانت إيجابية. 

أولوية سياسية لمعظم الحكومات. مع مراعاة التطبيق العملي لكل من  WFH تبني نظم أصبح مع الوقتو

ي السياسات المستقبلية التي تعيد تشكيل الهيكل الحالي والذي قد يلعب دوراً حيوياً ف ،أصحاب العمل والموظفين

 لساعات العمل، مما سمح بمزيد من المرونة في تنفيذ األعمال والتنقالت.

 وأ ،كما تناولت الدراسة فيما إذا كان هذا النمط من األعمال سيبقى وسيلةً لالستجابة في الظروف االستثنائية

ود نوعين من العوامل الرئيسية التي سيأخذها العاملين في االعتبار عند ت الدراسة إلى وجانتهو نمطاً دائماً.

 العمل من المنزل:

على سبيل المثال ال الحصر: دعم أصحاب العمل  العوامل التنظيمية الضرورية ألنماط العمل عن بعد: -

ق المتعلقة لطلبات الموظفين أثناء عملهم من المنازل وتأمين مستلزماتهم التقنية وحتى تكلفة المراف

وكافة  ،فضالً عن االتصال التنظيمي ،والتدريب على استخدام التكنولوجيا ،الالزمة للعمل عن بعد

أشكال الدعم اآلخر التي تشمل تأمين الدعم النفسي والرفاهية الكاملة للموظفين. باإلضافة إلى ثقافة 

 الثقة المتبادلة بين الموظفين والمدراء.

االنضباط الذاتي، والتحفيز ": التي يجب التعامل معها للعمل عن بعد، مثل يةالعوامل الفردية والعائل -

الذاتي، والقدرة على العمل بشكل مستقل، والمثابرة، والتنظيم الذاتي، والثقة بالنفس، ومهارات إدارة 

ه . كما كشفت الدراسة أن عدد أيام العمل والوقت الذي يقضي"الوقت، ومعرفة مبادئ العمل بالكمبيوتر

ً الشخص في العمل عن بعد له تأثير أيض على الصراع بين العمل واألسرة. كما تعتبر خصائص األسرة  ا

مثل حجم منطقة المعيشة وعدد أفراد األسرة الذين يتشاركون نفس السكن وعدد وعمر األطفال في 

اً مكن أن يتأثر أيضي إضافة إلى أن العمل ،األسرة من العوامل العائلية التي تؤثر على العمل من المنزل

 بمساحة العمل الفردية المتاحة في المنزل وعدد األشخاص الموجودين عند العمل في المنزل.

خلصت الدراسة إلى أن العمل عن بعد قد يتسبب بعدد من اإليجابيات والسلبيات سواء على صعيد العمل كما 

وتقسيمه بين كال المتطلبات الوظيفية تنظيم الوقت كوأشارت إلى ضرورة وجود عدة متطلبات،  ،أو األسرة

 إلى عدة نتائج وتوصيات على الحكومة أن تنظر فيها منها:كما أخلصت والعائلية الشخصية. 

 إعادة النظر في إمكانية العمل عن بعد ليصبح الوضع الطبيعي الجديد. •
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 من المنزل. مراجعة تشريعات العمل الحالية والتأكد من أن وثائق تأمين العمل تمتد إلى العمل •

تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني إجراءات االتحاد العالمي لنظم العمل من خالل تقديم  •

 الدعم والحوافز األخرى.

 التعزيز المستمر ألساليب العمل عن بعد. •

 زيادة تعزيز ممارسات التوظيف المرنة والصديقة لألسرة. •

 

  The impact of teleworking and digitalبعنوان " ovic, 2021)(Lodدراسة  وفي -ب

work on workers and society" 

في العمل عن بعد وتأثيراتها على العمال وأرباب العمل والمجتمع التي حللت االتجاهات الحديثة  

تمدة على مستوى االتحاد والتحديات التي تواجه صنع السياسات التشريعات والسياسات الرئيسية والتدابير المع

 األوروبي والمستوى الوطني، من أجل تحديد إجراءات السياسة الممكنة على مستوى االتحاد األوروبي.

والتي تضمنت مراجعة شاملة لألدبيات؛ مسح على شبكة اإلنترنت؛ مقابالت مع ممثلي أصحاب المصلحة 

د األوروبي: فنلندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا األوروبيين والوطنيين؛ وخمسة دراسات حالة من دول االتحا

والتي أخلصت إلى عدد من العوامل التي فسرت االختالفات الكبيرة بين مختلف الدول والثقافات التي  ورومانيا.

 وأهمها:  تبنت فكرة العمل عن بعد خالل الجائحة.

 انتشار الرقمية  •

 تفاوت المهارات في البالد وبين العمال. •

 يعة األعمال والمهن بين مختلف البلدان.اختالف طب •

 توافر / تغطية وسرعة وجودة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بها. •

 عريض النطاق( والبنية التحتية )أي اتصال إنترنت عالي السرعة  •

 األطر التنظيمية )التشريعات، االتفاقات الجماعية(  •

 الهيكل الصناعي لالقتصاد والقطاعي. •

 .المهني الثقافة التنظيمية واإلدارية ودافع الشركة عنها التكوين •

 استخدام الدولة لترتيبات العمل المرنة •

 احتياجات الموظفين من حيث المكان والزمان •

 المرونة  •
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 The"ةندور العمل عن بعد وجداول العمل المر" :بعنوان (Coenen & Kok, 2014) دراسة -د

telework and flexible work schedules”role of  

داء فريق عمل مشروع أهدفت إلى التعرف على آثار العمل عن بعد وجداول العمل المرنة على  والتي

من الشركات المستهدفة من الدراسة بإضافة ممارسات مرنة  شركات 5حيث قامت  ،تطوير منتجات جديدة

وتبين أن للعمل عن بعد تأثير إيجابي  ،بقياس األداء بعد مدة زمنيةبالعمل فيما يتعلق بوقت ومكان العمل وقامت 

 وكانت أهم نتائج الدراسة: .على األداء

 لعمل عن بعد تأثيرات إيجابية على األداء.ل -

 العمل عن بعد يعطي فرصة أكبر للتعارف والتعاون بين الشركات. -

 لموظفين.للعمل عن بعد مساهمة في تشارك المعرفة وتبادل الخبرات بين ا -

 

 بعنوان (Lier, Wittle, & Macharis, 2012) دراسة -هـ 

"The impact of telework on transport externalities: the case of Brussels Capital 

" ”Region بلجيكا -بروسكل سة تطبيقيةراد ،خارجيةقل النال ئلتأثير العمل عن بعد على وسا" 

 

بلجيكا  حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير العمل عن بعد على وسائل النقل والحركة في

 .االستدامة في البيئة االقتصادية واالجتماعية قوهل يعد العمل عن بعد كأداة لتحقي

والسير حركة النقل  وعن وجود تشجيع لتوسيع نطاق العمل عن بعد في السياسات المستقبلية. حيث تم دراسة

 المركزي.  ضافية تتواجد بسبب العملإفي وسط العاصمة في فترة الذروة وكل سيارة 

التي يتحملها الموظف في  شركات تستخدم استراتيجية العمل عن بعد والمقاربة بين التكاليف 6وتم استهداف 

 حيث كانت نتائج الدراسة ما يلي: ،العمل المركزي والعمل عن بعد

 

تم التوصل إلى أن العمل عن  حيث لعوامل البيئية التي تؤثر على زيادة تكاليف النقلدراسة ال بالنسبة •

 .بعد يقلل بدرجة كبيرة تكاليف النقل الخارجية للموظفين وخاصة المهام التي تحتاج لسفر بعيد

النقل العامة ولكن هناك  العمل من المنزل يوفر بشكل كبير تكاليف السفر ويقلل من الضغط على شبكة •

من شريحة الدراسة تحتاج لركوب المواصالت العامة للقيام ببعض المهام مما  %2.3 فئة قليلة حوالي

 زاد من هامش تكاليف النقل.

الخاصة فإن الذهاب  ةبالنظر للعاملين بمكاتب األقمار الصناعية والتنقل بالوسائل العامة أو بالسيار •

 هاب لمكاتبهم الخاصة وبالتالي تكاليف أكبر.كبر من الذأللمكتب الرئيسي سيحمل المؤسسة تكلفة 

 



9 
 

  Enhancing Telework: A Guide to Virtualبعنوان " (Snyder, 2012)وفي دراسة  -و

Leadership" 

التي قامت بدراسة العوامل المؤثرة على نجاح عملية اإلدارة االفتراضية وحاولت اإلجابة على التساؤل 

؟ " والتي تحدثت عن ستة مجاالت رؤيتهإدارة ما ال يمكن  داريين"كيف يمكن للقادة اإلحول ي األساسي البحث

التماسك  عناصر القيادة االفتراضية الناجحة وهما: مهمة تمكن أي قائد من تحقيق عنصرين رئيسيين من

 الجماعي وااللتزام الفردي.

ً  كل منطقة تلعب دوراً حيث كانت وقد قامت الدراسة بذكر المجاالت الستة للنجاح؛  لفيدرالية قدرة القائد  هاما

 – األشخاص –اإلبداع  –التنوع  –المجتمع  –"انعكاس الثقة  على إدارة العامليين االفتراضية بطريقة ناجحة:

إلى أنه من المهم للقادة تحقيق التوازن بين مجال األعمال واألشخاص  . وأخلصت الدراسة"األعمال التجارية

 لوصول إلى الهدف المطلوب.ل

 

  Transition to online" نبعنوا (Basilaia & Kvavadze, 2020)كما هدفت دراسة  -ز

19)-2 coronavirus (COVI-Cov-education in schools during a SARS" 

 م عبر االنترنت خالل انتشار جائحةنتقال من التعليم في المدارس النظامية إلى التعُلإلى بحث تجربة اال

COVID-19  أمريكا، حيث تم مناقشـة نتائج التعُلم عبر االنترنت. وأسـفرت أهم نتائج  –بوالية جورجيا

الدراسـة عن نجـاح تجربة التحول إلى التعلم عبر االنترنـت كبديل عن التعليم التقليـدي، ويمكن االســــــــتفـادة 

سـبها أطراف عملية التعليم التي تتكون من معلمين، طالب وإدارة لزيادة فاعلية التدريس من المهارات التي اكت

 الجماعي للحصول على مهارات جديدة لجميع األطراف.

هيل انتقال الطالب من طرق التعليم التقليـدي إلى التعُلم عن بعد في المرحلة سإلى أهمية ت الدراسة كما خلصت

كما ركزت على  .المجالفضالً عن بحث أثر ذلك على جودة التدريب في هذا ة، الجامعية والمدارس النظامي

العالقـة بين وعي األسـاتذة ومعاونيهم بتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمحاورها الثالث )معارف األعضاء نحو 

األربعة )تحمل اإلدارة اإللكترونية، اتجاهاتهم نحوها، ممارساتهم تجاهها( ودافعية اإلنجاز الوظيفي بمحاوره 

وتم التطبيق على عينة من األســـاتذة ، ولية، المثابرة على العمل، الشعور بأهمية الوقت، المرونة(ؤمسال

 ومعـاونيهم من عدة جامعات.

باإلضافة حيث تمثلـت أهم النتـائج في وجود عالقة ارتباطية بين وعي األساتذة ومساعديهم باإلدارة االلكترونية، 

أوصت الدراسة باالهتمام بأساتذة الجامعة ومعاونيهم وتنميتهم وذلـك بعمـل  كما نجاز الوظيفي.دافعية اإلإلى 

 برامج تهدف إلى توعيتهم بأساليب تنفيذ اإلدارة اإللكترونية والقـدرة على تحمـل المسـؤوليـة واالعتماد على
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 .ديهم وتحقيق اإلنجاز الوظيفيالنفس واالهتمام بكل المؤثرات التي تعوق نمو المسؤولية االجتماعية ل

(Basilaia & Kvavadze, 2020) 

 

 MTNفي شركة  مقابالت مع الخبراء وأصحاب القرار -1-4


ستكمال الدراسة االستطالعية "االستكشافية" تم القيام بعدد من المقابالت مع كبار المدراء من أجل او

تطوير لوالحصول على البيانات األولية  نوعيإلتمام مرحلة البحث الوأصحاب القرار وبعض اإلداريين 

 الفرضيات وسنورد أهم ما جاء في بعضها تلخيصاً كما يلي:

تم الحديث عن تجربة العمل عن بعد ضمن  في مقابلة مع السيد "مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات "

 والتي حققت إنتاجية عالية تقدر بحوالي ،خاصعموماً وضمن إدارة تكنولوجيا المعلومات بشكل  MTNة شرك

 من الغرض منها.% 70

حيث تم ذكر أهم العوامل من وجهة نظره على فعالية هذه التجربة والمتمثلة في تأمين البيئة التقنية األساسية 

 لنظم تكنولوجيا المعلومات لجميع اإلدارات والموظفين والتقنيين ضمن الشركة والتي كانت كحجر األساس

وتأمين  ،ابتداًء من توفير المنصات االلكترونية وطرق االتصال عن بعد بشكل آمن ،لعملية العمل من المنزل

وانتهاء بتوفير  ،Skype for Businessبرمجيات االتصال عن بعد وعقد االجتماعات بشكل آمن مثل 

 ن بعد.الحواسب الشخصية المحمولة ألكبر عدد من الموظفين من أجل عمليات االتصال ع

كما أوضح أن جميع أقسام الدعم التقني لعمليات االتصال عن بعد سواء في الشركة وضمن المنازل كانت تعمل 

 ساعة. 24في أوج فعاليتها من أجل توفير جاهزية عالية وتأمين الدعم لكافة الموظفين في الشركة على مدار 

ه على أهمية وجود عدد من الطرق والبرمجيات الذكية األمنية لضمان عمليات مراقبة وضبط طرق  كما نو 

االتصال عن بعد على جميع الموظفين كمرجع أساسي لإلدارة في بعض الحاالت لضمان استمرار وفاعلية هذه 

 التجربة.

وأضاف أن أحد أهم عوامل نجاح هذه التجربة هو توفر الثقة المتبادلة بين الموظفين واإلداريين والمدراء 

والتي بدورها تكون أحد أهم العوامل  ،مان نجاح فعالية التجربة وتحقيق اإلنتاجية العاليةالمباشرين من أجل ض

 وخاصة عند شعورهم بأن عملهم ُمتابع وُمقدر. ،النفسية المؤثرة على الموظفين في هذه التجربة

وأن تتم  ،وأشار إلى ضرورة العمل ضمن مبادئ اإلدارة باألهداف ضمن نظام العمل عن المنزل بشكل أساسي

مع األخذ باالعتبار طبيعة بعض األعمال والتي تتطلب وقتاً  ،المتابعة والمسائلة حول تحقيق النتائج واألهداف
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طويالً من المتابعة والمراقبة دون تحقيق نتائج ملموسة. كما يمكن االستعانة بطلب بعض أنواع التقارير من 

 موظفيهم عن أعمالهم ونتائجها.

اختالف بين اإلنتاجية بين أولئك الموظفين الذين كان لهم سابق تجربة بالعمل من بعد قبل كما تحدث عن وجود 

األزمة الصحية العالمية "كمهندسين تكنولوجيا المعلومات أو اإلدارة التقنية لخدمات الشبكة" والتي كانت طبيعة 

مل بهذه الطرق في هذه التجربة وبين الموظفين الذين بدأوا بالع ،عملهم تتطلب العمل بشكل دائم من المنزل

 ألول مرة.

 ً خاصةً بسبب  ،ضمن تجربة العمل عن بعد %95 حيث فاقت إنتاجية موظفين تكنولوجيا المعلومات عموما

سابق تجربتهم بهذا النمط من األعمال وبسبب طبيعة أعمالهم والتي تطلبت تجهيز وتأمين وتوفير البيئة المناسبة 

 .بشكل دائم  ارات األخرى للعمل عن بعدواآلمنة لجميع موظفي اإلد

لإلداريين ولمستويات اإلدارة العليا والتي تعتبر عامةً كما  أشار إلى احتمالية أن تكون هذه التجربة فعالة وُمنتجة 

 .وخاصة عند توفر النضج والفكر اإلداري لديهم ،طبيعة أعمالهم ال تتطلب وجود فيزيائي بمكان معين

التنفيذي والتقني من المهندسين والموظفين والتي تتطلب معظم أعمالهم وجود فيزيائي مع  مع المستوى مقارنةً 

 باقي الموظفين من األقسام لضمان عمليات التواصل المباشر الفعال لنجاح بعض المهام الخاصة والحرجة.

ح على أن اإلناث ربما قد تكون أكثر إنتاجية من الذكور في هذه التج  ألسباب عديدة. ،ربةومن وجهة نظره رج 

وأكمل حديثه عن التجربة باإليجابيات المهمة التي حققتها سواًء على صعيد خفض بعض التكاليف للشركة 

وسواءً على صعيد توفير الراحة النفسية للموظفين الذين أصبحوا قادرين  ،وللموظفين أيضاً كمواصالت وغيرها

 ف التباعد االجتماعي.على العمل عن بعد من المنزل وخاصة في فترات ظرو

كصعوبة التواصل بين موظفي اإلدارات  ،وذكر بعض العوامل التي كان لها بعض األثر السلبي على التجربة

ومشاكل  ،المختلفة في بعض الظروف واختالف الفكر التنظيمي قليالً تجاه هذه التجربة بين اإلدارات المختلفة

وظروف انقطاع  ،لبيئة المناسبة لهم للعمل عن بعد بمنازلهمأخرى شخصية تتعلق بالموظفين أنفسهم كتوفر ا

 التيار الكهربائي.

كخصائص األسرة مثل حجم  باإلضافة إلى العوامل الفردية، تؤثر العوامل العائلية أيًضا على العمل من المنزل.

لعوامل العائلية المنزل وعدد أفراد األسرة الذين يتشاركون نفس السكن وعدد وعمر األطفال في األسرة من ا

يمكن أن يتأثر أيًضا بمساحة العمل الفردية المتاحة في  إضافة إلى أن العملالتي تؤثر على العمل من المنزل 

 المنزل وعدد األشخاص الموجودين عند العمل في المنزل.

ض األخطاء ختم السيد مدير تكنولوجيا المعلومات حديثه عن إيجابيات هذه التجربة في التعلم من بع ،نهايةً 

والقدرة على تجاوز العقبات في التجارب القادمة وخاصة كشركة رائدة في الجمهورية العربية  ،وتجاوزها
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 ،السورية استطاعت تجاوز فترة اإلغالق واالستمرار بتقديم خدماتها بشكل أمثل عن طريق العمل من المنازل

خاصة وأن شركة  ،د عليها بشكل دائم لبعض األعمالكما أشار إلى إمكانية تطوير هذه التجربة وإمكانية االعتما

MTN .في عدة بلدان أخرى قد بدأت بتوظيف عدد من الموظفين للعمل عن بعد بشكل دائم 

تم الحديث عن بعض أهم الشبكة في إدارة تكنولوجيا المعلومات"  قسم"مدير د وفي مقابلة مع السي

ة بتوفر البنية التحتية التقنية لهذه التجربة، وتوفر االلتزام العوامل على فعالية تجربة العمل عن بعد المتمثل

باإلضافة إلى توفر الظروف البيئية المناسبة  ،الوظيفي عند الموظفين والثقة المتبادلة من المدراء المباشرين

 للموظف للعمل من المنزل بما يضمن له أعلى نسبة من التفرغ والخصوصية العالية.

فر برمجيات تؤمن عمليات ضبط ومراقبة لضمان شعور الموظفين بالعدالة في ظل كما تحدث عن ضرورة تو

مع ضرورة اإلبقاء على هامش عالي لإلشراف من قبل المدير المباشر حيث أن أي برمجيات  ،عملهم من المنزل

 أو طرق مراقبة الكترونية تعد غير كافية لضمان استمرار وفعالية العمل عن بعد.

كأخذ أي شكوى أو تقييم أو مراجعة ألي خدمة للمتابعة على طرق فردية  اد بعض المدراءحدث عن اعتمكما ت

 مقدمة أو سرعة استجابة ألحد الموظفين بعين االعتبار كدليل على جودة الخدمة التي يقدمها.

بشكل كامل  الطاقة الكهربائية توفر قلة قات والمتمثلة فيوالبيئية فقد ذكر بعض أهم هذه المع وقاتأما عن المع

إضافة إلى عدم إمكانية ضبط  ،والظروف المحيطة للموظفين بمنازلهم ،من أجل ضمان واستمرار جودة الخدمة

 بعض الموظفين بشكل كامل أو ضمان تفرغهم ضمن االجتماعات دون انقطاعات هاتفية أو ما شابه.

زمة الصحية العلمية لبعض تجاوز األ وختم حديثه عن إمكانية تطبيق أساليب العمل عن بعد بشكل دائم حتى بعد

ومهندسي نظم  ،والمطورين ،ومنها مهندسي البرمجة ،المهن والخدمات والتي ال تتطلب وجود فيزيائي بالمكتب

والتي ال ترتبط أعمالهم بوجودهم  ،التشغيل والشبكات والتي تحتاج أعمالهم إلى توفر البيئة الهادئة المناسبة

 ع من الخدمة للزبائن.ضمن المكتب لتقديم أي نو

 ً والتي بدورها قد  Customer Serviceو  Call Centerـ بعض خدمات ال ،ومن ضمن هذه األعمال أيضا

خاصة بوجود  ،استمرت حتى اآلن بتقديم جزء من خدماتها عن طريق بعض الموظفين من منازلهم بشكل دائم

لمدراء المباشرين على الخدمة التي يقدمونها بعض برمجيات المراقبة المباشرة والتي تضمن مراقبة عالية ل

كتوفير محطات  MTNحيث يعتبر هذه التوجه عالمي لشركة  .Work Force Managementمثل نظم 

 .Portable Customer Agents ـخدمة متنقلة ما يسمى ب

 ،ة واالتصاالتوفي مقابلة مع السيد "مدير دائرة تطوير الشبكة الراديوية" في إدارة القسم التقني للشبك 

 ،مناسبة عند المدراء المباشرينالاإلدارة الجيدة وتوفر بدأ الحديث عن العامل األساسي لنجاح هذه التجربة وهو 

يجب توفر أسس اإلدارة المباشرة الفعالة لقياس اإلنتاجية وأهمها  ،وأضاف أنه لضمان فعالية نجاح أي تجربة
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ة ما يضمن قياس إنتاجيب،  KPIs: Key Performance Indicatorsالمعايير المناسبة لقياس األداء اوضع 

 للعمل سواء بالمنزل أو المكتب. مبغض النظر عن مدة تأديته ،بشكل فعال الموظفين

اعتبار وأن اإلدارة باألهداف كنمط إدارة عند المدراء المباشرين هو النمط المطلوب في هذه المرحلة إضافة إلى 

تعتبر من أولويات هذه المرحلة بغض النظر عن الوقت المستغرق ن الموظفين مجودة الخدمة المقدمة أن 

 لتأديتها.

وبأنه من غير المنطقي االعتماد بشكل تام على الثقة والعالقات الشخصية في تقييم األعمال االحترافية 

أكد  على حقيقة أن بل  ،وال على نظم المراقبة المعلوماتية التي يمكن االلتفاف عليها بشكل أو بآخر ،المؤسساتية

وأن االلتزام  ،الموظفين الملتزمين في مكاتبهم بالعمل بالشكل األمثل هم ذاتهم الملتزمين بالعمل عن بعد

الشخصي واإلدارة الفعالة للمدراء الكفؤ هي من تضمن اإلنتاجية العالية بغض النظر عن مكان وطرق تأدية 

وبأن  ،الكفؤة كلما زادت سماحية وفعالية وإنتاجية العمل عن بعد لت المستويات الوظيفيةوأنه كلما ع   العمل.

وتجاوز عند تأدية أعمالهم من المنزل اإلناث ربما قد تكون إنتاجيتها أعلى من الذكور بسبب الراحة النفسية 

 التي وفرتها أساليب العمل عن بعد.،واصالت ممشاكل ال

وعن  ،وعية اإلداريين والمجتمع على فكرة العمل عن بعدكما تحدث عن إيجابيات هذه التجربة وعلى رأسها ت

القدرة على و وعن ما أخلصت إليه هذه التجربة من توفير للوقت ،مميزات تكنولوجيا االتصاالت بشكل عام

 .Work – Life Balanceتحقيق التوازن بين الحياة العائلية والشخصية والعمل 

ستغالل بعض الظروف عن طريق بعض الموظفين واستغالل سوء وأنه بشكل عام يمكن إجمال سلبياتها بسوء ا

 اإلدارة عند بعض المدراء المباشرين لسوء استخدام أساليب العمل عن بعد.

وأشاد بجودة المنصات االفتراضية ونظم تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني المقدم من إدارة تكنولوجيا 

نت برمجيات ونظم مميزة   وآمنة لضمان جودة وعمليات االتصال عن بعد لجميع الموظفين.المعلومات والتي أم 

  ،% على مستوى الشركة70ـ وقد تقاس إنتاجيتها عموماً ب ،التجربة ناجحة ألبعد الحدود اعتبار هذهوختم حديثه ب

يعة مع األخذ بعين االعتبار أن إنتاجية أقسام معينة قد تصل إلى نسب أعلى بكثير مقارنة بأقسام أخرى حسب طب

باإلضافة إلى التخوف  ،اإلداريين والثقة والتقبل لهذا النمط من األعمال دالفكر التنظيمي عن، واختالف اعمالهم

فكار أهمها عدم إمكانية الثقة بكافة الموظفين وضبط ومراقبة أأي تجربة جديدة بسبب عدة  خوض نمبشكل عام 

 أعمالهم.

شكل دائم وخاصة لبعض األعمال والتي ال تتطلب وجود بعمال كما أشار إلى ضرورة تبن ي هذا النمط من األ

خاصةً إلعادة جذب  كنظم إدارة ومراقبة وتهيئة الشبكة الراديوية أو قسم تخطيط بنى الشبكات. ،ضمن المكاتب
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بعض الكفاءات الخارجية والموظفين الكفؤ الذين اضطرتهم الظروف لترك أعمالهم ألسباب مختلفة مما يعيد 

 لى الشركات واألشخاص ووطننا الحبيب بشكل عام.بالنفع ع

 عمليات أمن المعلومات" قسمأما عن السيد "مدير 

فقد تحدث عن جائحة كورونا وما فرضته من تطبيق لتدابير واجراءات صحية وحظر وقائي كان لها تداعيات 

ة مع فرض تطبيق تدابير التباعد كبيرة على مستوى قدرة القوى العاملة على القيام بعملها بالكفاءة المعتادة خاص

االجتماعي بشكل مفاجئ وبوتيرة سريعة وضعت شركتنا أمام تحدي كبير بنقل أعمالها من النموذج التقليدي 

 إلى نموذج العمل عن بعد.

وكون شركتنا متخصصة في قطاع االتصاالت فكان من السهل نسبيا بالنسبة لها مقارنة مع شركات موجودة 

أخرى من االنتقال بشكل أسرع وأكثر كفاءة إلى نموذج العمل عن بعد مع األخذ بعين  في قطاعات أعمال

االعتبار أن بعض أقسام الشركة التي غالبية عملها هندسي وتقني كان لديها خبرة مسبقة محدودة بالعمل عن 

لم يخلى األمر من  بعد عند الضرورة، لذا كان هذا االنتقال بمثابة توسيع وتطوير لهذه الخبرة. من جانب آخر

صعوبات في بعض األحيان تتمثل باالضطرار إلى نقل بيئة العمل بشكل كامل خارج بيئة الشركة وما يرافق 

 ذلك من تحديات مثل:

ضرورة تحقيق بيئة عمل آمنة وااللتزام بمعايير أمن المعلومات مع الحفاظ على جودة وكفاءة العمل  •

 المعتادة.

 نة حسب طبيعة كل عمل.اعتماد ساعات عمل أكثر مرو •

تطوير أدوات تقييم لألداء تتناسب مع طبيعة العمل عن بعد التي تحتاج للتركيز على العامل الكمي  •

 والنوعي للعمل المنجز مقارنة مع النموذج التقليدي الذي يولي لعدد ساعات العمل أهمية أكبر.

المثلى بما يضمن حماية أمن وسالمة وختم حديثه عن أولويات هذه المرحلة وتطبيق السياسات األمنية 

وخصوصية تبادل البيانات وتطبيق أعلى درجات الحماية على منصات الشركة التي تقدم وتضمن وثوقية 

 وحماية واستمرار عمل هذه النظم وتبادل البيانات.

 

 ملخص ما جاء في الدراسات السابقة والدراسة االستطالعية:

والبيانات  األولية التي تم جمعهاستطالعية التي قمنا بها ومن خالل البيانات الدراسة االالبحث النوعي ومن خالل 

ومن خالل التجربة  ،للدراسات السابقة والتقارير وبعض المقابالت مع اإلداريين وأصحاب القرار ثانويةال

د عدد من لوحظ وجو الحقيقية لواقع العمل عن بعد في شركات االتصاالت محل الدراسة في الفترة الحالية،

العوامل التي تؤثر على تجربة وواقع وفعالية العمل عن بعد، والتي كان لها تأثير كبير في أداء وإنتاجية 
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قات وعدد كبير من المع كم تم استكشافالشركات لتجاوز األزمات والحد من خسائر اإلغالق في فترة الجائحة. 

و بشكل مؤقت، والذي بدوره كان له أواء بشكل دائم البيئية ومدى تأثيرها على إنتاجية العمل من المنزل، س

األثر األكبر على أداء الشركات في فترة الجائحة العالمية، كما تم االستفادة من الدراسة في معرفة عدد كبير 

من التحديات والفرص التي تواجه العمل عن بعد بشكل عام وكافة صوره، وفي الحصول على عدد مهم من 

، بحيث سيتم االستفادة من جميع العوامل التي تم ذكرها بشكل متكرر لى أعلى إنتاجيةالتوصيات للوصول إ

 مشكلة البحث.لتطوير الفرضيات واختبار العالقة الفعلية بينها وبين 

 

 أهم ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة:

 

 عي المعرفي التنظيميهو تسخيرها ألدوات النظم المعلوماتية والبرمجيات الذكية ومستوى الثقة والو

 ،قات البيئية وباقي المتغيرات الفردية ودراسة تأثيرها على الواقع الحقيقي لتجربة العمل عن بعدو  المعو

لدراسة فعاليته وإنتاجيته وأثرها على أداء الشركات من عدة جوانب لتجاوز األزمات والحد من خسائر 

مهورية العربية السورية، وفي إطار السعي إليجاد جميع في مرحلة األزمة العالمية كورونا في الج اإلغالق

 من أجل االستفادة من النتائج وتعميم التجربة على باقي الشركات العوامل المؤثرة على فعالية العمل عن بعد

 .وتجاوز أي معوقات بيئية وتكنولوجية أو لوجستية لدفع عجلة التنمية ومشاريعها

دراسات السابقة والتي تناولت فاعلية العمل عن بعد لوظائف وظروف كما تختلف الدراسة الحالية عن ال

بدراستها لتجربة حقيقية تمثل عملية االنتقال الكامل لعدد كبير من التخصصات والوظائف  ،محددة بشكل عام

من العمل مكتبياً إلى العمل عن بعد "العمل من المنزل" تحت ظروف محددة وبشكل فوري لتجاوز األزمة 

 ومدى القدرة على تحقيق الفاعلية واإلنتاجية لهذه التجربة وتأثيرها على أداء الشركات. ،العالمية الصحية

 سيتم تطبيق الدراسة على بيئة جديدة ومحددة وعلى تجربة حقيقية تمثل شركات االتصاالت في سورية

 .MTNخاصة و



 مشكلة الدراسة -1-5


ع ازدياد التغيرات التكنولوجية والظروف االقتصادية والمادية مع ازدياد التحديات المختلفة عالمياً ومحلياً، وم

وأزمات السكن في  ،أزمة المواصالت والتنقالت المتمثلة فيواالجتماعية واإلدارية وظهور بعض الصعوبات 

ً فوحاجة الشركات إلى كفاءات مختل المدن، باإلضافة إلى األزمة  ،ة ومتقدمة مع صعوبة الوصول إليها محليا

ُطرحت تصورات  ،حاالت إغالق وتباعد اجتماعي من أجل األمن والسالمةمن  تهفرضما العالمية و الصحية

حاجة الالتنسيق والترابط بينهم عبر وسيط إلكتروني دون وإمكانية جديدة ألشكال الوظائف تهتم بعمل الموظفين 

 لتواجدهم الفيزيائي.
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لى الحركة االقتصادية والتجارية داخل وخارج حدود قيود عوما فرضته من الظهور المفاجئ للجائحة كما أن 

دفع العديد من مما كانت له تداعياته على عالقات العمل،  يإلنتاج، األمر الذلعملية اتوقف شبه كامل والدول 

وذلك مع المحافظة على إجراءات التباعد االجتماعي  العملية التشغيلية الدول إلى البحث عن بدائل الستمرار

النمط من هذا نجاح . حيث يعتمد نتهاج أسلوب "العمل من المنزل" أو "العمل عن بعد" بشكل عامعن طريق ا

 ،مطلوبةتغييرات التنظيمية المع ال التأقلم السريعوالقدرة على  المعرفة الرقميةمدى لى بشكل كبير ع األعمال

في العمل من أجل النهوض  العالية جيةتحقيق الكفاءة واإلنتا والتي تضمنالعوامل المؤثرة باإلضافة إلى عدد من 

 .بمجاالت اإلنتاج واإلدارة والعمليات

 في السؤالين اآلتيين: مشكلة الدراسةيمكننا صياغة  ،وبناء على الدراسات االستطالعية وما سبق

 

 "؟MTN "في شركة ما هي العوامل المؤثرة على فعالية العمل عن بعد  •

 ؟MTN ركةشما هو أثر العمل عن بعد على أداء   •

 الفرعية التالية: التساؤالتومنها تتفرع 

 ،مستوى التعليم، الجنس ،هل هناك أي أثر للخصائص الفردية "المتغيرات الديموغرافية" )العمر ❖

 العمل( على فعالية العمل عن بعد؟ التخصص، طبيعة

 هل هناك أي أثر لتوفر نظم تكنولوجيا المعلومات على فعالية العمل عن بعد؟ ❖

 لعالقة بين الثقافة التنظيمية واإلدارية، وبين فعالية العمل عن بعد؟ماهي ا ❖

 ماهي العالقة بين عامل مستوى الثقة المتبادلة وبين فعالية العمل عن بعد؟ ❖

 هل هناك أي أثر لطبيعة العمل والمستوى اإلداري، على فعالية العمل عن بعد؟ ❖

 على فعالية العمل عن بعد؟، جود المعوقات البيئيةماهي العالقة بين توفر البيئة المناسبة للموظف أو و ❖



 أهمية الدراسة -1-6


أن مستقبل العديد من الوظائف مقبل على تحول من النمط التقليدي إلى النموذج الجديد من العمل  يثح

عن بُعد، مع النظر في إمكانية تحويل بعض الوظائف رقمياً، والتركيز على الوظائف اإلبداعية متعددة 

 .ثيرة تدفع إلى التفكير في مستقبل العمل برمتهكت. هذه التطورات الالمهارا

اً واضحاً في رأحدثت تغييوالتي توازى مع التداعيات التي فرضتها الثورة المعلوماتية على بيئة العمل،  وقد

مما دفع  نتشار الجائحة،عن بُعد" الذي أثبت نجاحه في مكافحة ا م "العملانظ هامنومفاهيم العمل التقليدية 

دائم حتى بعد مرحلة التعافي من الجائحة  الشركات إلى التفكير جديا في إمكانية االستمرار بهذا النظام بشكل
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، فإنه يطرح العديد ر سيبقى دائماكان هذا التغي نمن خالل توسيع نطاق التحول الرقمي في جميع المجاالت. وإ

تعتمد الشركات المستقبلية على نظم العمل عن بعد؟ وكيف ستقاس اإلنتاجية من التساؤالت ومنها: إلى أي مدى س

وماهي  واألداء؟ وما هي التوجهات المستقبلية نحو تأمين نظم البنى المعلوماتية ونظم األمان والمراقبة الذكية؟

ه نظم العمل ماهي التحديات والصعوبات التي تواجو ،العوامل األساسية المؤثرة على فعالية العمل عن بعد

 .فاعلية العمل عن بُعد وعن اآلثار االقتصادية لهالجديدة. ومدى 

 تنبع أهمية دراستنا في جانبين أساسيين

 :والتطبيقي الجانب العملي ➢

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تتجه فيه مختلف المنظمات على المستوى العالمي والمحلي إلى حد  •

نظم ط الضوء على ماهية يتسلل ،" من المنزل " بشكل دائم أو مؤقتنظم العمل عن بعد نحو  للتحولما 

ً  في شركاتالعمل عن بعد  على وجه الخصوص،  يةسور MTNوشركة االتصاالت  االتصاالت عموما

 .شركة، مما يرفع من مستوى أداء الاستمرار العملية التشغيلية على النحو األمثلوأهميتها في 

ومزود  في سورية، ت محل الدراسة، كمشغل أساسي لنظم االتصاالتاالتصاال ةتتمثل في أهمية شرك •

وخاصة في فترات األزمات الصحية واالقتصادية وأزمات المواصالت  توقف،انترنت ال يحتمل أي 

 وحاالت الطوارئ.

لدراسات ميدانية متخصصة في هذه الموضوع لما له من أهمية  ةحاجة شركات االتصاالت في سوري •

في  نظم العمل عن بعد، وعن التجربة الحقيقية لها ط الضوء على ماهية تسل  ، لشركاتفي نجاح هذه ال

اإلداريين وأصحاب القرار يادة الوعي واإلدراك عند زلسورية على وجه الخصوص،  MTNشركة 

استمرار العملية التشغيلية وتحسين أداء في نظم العمل عن بعد الذي تلعبه  بأهمية الدور والموظفين

 بشكل عام. الشركة

رائدة في هذه التجربة عن مثيالتها في نفس البلد واإلمكانيات شركة كون الشركة محل الدراسة  •

والظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكون الدراسة احتوت على شريحة واسعة من مختلف 

ذا البحث لتطوير بالتالي، سيتم االستفادة ومن النتائج والتوصيات من هو الموظفين واالختصاصات،

وتعزيز تجربة العمل عن بعد ليتم تبنيها ومشاركتها مع مختلف الشركات والقطاعات، وتحسين الفرص 

 المستقبلية لالستفادة من هذه التجربة وتطويرها قدر اإلمكان.

بشكل كامل أو  وأهمية استخدامها تطبيق أساليب العمل عن بعدلفت انتباه الجهات المعنية إلى أهمية  •

تقديم مقترحات لتحسين فعالية العمل وعن استخدامها،  ة، وتوضيح جوانب القوة والضعف الناتجزئيج
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عن بعد من خالل التطبيق الناجح وتوفير المتطلبات واألسس لنجاح تجربة العمل عن بعد في مجاالت 

 .الئهاأعمالها المختلفة، مما قد ينعكس على تحسين أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعم

 أمين فرص عملباإلضافة إلى دور الشركة االقتصادي واالجتماعي المهم في المجتمع، من خالل ت •

ما يضمن في أعمالهم بواإلبقاء على هؤالء الموظفين  ،عدد كبير من التقنيين والفنيين العاملين فيهال

 الموظفين. والحد من خسائر اإلغالق وتسريح ،عوامل األمن والسالمة والتباعد االجتماعي

 

 :الجانب النظري ➢

تكمن األهمية العلمية للبحث في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات وبنى النظم اإلدارية لتحسين فعالية  •

نظم العمل عن بعد والحصول على المعلومات الالزمة لتحسين األداء وتعزيز الوعي المعرفي والعلمي 

 لتشغيلية والخدمية من دون توقف.حول هذه التجربة بما يضمن استمرار العمليات ا

كذلك يمثل البحث دراسة علمية جديدة من خالل تقييم تجربة حقيقية وواقعية لواحدة من أهم الشركات  •

العوامل ليتم الكشف عن التحديات والصعوبات وكذلك  ،األساسية ومشغلي االتصاالت ومزودي الخدمة

ومدى تأثيرها على أداء الشركات والحد من خسائر  ،عكمتغير تاب نظم العمل عن بعد المؤثرة في إنتاجية

 اإلغالق.

 

 أهداف الدراسة -1-7


 :ما يليهدف الدراسة إلى تحقيق ت

 :األول يالهدف الرئيس

دراسة ومحاولة التوصل إلى العوامل المؤثرة على فعالية العمل عن بعد في مختلف الوظائف وأنماط العمل 

ويتفرع من الهدف الرئيسي األول األهداف الفرعية  ،ت بشكل خاصفي الشركات عموماً وفي شركات االتصاال

 :اآلتية

مستوى  ،مستوى التعليم ،الجنس ،دراسة أثر الخصائص الفردية "المتغيرات الديموغرافية" )العمر ❖

 ( على فعالية العمل عن بعد.العمل، التخصص

 الية العمل عن بعد.دراسة أثر توفر نظم تكنولوجيا المعلومات للعمل والمراقبة، وبين فع ❖

 دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية اإلدارية، وبين فعالية العمل عن بعد. ❖

 دراسة العالقة بين عامل مستوى الثقة، على فعالية العمل عن بعد. ❖

 دراسة أثر طبيعة العمل والمستوى اإلداري، على فعالية العمل عن بعد. ❖

 البيئية، على فعالية العمل عن بعد. معوقاتللموظف أو وجود الدراسة العالقة بين توفر البيئة المناسبة  ❖
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 :الثاني سيالهدف الرئي

 دراسة أثر تطبيق العمل عن بعد على أداء الشركات، والحد من خسائر اإلغالق.

 

 فرضيات الدراسة -1-8


 :تصاغ الفرضية الرئيسية األولى كاآلتي

 عالية العمل عن بعد في الشركة محل الدراسة.توجد عالقة معنوية بين كل من العوامل اآلتية، وبين ف

 :ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال الفرضية الفرعية األولى:  ✓

ية العمل عن بعد في الشركة محل الدراسة تعزى لبعض العوامل الفردية إنتاجالمبحوثين حول 

وعدد ممارسات  ،المؤهل العلمي ،الجنس ،الدخل ،سنوات الخبرة ،العمر ،المجال الوظيفي)ية الشخص

 .(العمل عن بعد

بين توفر نظم تكنولوجيا  α= 0.05عند  ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة ال الفرضية الفرعية الثانية:  ✓

 .فعالية العمل عن بعد وبين المعلومات

اإلدارية و الثقافة التنظيميةبين  α= 0.05داللة إحصائية ذات توجد عالقة ال : ثالثةالفرضية الفرعية ال ✓

 .وبين فعالية العمل عن بعدالمتبعة في الشركة 

عامل مستوى الثقة بين  α= 0.05عند  ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة ال الفرضية الفرعية الرابعة:  ✓

 .وبين فعالية العمل عن بعد

بين متوسطات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال  الفرضية الفرعية الخامسة: ✓

 الختالف طبيعة العملفعالية العمل عن بعد في الشركة محل الدراسة تعزى  المبحوثين حولاستجابات 

 بين إجابات المبحوثين. ةاإلداري ياتالمستوو

بين متوسطات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال ة: سادسالفرضية الفرعية ال ✓

فعالية العمل عن بعد في الشركة محل الدراسة تعزى لتوفر العوامل البيئية  المبحوثين حولاستجابات 

 للموظف.

 

 :كما تصاغ الفرضية الرئيسية الثانية كاآلتي

 أداء الشركات.وتطبيق أسلوب العمل عن بعد عالقة ارتباط بين يوجد 
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 متغيرات الدراسة -1-9


 والعوامل كمتغيرات مستقلة وهي: ،العمل عن بعد كمتغير تابعفعالية  ❖

 .توفر نظم تكنولوجيا المعلومات "البيئة التقنية للعمل ونظم المراقبة عن بعد" -

 المميزات الفردية الشخصية والتنظيمية. -

 .توفر البيئة المناسبة للموظف "المعوقات البيئية" -

 مستوى الثقة المتبادلة. -

 .وى اإلداريطبيعة العمل والمست -

 الثقافة التنظيمية واإلدارية. -

 

 أثر تجربة العمل عن بعد "كمتغير مستقل" على أداء الشركة "كمتغير تابع".  ❖



 منهجية البحث -1-10


 :تعتمد الدراسة على أسلوبين

 

 :األسلوب النظري ❖

مصادرها وذلك من أجل جمع البيانات الثانوية من  االستكشافي والوصفياألسلوب على د فيه م  اعتُ حيث 

 :بالتاليواألولية وتتمثل أهم مصادر البيانات الثانوية  .المتعددة لتكوين اإلطار النظري للبحث

  .الكتب والمراجع والدراسات والدوريات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث •

 منشورات الشركة واإلدارات المختلفة التي لها عالقة بالبحث. •

 ر المدراء واإلداريين والموظفين في الشركة محل الدراسة.مقابالت مع عدد من كبا •

 استبانة تم تصميمها ونشرها ألغراض البحث. •

 

 األسلوب الميداني: ❖

دراسة مسحية باستخدام أسلوب المسح االحصائي ببحث كمي وصفي عن طريق وذلك من خالل القيام 

تصميم استمارة استبيان سلوب مباشر عن طريق ألجمع البيانات األولية الالزمة من واقع عينة البحث، من خالل 

مناسبة تتضمن مجموعة من األسئلة أو العبارات الالزمة لقياس متغيرات البحث، ثم بعد ذلك تم الكترونية 

 .استخدام نتائج االستبيان الختبار فرضيات البحث، وذلك باستخدام األساليب والبرامج اإلحصائية المناسبة
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 حدود البحث -1-11


وحتى نهاية  2021تقتصر هذه الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من شهر أيلول لعام ية: حدود زمن ❖

 .2021شهر تشرين الثاني من عام 

في سورية من إداريين  MTN تقتصر هذه الدراسة على العاملين في شركة االتصاالت حدود مكانية: ❖

 وتقنيين وموظفين من مختلف االختصاصات.

  :حدود التي تتعلق بما يليوهي ال حدود موضوعية: ❖

حيث تعتبر العوامل المؤثرة  ،دراسة العالقة بين مختلف العوامل المؤثرة على فعالية العمل عن بعد ✓

المميزات الفردية الشخصية  ،توفر نظم تكنولوجيا المعلومات " البيئة التقنية للعمل والمراقبة عن بعد)

 ،طبيعة العمل ،مستوى الثقة المتبادلة ،معوقات البيئية"توفر البيئة المناسبة للموظف "ال ،والتنظيمية

 مؤثرة على متغير تابع هو )فعالية العمل عن بعد(. ،كمتغيرات مستقلة (الثقافة التنظيمية

 .(كمتغير تابع)دراسة أثر العمل عن بعد على أداء الشركة  ✓

 

 

 

 مجتمع وعينة البحث -1-12


في سورية من إداريين وتقنيين وموظفين  MTN في شركة االتصاالت يشمل مجتمع البحث العاملين

ات يموظف من مختلف المستو 1055في زمن البحث بحدود  حيث يبلغ عددهم من مختلف االختصاصات.

اإلدارات المختلفة من تقنيين وفنيين وموظفين. وقد تم اختيار عينة منهم بتطبيق قانون العينة و اإلدارية

 اإلحصائية التالي.

 

𝑛 =
𝑃 (1 − 𝑃)
𝑃 (1−𝑃)

𝑁
+ 𝐸2

𝑆.𝑑2

  

 :حيث

n: عينة البحث 

N: حجم مجتمع البحث 

E: نسبة الخطأ المسموح فيه E = 7% 

s.d:  ثقة لعند معام 1.96 وتساويالدرجة المعيارية s.d = 95 %  

P:  قيمة احتمالية تتراوح بين الصفر والواحدP= 0.50 
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𝑛 =
0.50 (1 − 0.50)

0.50 (1−0.50)
1055

+0.052

 1.962

= 216 

 

تضم عاملين في اإلدارات  مفردة. / 216 / حواليوبالتالي فإن عينة المسح اإلحصائي يجب أن تشمل على 

العليا والوسطى والتنفيذية في إدارة الشركة محل الدراسة. من مهندسين وموظفين وتقنيين في مختلف اإلدارات 

تم استخدام ية والتسويق والمبيعات، وعدد من مراكز المبيعات وخدمة المشتركين والتقنية والمعلوماتية والمال

العينة العشوائية من المشاركين في االجابة على االستبانة المعممة الكترونياً على مجتمع البحث، مع ضمان 

 .الموائمة والتجانس في عدد المفردات

 

 الدراسة مصطلحات -1-13
 

▪ WFH: Working From Home: ل من المنزل.العم 

▪ Remote Work: .العمل عن بعد، العمل من خارج مكتب العمل أو مقر الشركة 

▪ Company’s Performance: .أداء الشركة 

▪ Corona Crisis: .أزمة كورونا، األزمة الصحية العالمية 

▪ Productivity: .اإلنتاجية 

▪ Work Life Balance :التوازن بين العمل والحياة 

▪ KPIs: Key performance Indicators: مؤشرات األداء الرئيسية 

▪ COVID-19:   19-مرض فيروس كورونا 
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

مفهوم العمل عن بعد



 مقدمة -2-1


جائحة،  19 -كوفيد مرض، اعتبرت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  في الحادي عشر من آذار/

طارئة صحية عمومية من خالل تطبيق عدة إجراءات شديدة وطلبت من الحكومات التأهب للموجة األولى من 

سواء كانت فردية، السيما استخدام األقنعة "الكمامات" والتباعد الجسدي وتطبيق ممارسات غسل األيدي 

وتطبيق القواعد الصحية المتعلقة بالجهاز التنفسي وتطهير األسطح، أو عامة تمثلت بإجراءات اإلغالق الجزئي 

 قاء في المنزل.أو التام والب

وقد استدعت هذه اإلجراءات لجوء الحكومات إلى العمل عن بُْعد "أو العمل من المنزل" وفق طبيعة الوظائف،  

 .19 -رغم أن العمل عن بُْعد كان محدود االنتشار قبل جائحة كوفيد

وما ، 19 -كوفيد لموجة الرابعة من جائحةلاآلونة األخيرة حيث وصلنا في لموجات ل ي المتسارعتتالمع الو

 .جراءات الوقاية والتقييد، برزت الحاجة بشكل متتالي إلى العمل عن بُْعدينتج عن ذلك من عودة متكررة إل



 ماهو العمل عن بعد -2-2


ف العمل عن بُْعد على أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل الهواتف الذكية  يُعرَّ

 Eurofound and the) كتبية، للعمل الذي يُنفَّذ خارج مقر صاحب العمللمالمحمولة واوالحواسيب اللوحية و

International Labour Office, 2017) ز بمساعدة بأنه العمُل عن بُْعد  عرفوبعبارة أخرى، ي العمل  الُمنج 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويتم خارج مواقع صاحب العمل

يتم العمل عن بُْعد باتفاق طوعي بين صاحب العمل والموظف. وباإلضافة إلى االتفاق على مكان ينبغي أن 

ساعات العمل أو الجدول الزمني للعمل، وأدوات االتصاالت و ،العمل "في منزل الموظف أو في أي مكان آخر"

الخاصة باإلبالغ عن العمل  التي يتعين استخدامها، والعمل الذي يتعين إنجازه، وآليات اإلشراف، والترتيبات

ز " كتقارير أو غيرها ".  الُمنج 

اقتصاد األعمال الصغيرة؛ على سبيل المثال، ال أولئك الذين يعملون في  ال يشمل تعريف العمل عن بُْعد عادة

عامل عن بُْعد ولكن يمكن تصنيفه  العامل المستقل الذي يعمل بشكل أساسي من المنزل على أنه يمكن تصنيف

 (.177رقم  1996) شروط اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل، مل من المنزل، بموجبكعا
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 تعريف العمل عن بعد -2-3


 – E- commuting – telecommuting ويعرف العمل عن بُعد في أوساط األعمال بأنه

.telework - working from Home دائمة أو مؤقتة ويمكن أن يكون العمل عن بعد في صورة وظيفة، 

منح العاملين حرية ل العمل عن بعد نموذج كما يعتبر التواجد في مكان محدد.أنماط العمل عن بعد وال تشترط 

الشركات التقنية وغيرها من مجاالت العمل الرقمية،  العمل من أي مكان دون التقيد بمقر الشركة، ويناسب عادة

البرمجة، والتصميم، وكتابة المحتوى، والتسويق، كى مقر الشركة التي ال تحتاج إلى حضور الموظف ذاتيًا إل

يؤدى في مكان ما بعيداً عن المكتب سواء  ء عبر اإلنترنت. ويستلزم العمل عن بُعد أنالواإلدارة وخدمة العم

ً  واالتصال عادة ،أكانت طبيعة العمل دوام كلي أو دوام جزئي أو في أيام معينة النتقال بدالً من ا يكون إلكترونيا

 ً  .إليه شخصيا

تستخدم مصطلحات "العمل عن بُعد" و"العمل من المنزل" و"مكان العمل المرن" و"العمل إلكترونيًا" 

خارج بيئة العمل التقليدية.  ما و"العمل االفتراضي" و"العمل المتنقل" لإلشارة إلى العمل المنجز في موقع

ات والمنظمات بدوام جزئي أو بدوام كامل تحدد طبقاً لتقديرها وغالباً ما تكون ترتيبات العمل عن بعد في المؤسس

 .استخدام أنواع العمل عن بعد التي تناسب احتياجات عملهاوالخاص 

وتجدر اإلشارة إلى اختالف العمل عن بُعد عن المفاهيم األخرى مثل العمل اإلضافي، الذي يقوم به العديد من 

نه يختلف عن مأموريات أبعد انتهاء فترات الدوام الرسمي، كما  الموظفين إلنجاز بعض أعمالهم في المنزل

لدى بعض المؤسسات التي تتطلب طبيعة الوظائف بها إنجازها خارج مكان المؤسسة كوظائف  العمل الخارجية

ويالحظ أن العمل عن بُعد لم يتم تنظيمه حتى اآلن على مستوى تشريعات الخدمة المدنية في غالبية  .المحصلين

مه القرارات الوزارية واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعطي الحق للمؤسسات ول العربية، ولكن تنظ  الد

 إمكانية توظيف عاملين جدد أو تحويل جزء من العاملين الحاليين إلى عاملين عن بعد وفقاً الحتياجات العمل.

 (2015)طيب، 



 العمل عن بعد دخول حقبة جديدة من -2-4


ت األعمال بالشكل الذي توقف حيث ،خيرةونة األفي اآل التقليدي بشكل عامترتيبات العمل  غيرتلقد ت

فرض تدابير صارمة إلنقاذ  الحديثةتوجب على الحكومات  2020في أوائل عام ف، بشكل تدريجي عرفناه

صحتهم دون إلحاق الناس و أرواححماية النهج بتسيير خطط لضمان ء بدحيث فرضت الظروف األرواح. 

 .باألعمال اإلقتصادية ضرر
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إغالق المدارس وإيقاف الرحالت الجوية ومنع التجمعات ، كما أن اإلجراءات التي تضمنت التباعد الجسدي

 إال كأداة إلبطاء انتشاره. م تكن كافيةمجرد بداية لمكافحة الفيروس ول ، كانتالحاشدة وإغالق أماكن العمل

عريض األرواح للخطر، أو لخطر موجة جديدة من حاالت ال ينبغي أن يؤدي إلى ت تخفيف القيود وحيث أن

التي جعلت قدرات الرعاية الصحية تمتد ات السابقة، والعدوى التي يتوقع البعض أنها قد تكون أسوأ من الموج

 .حدودها ووضعت العاملين في الخطوط األمامية تحت خطر وضغط شديدين أبعد حد منإلى 

ضي إال معروفاً عمل من المنزل الئحة، لم يكن قبل الجاف من القوى العاملة.  ضئيلٍ  جزءٍ لعلى نحٍو ع ر 

ضيففي االتحاد  العمل عن بُْعد من المنزل  (األوروبي، تفاوتت نسبة حدوث العمل عن بُْعد الُمنتظ م أو الع ر 

بالمئة  10رك وهولندا والسويد إلى امأو أكثر في الدان بالمئة 30من ) والعمل عن بُْعد المتنقل على نحو مشترك

بالمئة  20أو أقل في الجمهورية التشيكية واليونان وإيطاليا وبولندا. وبناًء على الدراسات، كان ما ال يزيد عن 

ضي من المنزل أو مكان بديل آخر، و   16من القوى العاملة في الواليات المتحدة تعمل بانتظام أو على نحو ع ر 

 Eurofound and the International Labour) .بالمئة فقط في األرجنتين 1.6ان، و بالمئة في الياب

Office ،2017). 

 

  ,ILO)في إدخال العمل الفعال عن بُْعد واستدامته: استجابات السياسات لدعم أصحاب العمل والعمال:

19 pandemic and beyond: A practical guide, -ng the COVIDTeleworking duri

2020) 

رة لجائحة  جائحةاستدعت ال استجابات حكومية سريعة وجذرية للحد من التفاعالت االجتماعية الُمدم  

كوفيد، بهدف إبطاء انتشار الفيروس وضمان عدم زيادة العبء على نُُظم الرعاية الصحية. ومن بين هذه 

ً سياسات اإلجراءا ت الحكومية كان اإلغالق المؤقت لألعمال غير األساسية والمؤسسات األخرى، وأيضا

 .تشجعهم على السماح للعمال الذين تتوافق وظائفهم مع العمل عن بُْعد بالعمل من المنزل

اً لجميع الشركات ومع ذلك، لم يكن التحول من العمل القائم على المكتب إلى العمل عن بُْعد انتقاالً بسيطاً أو سلس

فيما يلي بعض أسباب صعوبة ووالمؤسسات العامة، السيما لمن لديهم خبرة سابقة محدودة في العمل عن بُْعد. 

 :إجراء هذا االنتقال

 الثقافة التنظيمية •

 مقاومة اإلدارة •

 االفتقار إلى أدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات المناسبة •

قة •  العمليات الورقية الُمره 

 وموارد التدريب لدعم الفرق التي تحولت إلى العمل عن بُْعد المطلوبة اتالمهار •

 االفتقار إلى المبادئ التوجيهية الداخلية للصحة والسالمة للمكتب المنزلي •
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تشريعات العمل التي ال يتمتع بها العاملون عن بُْعد بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها العاملون في  •

 .المكتب

-ILO, Teleworking during the COVID) .مان البيانات، وقضايا الخصوصيةمخاوف بشأن أ •

19 pandemic and beyond: A practical guide, 2020) 

إن توسيع نطاق العمل عن بُْعد للعمال هو دور مشترك بين األقسام والوكاالت الحكومية ذات الصلة، 

قابات العمال، والهيئات المهنية الداعمة ألصحاب العمل. ويمكن لكافة هذه أصحاب العمل ون وممثلي

الجهات الفاعلة المتنوعة أن تسهم في انتقال أكثر سالسة من العمل القائم على المكتب إلى العمل عن بُْعد 

ة ومصادر المعلومات والندوات عبر اإلنترنت والدعم المالي أثناء الجائ شور  حة وما من خالل تقديم الم 

 .بعدها



 خيارات السياسة الرئيسية لدعم أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بالعمل عن بعد -2-5


 ويمكن تطبيق ذلك من خالل:

بشأن العمل عن  مصالحتوفير معلومات ُمحدَّثة وموثوقة ويمكن الوصول إليها لجميع أصحاب ال -1

 ILO ،Teleworking during the COVID-19) :بُْعد خالل جائحة كوفيد من خالل

pandemic and beyond: A practical guide ،2020) 

دت بسبب  • تقديم توضيح حول قابلية تطبيق الحقوق وااللتزامات القائمة والتغييرات التي اُعتم 

 .الجائحة

 عمل عن بُْعدتقديم النصح أو اإلرشادات بشأن الحد األدنى من المعدات المطلوبة الالزمة لل •

 .بما في ذلك الحواسيب وتطبيقات البرمجيات

زة وإذكاء الوعي بشأن الصحة والسالمة. •  توفير معلومات ُموج 

إصدار توصيات بشأن كيفية منع تهديدات األمن الس  يْبراني "األمن المعلوماتي" عندما يعمل  •

أصحاب العمل للوائح العمال من المنزل، باإلضافة إلى تقديم إرشادات حول كيفية امتثال 

 7GDPRحماية البيانات والخصوصية، مثل الئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي 

 

 تقديم أشكال متنوعة من الدعم المالي والضريبي واإلداري وغير ذلك من أشكال اإلغاثة -2

 للمؤسسات من خالل:

لمتوسطة لشراء المعدات تقديم دفعة واحدة لمرة واحدة أو دعم نقدي للمنشآت الصغيرة وا •

 .لتمكين العمال من العمل من المنزل

 .تقديم إعانات ُمخصَّصة لخدمات التدريب لدعم التحول إلى العمل عن بُْعد •
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استحداث تدابير دعم ضريبي ومالي، مثل تأجيل المدفوعات، أو تخفيض األسعار، أو الدفع  •

أن يسمحوا لعمالهم بالعمل  على أقساط لتخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، بشرط

 .من المنزل وتشجيعهم على ذلك

تخفيف بعض اإلجراءات البيروقراطية المتعلقة بمكان العمل؛ على سبيل المثال، فيما يتعلق  •

بمراجعات الصحة والسالمة لبيئة المكتب المنزلي، بغية السماح بالتنفيذ الفوري للعمل عن 

 .قييم ذاتي لمكان عملهبُْعد، بشرط أن يقوم كل عامل بإجراء ت

توفير المرونة والتخفيف من اللوائح الحالية حسب االقتضاء أو توقيع اتفاق بشأن العمل عن  •

 بُْعد قبل بدء فترة العمل عن بُْعد.

 

 :دعم العاملين عن بُْعد من خالل -3

ون إدخال لوائح جديدة للعمل عن بُْعد، تشمل معايير تحسين الحماية لجميع العمال الذين يعمل •

عن بُْعد، وإشارات إلى المرونة في جداول العمل، والقدرة على االنفصال عن العمل في 

األوقات المحددة للراحة والحياة الشخصية، واالستخدام المناسب ألدوات تكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت، والتدابير المتعلقة بالقواعد الصحية والسالمة، والحقوق الجماعية

ي أو الجزئي لتكاليف الكهرباء و/أو االتصاالت و/أو التدفئة و/أو تكييف الهواء، السَّداد الكل •

 .وغيرها من التكاليف الخاصة بالعمل عن بُْعد للعمال الذين يعملون من المنزل

م توفير مرونة إضافية للعاملين عن بُْعد فيما يتعلق بساعات العمل والتحكم في جداول عمله •

دأ يوم عمل العامل عن بُْعد في وقت مبكر أو ينتهي في وقت متأخر على سبيل المثال، قد يب)

 (.بناًء على االحتياجات الفردية، مثل مسؤوليات الرعاية والتزامات التعليم في المنزل

تقديم تدابير ضريبية للعمال الذين يعملون عن بُْعد من بلدان أخرى غير الدولة التي تقع فيها  •

 ILO, Teleworking) .فعوا ضريبة الدخل المزدوجةمقرات صاحب العمل، كي ال يد

during the COVID-19 pandemic and beyond: A practical guide, 2020) 

 

 نشأة وتطور العمل عن بعد في سوريا -2-6


الستمرارية األعمال  من أي خطةأن تكون جزءاً أساسياً  جبيمكننا القول بأن سياسات العمل عن بُْعد ي

مكاتبهم أو أماكن  ي ْمن ع الموظفين من العمل في )في حالة وقوع حدث غير متوقع )طقس سيء، إرهاب، جائحة

بحالة  بُْعد أداء العمل خارج الموقع والحفاظ على المؤسسة إمكانية العمل عن حيث تتيحعملهم االعتيادية، 

 .تشغيل
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 على سبيل المثال، يوم أو يومين في األسبوع، فإنه عادة ما يُستخد م لفترات محدودة في حين أن العمل عن بُْعد

العمل عن بُْعد بدوام كامل لمنع انتشار  في أثناء فترة الجائحة وفترات اإلغالق يُطل ب من العديد من العمال

حال، نظراً لألخطار  فيروس كورونا ولتحقيق شروط االلتزام بالتباعد االجتماعي وظروف اإلغالق. على أي

عن بُْعد ُمؤهَّلين للعمل عن بُْعد خالل هذه األزمة، هم الصحية، ينبغي أن يكون جميع العمال الذين يؤدون مهام

 بما في ذلك العاملين في وظائف مؤقتة والمتدربين.

األمور على الحكومات في جميع أنحاء العالم الشركات الكبرى والمؤسسات على أخذ حثت  ،انطالقاً من ذلكو

إجراءات شملت عدة إجراءات قاسية، تحتوي محمل الجد والتأهب لهذه األزمة كونها طارئة صحية عمومية 

 اإلغالق على الصعيد الوطني في العديد من البلدان.

وعندما دخلت إجراءات اإلغالق في الجمهورية العربية السورية أو تدابير البقاء في المنزل حيز التنفيذ، صدرت 

يمات لنسبة كبيرة من القوى العاملة بالبقاء في المنزل ومواصلة العمل عن بُْعد إذا كان ذلك ممكناً وفقاً لطبيعة تعل

العمل عن بُْعد، وكذلك المؤسسات التي نظم كانت المؤسسات الكبرى التي لديها دراية في السابق بفقد وظائفهم. 

ألكبر  المناسبة موظفيها إلى منازلهم، مما خلق الظروف ليس لديها تجربة حول العمل عن بُْعد من قبل، ترسل

من الشركات الرائدة في تطبيق  MTNوكانت  ،تجربة في التاريخ بشأن العمل عن بُْعد على نحو جماعي واسع

 هذا األسلوب من األعمال. 

ام كامل في حيث أنه وعلى الرغم من أن عدد األشخاص الذين يعملون عن بُْعد بدوام جزئي أو على أساس دو

د تدريجياً على مر السنين، إال أن الجائحة سرعت الخطى بالتأكيد نحو اعتماد أساليب العمل اازدقد هذه الشركة 

 عن بُْعد كلياً وبشكل لحظي.

استمرارية األعمال، في حين أن  العمل عن بُْعد جانب مهم لضمان أن ،MTNشركة ت أثبت ،و في هذا السياق

للتركيز على مهام عملهم  تقليل وقت التنقل، وزيادة فرص العمالعلى  قتصرتكانت ادية فوائده في الظروف الع

وفر كما العمل والحياة.  بعيداً عن الخالفات في المكتب، باإلضافة إلى منح فرصة لتحقيق توازن أفضل بين

بعيداً عن  ديلحرية العمل من موقع بمنحهم العمل عن بُْعد الفرصة لجدول زمني للعمل أكثر مرونة للعمال و

 "خاصة لألفراد الذين يعيشون بمفردهم"قد تكون هناك أيضاً أخطاراً، مثل العزلة بينما  مقر صاحب العمل. 

 وفقدان التواصل مع زمالئهم الموظفين.

 تهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للعمل عن بُْعد بشكل فعال، حيث تنطبق هذه

 مجموعة واسعة من الشركات التي تريد السير قدماً بهذا النمط من األعمال.التوصيات على 

طوال مدة الجائحة للعديد من الشركات والمؤسسات  ممتازاً العمل عن بُْعد من المنزل سيكون بديالً  أن في حين

الحال مع أي أزمة، فإن درجة  وخاصة  تلك المتخصصة في مجال التكنولوجيا واالتصاالت والبرمجة. كما هو

عالية من االبتكار والرغبة مطلوبة من جميع أصحاب المصالح والحكومات وأصحاب العمل والموظفين 

والشركاء االجتماعيين الستكشاف األدوار واألعمال التي يمكن أداؤها من المنزل، ولو على األقل جزئياً. ومع 



29 
 

د قد ال ينتهي مع انتهاء الجائحة، ولكنه قد يصبح جزءاً مهماً من وضع ذلك، فإن االستخدام الواسع للعمل عن بُعْ 

 خاصةً مع تقدم وتطور البرمجيات الذكية والتقنيات السحابية. ،طبيعي جديد

العاملين عن و تضمنت الدراسة أيضاً عدداً من األمثلة والحاالت العملية التي تتعلق بكيفية تعامل أصحاب العمل

 .19-وفيدبُْعد خالل جائحة ك

 

 العمل عن بعد بين الفرص والتحديات -2-7

يهدف تطبيق العمل عن بُعد إلى توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وخاصة في حاالت الطوارئ 

وانتشار األوبئة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية في ظل هذه الظروف الطارئة. إذ أنه في ظل 

ر من الشركات الكبرى، مثل أبل ومايكروسوفت وجوجل، تبنيها نظام انتشار فيروس "كورونا" أعلنت الكثي

العمل عن بُعد لتحافظ على صحة موظفيها، وتضمن استمرارية وتيرة العمل بالشكل المناسب في محاولة 

 (2021)السن،  .لتحقيق األهداف وتقليل النفقات

د، أو التواصل عن بُعد، في الواليات المتحدة األمريكية منذ أكثر من عقدين من وقد بدأ تنفيذ فكرة العمل عن بُع

الزمان، ففي البداية اقتصرت الفكرة على العمل من المنزل باستخدام وسائل االتصال الحديثة، غير أن الفكرة 

لكية. ثم أصبح توسعت لتشمل العمل في أي مكان تتوفر فيه الشبكات اإللكترونية سواء كانت سلكية أو ال س

نظام العمل عن بعد شائعاً في المملكة المتحدة والسويد وكثير من دول االتحاد األوروبي واليابان وغيرها. وقد 

أثبتت التجربة نجاح هذا النظام من ناحية زيادة اإلنتاج واإلخالص في العمل، إذ لم يصبح من الضروري على 

صباح، ووصولهم لعملهم منهكين، بما في ذلك من تداعيات العاملين الصراع اليومي مع حركة المرور كل 

نفسية وصحية. إذ أصبحت فترة أداء العمل مرنة غير مرتبطة بساعات دوام محددة، وكانت المرأة هي األكثر 

 " MTNاستفادة من ذلك النظام " كما أكد بعض إداريي شركة 

لية، ورعاية أسرتها دون تضارب مع واجبات عملها، إذ أتاح لها الجمع بين القيام بواجباتها المنزلية والعائ 

ودون ضغوط نفسية وعصبية. ولم يعد من الصعب الجمع بين العمل وإدارة شؤون العائلة ورعاية األسرة. كما 

 أفاد هذا النظام الشركات بالحد من اإلنفاق على المكاتب والتوسع فيها وخفض تكاليف البنية التحتية.

ظام العمل التقليدي، عادة ما تحظى العواصم المركزية والمدن الكبرى بالنصيب األكبر جدير بالذكر أنه في ن

من الحركة االقتصادية، حيث تتمركز فيها مقرات عمل الشركات العمالقة التي تجذب الموظفين لإلقامة والعمل 

حثاً عن فرصة عمل، ولم فيها، بيد أنه في نظام العمل عن بُعد لم يعد األشخاص مضطرين إلى االنتقال للمدن ب

 يعد الموقع الجغرافي يمثل شرطاً لاللتحاق بالوظائف.
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فمثاًل، عبر منصات التوظيف عن بُعد، يستطيع الموظف االلتحاق بالعمل في شركة تقع بمنطقة جغرافية بعيدة  

ي المستقبل القريب كل البعد عن مقر إقامته، وبالتالي في ظل التوقعات التي تشير إلى اختفاء ماليين الوظائف ف

ة،  بسبب تطور الذكاء االصطناعي سيساهم العمل عن بُعد في فتح أسواق عمل جديدة وتوفير فرص وظيفية جم 

 لتلبية احتياجات المشاريع والشركات الجديدة الصاعدة التي تعتمد على نظام التوظيف والعمل عن بُعد.

المستخدمة في نظام العمل التقليدي، مثل: مواعيد الحضور  أيضاً في هذا النظام ال يُقاس أداء الموظف باألدوات

 واالنصراف، إنما يتم عبر تتبع النتائج التي يحققها.

(2021)السن، لتطبيق نظام العمل عن بُعد، أبرزها ما يلي:  هناك العديد من اإليجابياتويمكن القول إن 

ض المصاريف التشغيلية لمواقع العمل مثل: تكاليف استهالك الكهرباء والماء، زيادة إنتاجية الموظف وتخفي

والنظافة، والحراسة، وإيجار المساحات للمكاتب، ومواقف السيارات للموظفين والعمالء، والدورات 

 .إلخ التدريبية، وتكاليف السفر واإلقامة...

ظائف. كما غي ر تطبيق نظام العمل عن بُعد الكثير فضالً عن إعادة النظر في حجم الهياكل التنظيمية وعدد الو

من المفاهيم التقليدية، من قبيل استخدام الوسائل اإللكترونية في التواصل واإلشراف على الموظفين، ووقف 

المراسالت الورقية واالعتماد على البريد اإللكتروني مما عزز من مفهوم حماية البيئة واستدامة الطاقة، إلى 

الجتماعات بالوسائل المرئية االفتراضية، واعتماد األنظمة اإللكترونية إلنجاز المعامالت المختلفة، جانب عقد ا

 (2021)السن،  والتي عززت استثمار وإدارة الوقت بكفاءة وفعالية ومرونة عالية.

بيئة أكثر راحة للعمل، ووفر وقتاً إضافياً لتلبية كما ساهم تطبيق هذا النظام في تقليل االزدحام المروري، وهيأ 

ن في هذه الظروف االستثنائية استمرارية العمل في جميع م  المتطلبات األسرية، خاصة لألمهات العامالت، وض  

القطاعات، مما سمح بتطبيق مبدأ التباعد االجتماعي، وتقليل فرص اإلصابة بعدوى الفيروس في مواقع العمل، 

 ولية المجتمعية.ؤالي إلى رفع إحساس الموظفين بالمسما أدى بالت

 هناك تحديات تؤثر على مستوى فعاليته أهمها:لكن على الرغم من هذه المزايا، إال أن 

عدم جاهزية بعض المؤسسات للتحول إلى نظام العمل عن بُعد، حيث ال تتوفر البرامج واألنشطة الداعمة 

، واختالف درجة استيعاب المفهوم بين الموظفين، الكافي لفني والتقنيلتطبيقه فضالً عن الحاجة إلى الدعم ا

وضعف المرونة في تغيير بعض اإلجراءات اإلدارية، إلى جانب تباين درجات االلتزام بساعات العمل، والحفاظ 

على أمن المعلومات، وانخفاض مستوى التعاون بين الموظفين والعمل بروح الفريق الواحد، وضعف التدريب 

)السن،  على استخدام أنظمة وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدم وضوح آلية تقييم الموظفين وقياس األداء.

2021) 
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 ترسيخ ثقافة العمل عن بُعد من خالل:وبالتالي يتطلب ذلك 

ية البيانات، وتقنين توفير بيئة تكنولوجية آمنة ومراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسر

الصالحيات الخاصة بالدخول على األنظمة التكنولوجية، ومتابعة الموظفين، وتقييم العمل، وحساب ساعات 

العمل، وإعادة توزيع العمال على المساحة المخصصة لهم داخل مكان العمل بما يعمل على تقليل فرص 

 العدوى من أي فيروس قد يظهر مستقبالً.



 المختلفة على نظم العمل عن بعدتأثير العوامل  -2-8


 العمل عن بعد ونظم المعلومات -2-8-1


إن هذه المرحلة من مراحل التطور الحضاري للعنصر البشري التي اصطلح على تسميتها بالعولمة، 

ر. قد فرضت علينا تحديات عديدة، يتعين علينا التعرف عليها أوالً، ثم مجابهتها بالطرق العلمية وبأساليب العص

وتتطلب المجابهة الصحيحة لهذه التحديات مقدرة خاصة على استيعاب التوجهات الجديدة لالقتصاد العالمي، 

  .وتشخيصاً دقيقاً للقضايا االستراتيجية الخاصة بمجتمعنا، وعالجها بما يواكب المستجدات

وخصوصاً المعرفة العلمية  لقد تسببت ثورة المعلومات في تضاعف المعرفة اإلنسانية وتراكمها بسرعة رهيبة،

والتكنولوجية، وأدت العولمة إلى إسقاط حواجز المسافات والزمن، وفتح كل منافذ تدفق المعلومات والمعرفة 

بكل أشكالها، من خالل شبكة تواصل تحتية وفوقية سلكية وال سلكية، ربطت كل البشر في دائرة واحدة مغلقة 

قاع، وأصبح التقدم التكنولوجي هو الحلقة الحاسمة لتحقيق التقدم أتاحت لهم التفاعل والتداول وضبط اإلي

 االقتصادي. 

وهناك قلق متزايد من اتساع هذه الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية من جهة وبين شرائح المجتمع من جهة 

سكان العالم،  من %14 مليون نسمة فقط، أي نحو 855 أخرى. فالدول مرتفعة الدخل التي يبلغ عدد سكانها نحو

من السوق العالمية المنتجة والمستخدمة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. أما بقية الدول  %90 تمتلك

من سكان العالم،  %86و مليون نسمة، أي نح 5500 متوسطة ومنخفضة الدخل والتي يقدر عدد سكانها بحوالي

 (Zhao ،2020)فقط من تلك السوق.  %10 فإنها تستحوذ على

ومن هنا أطلق مؤخراً على هذه الفجوة تعبير )الفجوة الرقمية(. ومعنى ذلك أن الدول التي تستفيد بتكنولوجيا 

المعلومات هي الدول المتقدمة، أما الدول النامية فيزداد تهميش معظمها في االقتصاد اإلقليمي والعالمي، مما 

في داخل الدول نفسها فسوف تتسع الفجوات بين من  وحتىواجتماعية وخيمة.  يترتب عليه آثار اقتصادية

يملكون القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن ال يستطيعون ذلك بسبب ظروفهم التعليمية أو قدرتهم 

 المالية.
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مية من خالل بعض برامج بذل محاوالت لتضييق هذه الفجوة أو الهوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول الناوتُ 

ة وغير مدركة ألبعاد عشوائياألمم المتحدة والبنك الدولي والمجموعة األوروبية، إال أن معظم هذه المحاوالت 

مشكلة الهوة الرقمية وتداعياتها. فهي مشكلة أكبر من أن تحل بامتالك كل مواطن لجهاز كومبيوتر متصل 

 باإلنترنت. 

امية أهمها عدم توافر البنية األساسية الالزمة للدخول إلى عصر المعلومات، فهناك معوقات أمام الدول الن

وارتفاع أسعار خدمات االتصاالت والمعلومات، وتفشي األمية بصورة عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة 

 .خاصة. ويأتي قبل ذلك كله قدرة الدول على الحصول على المعلومات واستيعابها واالستفادة منها

فرد مثالً، وإنما يقاس بالقيمة المضافة التي  1000 يقاس دخول عصر المعلومات بعدد أجهزة الكمبيوتر لكل فال

 (Zhao ،2020) .تكتسب من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات سواء أكانت مادية أم عينية

 

لصمود منذ ظهور هذه الجائحة استثنائية بالفعل. فقد على ا التصاالت واألشخاصوقد كانت قدرة الشبكات وا

أنظمة العمل عن بعد والمؤتمرات الفيديوية  تسارع رقمنة العديد من الشركات والخدمات، بما في ذلك لمشهد العا

مكان العمل وخارجه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات األساسية عن طريق نظم  في

أثبتت أزمة فيروس كورونا غير المسبوقة الدور الحيوي الذي تؤديه فقد النظم المعلوماتية.االتصاالت و

 (Zhao ،2020) التكنولوجيا الرقمية

 

 ً االتحاد التابع التابعة لقطاع تنمية االتصاالت ب ائلبالمس المعني (Morando, 2020)حيث كما ذكر أيضا

لمعهد البحث والتطوير الراديوي الروسي، نماذج األعمال والجوانب االقتصادية المرتبطة باألسواق الوطنية 

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وبالنظر إلى الطبيعة غير المسبوقة للحالة الناتجة عن جائحة كورونا، 

 لحالة االقتصادية لمشغلي االتصاالت.بحديثه عن كيفية تأثير جائحة فيروس كورونا على ا

الحياة الطبيعية  قريب جداُ منأدت إمكانية التعليم والعمل عن بعد وتقديم حلول الرعاية الصحية إلى وضع  فقد

 .في هذه األوقات المضطربة

ا. كما ساعدت المؤتمرات الفيديوية وشبكات التواصل االجتماعي على البقاء على اتصال بعائالتنا وأصدقائن

كان من غير الممكن أن توجد أي من هذه اإلنجازات  قدو .وتوفير وسائل التسلية قدر اإلمكان في المنزل

والتحديات بدون تواجد بنية تحتية قوية وقادرة على الصمود من نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 والبرمجيات السحابية.

ة، ومفاجئة في بعض األحيان، على الطلب في قطاع وكشفت المناقشة كيف أحدثت الجائحة تأثيرات هائل

 ومن هذه التغييرات: ،التكنولوجيا وعلى إيرادات المشغلين وتكاليفهم
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زيادة هائلة على الطلب في التكنولوجيا وتغيير السلوكيات: حيث كشفت الدراسة عن زيادات في الحركة  ▪

لحاالت إلى مستويات أقرب من ، على الرغم من عودة الحركة في بعض ا%80% و 20 تتراوح بين

 (Morando, 2020). إن كانت ال تزال أعلى منها، COVID التي كانت عليها قبل أزمة

وجهات نظر متباينة بشأن اتجاهات اإليرادات: حيث لوحظ أن تأثير الجائحة كان أقل اتساقاً بين البلدان  ▪

كما أن الطلب القوي على خطوط النطاق العريض الثابتة  ،اإليراداتوالمشغلين عندما يتعلق األمر ب

فضالً عن التغيير المواتي في مزيج المنتجات دفع شركات االتصاالت إلى مراجعة التوقعات بشأن 

 إيراداتها إلى مستوى أعلى قليالً.

وجه معظم مشغلي استثمارات في بنية تحتية جديدة على الرغم من أوجه عدم اليقين االقتصادي: حيث ت ▪

االتصاالت إلى زيادة الجهود المبذولة لالستثمار في قدرات إضافية ونشر بنى تحتية وتكنولوجيا جديدة 

شبكات إطالق و FTTH حيث تم التوجه عالمياً إلى خطط نشر األلياف الجديدة إلى المنازل ،للشبكات

ى تسريع تنفيذ خطوط لنشر وقد قام بعض المشغلين فضالً عن ذلك علس، الجيل الرابع والخام

 كما أن ،االتصاالت الحالية في المناطق غير المغطاة بالخدمة فضالً عن الحلول الالسلكية الجديدة

معظم شركات االتصاالت استطاعت التعامل مع التقلبات في الحركة عن طريق إجراء تحديثات بسيطة 

 ً ً الهيئات التنظيمية جديدة منحتها مثل تحديث البرمجيات وتفعيل نطاقات) نسبيا ال تتطلب  (مؤقتا

 .استثمارات غير متوقعة في األجهزة ذات الصلة

وبالتالي فإن غالب الدراسات والبحوث التي أجريت مؤخراً حول تأثير قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات 

اإلغالق بدورها  قد تناولت أيضاً تأثير فترات ،واالتصاالت على العمل عن بعد وفعاليته في فترات اإلغالق

 على قطاع االتصاالت.

الرقمية ال تزال تمثل أولوية قصوى لجميع البلدان ويجب أن تواصل جميع  يمكننا القول بأن الفجوة، نهايةً 

بالرغم من أن التراجع  .الجهات الفاعلة في النظام التكنولوجي الرقمي تنسيق الجهود لسد الفجوة الرقمية

يؤدي إلى الحد من الجهود المشتركة لكل من المشغلين والحكومات. ولكن األمر  االقتصادي المتوقع يمكن أن

الشاملة وميسورة التكلفة وعالية الجودة يجب أن تظل أولوية  تاألكثر وضوحاً بالنسبة للجميع بأن هذه التوصيال

 .(Morando, 2020) لجميع البلدان
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 ة االتصاالتالعمل عن بعد وأهمي -2-8-2


تعتمد الفرق التي يعمل فيها غالبية األعضاء أو جميعهم عن بُْعد بشكل كبير على االتصال اإللكتروني 

الُمنتظ م لتعزيز التعاون والثقة والشفافية. ومع ذلك، هناك ب ي  ن ة بحثية على أن الفرق التي تعمل عن بُْعد تواجه 

تتضاعف هذه التحديات مع مرور فقد  .رق التي تعمل وجهاً لوجهتحديات بشأن االتصاالت أكثر أهمية من الف

ً أطول في العمل منفصلين، تزداد درجة االنفصال والعزلة  الوقت، ألنه عندما يمضي أعضاء الفريق وقتا

ويتضاءل تعاون الفرق ببطء ألنه من خالل االتصاالت عبر الوسائل اإللكترونية، يميل العمال إلى  المهنية.

معلومات مع زمالئهم بقدر أقل وفي بعض الحاالت يجدون صعوبة في تفسير وفهم المعلومات التي تبادل ال

 .يتلقونها

فقد  إلى أن تكون أقل مما يحدث عندما تعمل الفرق معاً في نفس الموقع. ألفعالكما تميل عملية تقديم ردود ا

تهم فعالة وأن تكون الرسائل واضحة، يحتاج العمال والمدراء إلى بذل جهود إضافية لضمان أن تكون اتصاال

 عالوة على توفير تدفق مستمر للمعلومات. 

ر األبحاث الحديثة أن حوالي رلقد أدت جائحة كوفيد إلى زيادة تفاعل أصحاب العمل مع العمال بشكل كبي ؛ وتُظه 

سالمة، زادوا من التواصل بشأن نصائح الصحة وال %"88 تسعة من أصحاب العمل من كل عشرة "حوالي

 .المشورة بشأن العمل من المنزل %84في حين قدم 

نظراً لألخطار الحقيقية للعزلة االجتماعية المرتبطة بالعمل عن بُْعد بدوام كامل، ينبغي و ،وألهمية هذا العامل

 تزود عادةً و ،بذل كل جهد لمساعدة العاملين عن بُْعد على البقاء على اتصال مع المشرفين والزمالء والمؤسسة

قُّق لمعرفة أداء الزمالء. ويمكن لنقاط االتصال  المؤسسات المدراء بأدوات وإجراءات تمكنهم ببساطة من التَّح 

تلك أن تحدث اختالفاً كبيراً للعمال الذين يعانون من العزلة أو القلق من الوضع، ولكن من المهم تحقيق التوازن 

العادية، حتى ال يتم جعل الخط الفاصل بين وقت  العملالتفاعالت االجتماعية خالل ساعات  تضمينوالفعال 

 .العمل والوقت الخاص غير واضح

مثال على ذلك في المؤسسات العالمية لإللكترونيات االستهالكية لُمنتَجات البث )الواليات المتحدة، المملكة وك

اإلنترنت  الجتماعات عبروبعد إدخال إجراءات اإلغالق، أصبحت جميع ا )المتحدة، هولندا، الدانمرك، الصين

شكل أساسي من أشكال " كSlackم "استمر استخدافقد اجتماعات الفريق واجتماعات المكتب على السواء.  من

قد أصبح من الواضح جداً أن الجانب فالصباحي من مختلف أعضاء الفريق.  "الترحيب" ضمنالتواصل، حتى 

-ILO ،Teleworking during the COVID)قده الجميع. االجتماعي للحياة المكتبية كان أكثر قيمة مما اعت

19 pandemic and beyond: A practical guide ،2020) 
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كافة ، وهو اجتماع مفتوح لعقد «طاولة المطبخ» مثلففي جميع أنحاء الشركة، تم إطالق العديد من األفكار، 

شاي الصباح تجمع واحدة لألشخاص للحضور والذهاب خالل وقت الغداء، والمؤتمرات عبر الفيديو مدته ساعة 

اإلنجليزي مرة واحدة في األسبوع مع الزمالء. حيث تم تقديم هذه األفكار لتعزيز الروابط بين الزمالء والجوانب 

 عن العمل على وجه التحديد.  دون الحديثاالجتماعية للعمل، 

ور لمكان عملهم وحيواناتهم األليفة على موقع الويب الداخلي للشركة. وتم تشجيع األشخاص على المشاركة بص

وأصبح هناك قناة دائمة ينشر فيها األشخاص إجراءات اإلغالق الخاصة بهم ومكاتبهم المنزلية ومشاركتها مع 

 الزمالء.

لمؤسسات أن ضمان فعالية االتصاالت ودعم فرق العمل عن بُْعد في تعاونهم، يمكن لل قد تم ذكر عدة نقاط

 ILO, Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: A) :تراعي ما يلي

practical guide, 2020) 

ن ة ❖  الخاصة لجميع التغييرات والتحديثات الرئيسية" Repository" مركزية النظر بإنشاء خاز 

كن أن يكون ذلك تحوالً ثقافياً رئيسياً، خاصة بالنسبة للمؤسسات لسياسات والعمليات الداخلية؛ ويمبال

يُعد  إبقاء الجميع على اطالع بأحدث التغييرات على مستوى المؤسسة كما التي تفتقر إلى ثقافة التوثيق. 

بشكل فعال أحد التحديات التي يواجهها العاملون في العمل عن بُْعد، ويمكن أن يوفر ذلك قدراً كبيراً 

 .الوقت للعاملين الذين يحاولون العثور على أحدث المعلومات وأكثرها دقة حول السياسات التنظيميةمن 

د الوضوح يتحدلتحتاج الفرق العاملة عن بُْعد إلى إيجاد معايير جديدة حيث إنشاء معايير لالتصاالت:  ❖

ن أن توجد المعايير على إمكانية التنبؤ واليقين للمحادثات االفتراضية. ويمك مما يوفرفي االتصاالت 

المستوى الفردي أيضاً، مثل وقت االستجابة الُمفضَّل لدى األشخاص وأسلوب الكتابة والنغمة. وقد 

تتضمن هذه المعايير أيضاً طول ومستوى تفاصيل الرسائل، ووقت االستجابة، واالستخدام، والتسامح 

 .مع الفكاهة

لكن ينبغي أن تشمل أيضاً الجوانب االجتماعية للعمل، ال ينبغي أن تقتصر االتصاالت على المحتوى، و ❖

 .من خالل خلق فرص للتواصل خارج التزامات العمل، أو االستمرار بتقاليد المكتب الراسخة

السماح باالنجذاب نحو وإعطاء العمال حرية االستفادة من النطاق الكامل لخيارات االتصال المتاحة.  ❖

ً أن عقد حيث كثر فاعلية في االستخدام. األدوات التي يجدونها األسهل واأل ر األبحاث أيضا تُظه 

 (Moreno, 2017)المؤتمرات عبر الفيديو يعزز فعالية العاملين عن بُْعد 

يُعد  التواصل حيث ضمان أن العمال يعرفون متى وكيف يمكنهم الوصول إلى المشرفين المباشرين.  ❖

ألوقات وأفضل الطرق للتواصل أمراً ضرورياً للعاملين عن بُْعد. واعتماداً على الواضح في أفضل ا
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درجة االستعجال أو األولوية للمكالمة، قد يكون هناك العديد من الخيارات التي يمكن للعمال االنتقاء 

 .من بينها للعثور على الطريقة األنسب للتواصل

يُّز.ينطوي التواصل بين العاملين عن بُْعد على قد  ❖ حيث ينبغي أن يتعلم المدراء والمشرفون  أخطار التَّح 

يُّز المعرفي بشكل فعال فيما يتعلق بتكرار االتصال  المباشرون على كيفية اكتشاف ومعالجة التَّح 

ً مع بعضهم البعض؛ وأ يضاً وجودته؛ ويشمل ذلك على سبيل المثال، العمال الذين يتواصلون دائما

ً بين أعضاء الفريق، وكيف تتبادل الفرُق  قوطرن، يصامتالالموظفين  االتصاالت األكثر شيوعا

 .الصغيرة المعلومات

السيما في سياق التحول المفاجئ من العمل في المكتب إلى العمل عن بُْعد؛ حيث  :تقديم التشجيع والدعم ❖

وى القلق، يحتاج المدراء إلى االعتراف بالك ْرب "اإلْجهاد"، واالستماع إلى مخاوف العمال وشكا

 .والتعاطف مع الصعوبات التي يواجهونها

لجائحة كوفيد، وبهدف حماية  حيث واستجابة ،األسواق الرقمية في أفريقيا اتمثال على ذلك في مؤسسو ك

بُْعد في جميع مكاتبها  ت مؤسسة األسواق الرقمية العمل عناعتمدبلدان أفريقية، فقد  8عامل في  400صحة 

 ILO ،Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: A practical) القطرية.

guide ،2020) 

العمل عن بُْعد، لذلك ت وجَّب وضع عدد من العناصر تبني نظم  كانت غالبية تلك المكاتب حديثة في مجال حيث 

نهج المؤسسة تمكين وتدريب موظفيها على استخدام عدد  لتشغيلها فيما يتعلق باالتصاالت الرقمية، وكان التقنية

وأتاحت  (Skype ،Zoom ،Google Hangouts ،WhatsAppو )المؤتمرات عبر الفيدي من أدوات عقد

توفر اإلنترنت وجودة المكالمة. ولمعالجة العزلة عن أعضاء  للموظفين إمكانية التبديل بين هذه المنصات حسب

جماعية يومية في الصباح وبعد الظهر،  جتماعي للعمل، بدأوا بإجراء مكالمات فيديوالفريق وتعزيز الجانب اال

دعيت اجتماعات الوقوف والتوقف، بقيادة الرئيس التنفيذي الذي يخاطب الفريق بأكمله، مع قادة وحدة األعمال 

 حيث يتناوبون بتقديم تحديثاتهم. 

ق بسرعة اإلنترنت أو أي مشاكل اتصاالت أو مشاكل تقنية، بالنسبة للموظفين الذين يعانون من مشاكل تتعلأما 

 فقد وزعت المؤسسة للموظفين قائمة جهات االتصال، كي يتمكنوا من التواصل مع الزميل المناسب مباشرة

 ،ILO) الحصول على رصيد عبر الهاتف المحمول أو الحصول على دعم تقني أو س داد نفقاتهم "

Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: A practical guide ،2020) 
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 الثقة والثقافة التنظيمية -2-8-3


 وعلى كيفيةها. يم  يعتمد مدى استجابة وتجاوز المؤسسة للجائحة بشكل كبير على ثقافتها التنظيمية وق  

التوسط  وعن عمليةهذه التجربة بالنسبة للعمال، قيادة  يةيفالُمعقَّد إلى العمل عن بُْعد، وك المفاجئ التحول ةدارإ

 .مثل الثقافة ومهارات القيادة والشفافية ومستوى الثقة داخل المؤسسة فيها من خالل عدة عوامل،

 العديد من المؤسسات في االستجابة لألزمة في وقت مبكر، وقدم بعضها فترة اختبار بشأن العمل تحيث سارع

لقد استفاد أصحاب العمل الذين سارعوا وولم ي عُد الكثير منهم إلى أماكن عملهم منذ ذلك الحين.  ،اعن بُْعد لعماله

في التواصل بشكل واضح وصريح مع عمالهم بشأن العمليات واألخطار المحتملة للجائحة، فضالً عن دعم 

تحفيز ومستوى متزايد من الموظفين لديهم في كل جانب من جوانب العمل عن بُْعد، من قوى عاملة شديدة ال

 .الثقة وأثر إيجابي على الثقافة التنظيمية على المدى الطويل

الذي يجمع كل جوانب العمل عن بُْعد معاً. حيث يحتاج المدراء والعاملون عن بُْعد  "الغطاء "الثقة تعتبر  قد

قادرة  لمؤسساتا ، علماً أندونهاال يمكن أن يكون العمل عن بُْعد فعاالً بو وزمالؤهم إلى الثقة ببعضهم البعض.

 .بناء الثقة بشكل استباقي، حتى لو كانت الفرق تعمل عن بُْعد على

حيث نورد فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن للعمال والمؤسسات اتخاذها لبناء الثقة والحفاظ على عالقات 

 ILO, Teleworking during the COVID-19 pandemic) :تتسم بالثقة بين الموظفين ومع اإلدارة

and beyond: A practical guide, 2020) 

يحتاج العمال إلى الشعور بأنهم ذو صالحيات التخاذ القرارات دون الخوف من التداعيات السلبية؛ كما  ❖

ً إلى طمأنتهم بأن ارتكاب األخطاء هو جزء من عمليتي التَّع لُّم والتط وير. وإذا شعر يحتاجون أيضا

العمال بالثقة، فإنهم لن يقوموا بإشراك الكثير من الزمالء اآلخرين دون داعٍ في حل المشكالت أو اتخاذ 

م إلى كفاءات زمنية للفريق بأكمله  .القرارات، األمر الذي سيُترج 

يطلب من  حيث ،من أسرع الطرق لبناء الثقة أن تكون ُمحدَّداً للغاية بشأن ما هو ُمتوقع من العمال ❖

المشرفون المباشرون بيان هذه التوقعات بوضوح شديد، وإشراك العمال بشكل مثالي في مناقشة 

األهداف والغايات، إال في حاالت خاصة عندما تكون هناك حاجة أقل إلى اإلدارة التفصيلية، حيث 

 .تصبح قضايا األداء واضحة جداً 

لثقافة المؤسسة ويعملون كسفراء لها للثقافة؛ ا مثلين عناعتُبروا مُ ينبغي تنشيط واستدعاء العمال الذين  ❖

فبإمكانهم تنظيم وابتكار األنشطة التي تغذي الثقافة التنظيمية حتى عندما يعمل العاملون عن بُْعد، على 

سبيل المثال، عبر مجموعات دعم األقران واألحداث غير الرسمية والمسابقات الممتعة ومبادراتهم 

 .األخرى
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 الوصول إلى زمالئهم والمشرفين المباشرين للحصول على يةوكيف توقيتمال إلى معرفة يحتاج الع ❖

 .ع منهم التبليغ عن تقدمهمتوق  يُ  يةالدعم، وكيف

إن ضمان الحفاظ على العالقات االجتماعية بين الفرق نشطة حتى عندما تعمل الفرق عن بُْعد سيكون  ❖

ات الفيديو غير الرسمية المشتركة مع استراحات القهوة له أيضاً فوائد لبناء الثقة. حيث أظهرت مكالم

االفتراضية أو وجبات الغداء أو أنشطة فريق تبادل الخبرات خالل أزمة كوفيد أثراً إيجابياً على رفاه 

 .العمال وشعورهم باالنتماء إلى المؤسسة والثقة المتبادلة

، من خالل التواصل هاماً في هذه المرحلة يعتبر لمدراء في ضمان الرفاه النفسي للموظفينا كما أن دور ❖

قد أثبت تنظيم فبانتظام حول الوضع الحالي في المؤسسة وتوقعات األجور والحوافز وظروف العمل. 

، يخاطب خاللها كبار القادة القوى بعض المؤسساتاجتماعات مفتوحة أسبوعية عبر اإلنترنت في 

 .في بناء الثقة والحفاظ عليها دوراُ فعاالً ألسئلة، العاملة بأكملها بآخر المستجدات والردود على ا

يُعد  االستماع من ق ب ل كبار المدراء باهتمام إلى مخاوف العمال والتحديات التي تواجههم، فضالً عن  ❖

أفكارهم، وتقديم المرونة والدعم، أموراً بالغة األهمية أيضاً لبناء والحفاظ على عالقات عمل قائمة على 

ف، حيث تعد أيضاً طرقاً فعالة للغاية لدعم العمال من خالل تطوير السلوكيات التي تتماشى الثقة والتعاط

 .مع الثقافة المرغوبة للمؤسسة

ً في دعم ثقافة المؤسسة أثناء الجائحة  ❖ تلعب المجموعاُت غير الرسمية داخل المؤسسة، دوراً مهما

اجتماعاتها الُمنتظ مة وأنشطتها وجهود  وتعزيز الثقة. ومن المهم تشجيع تلك المجموعات على مواصلة

 .التوظيف، حتى ولو كان معظم العاملين يعملون عن بُْعد

تُعد  المجموعاُت التي تدعم اآلباء أو األمهات الوحيدات أو الوالد ين اللذين لديهما طفل معوق أو يعاني  ❖

 .بادلمن صعوبة في التَّع لُّم مفيدة بشكل خاص لتبادل المعلومات والدعم المت

أخيراً، هناك مقترح، أال وهو أن المؤسسات بحاجة إلى االمتناع عن استخدام أدوات وبرمجيات مراقبة  ❖

د بإصالح سهل إلدارة أداء العاملين عن  الموظفين وترصدهم، والتي قد تبدو للوهلة األولى وكأنها ت ع 

وإذا لم يتم التعامل مع هذه المخاوف، بُْعد ولكنها تثير عدداً من األسئلة المتعلقة بالجوانب األخالقية. 

فمن المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على العالقة بين الموظف وصاحب العمل، مما يقلل الثقة باإلدارة 

 (McParland & Connolly, 2020) ويؤدي إلى مواقف سلبية وسلوكيات عكسية،

 

 ى العمل عن بعدأثر الثقافة التنظيمية واإلدارة عل -2-8-4


تشير الدراسات إلى أن أفضل طريقة إلدارة الموظفين العاملين عن بُْعد هي من خالل عملية تسمى 

 اإلدارة القائمة على النتائج، حيث يتفق المدير والموظف على السواء على آلية مشتركة لقياس اإلنتاجية

(Sorensen, 2016) عال م ومراقبة التقدم ومناقشته دون حيث يمكن أ ن يشمل ذلك تحديد األهداف والمهام والم 
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مفرط، مما يتيح للعاملين المرونة واالستقاللية لتنظيم عملهم دون أن يتوجب على العبء ال وقوع العمال في فخ

قُّق باستمرار من التقدم  .المدير التَّح 

لى أن يكون المدير المباشْر واضحاً جداً بشأن النتائج الُمتوقعة. يمكن أن تشمل اإلجراءات التي يتعين مراعاتها ع

محدداً قدر اإلمكان بشأن التوقعات تجاه العمال يقلل بشكل كبير من الغموض المحتمل وإمكانية  العامل كونف

في إتمام  سوء الفهم، والذي، من ناحية أخرى، يؤدي أيضاً إلى مزيد من التمكين واالستقاللية للعاملين عن بُْعد

 .مهامهم

التعرف  كما يجب وضْع األسئلة التالية التي يمكن أن تساعد في تحديد النتائج الُمتوقعة في االعتبار حول كيفية

لضمان  الحصول على ردود فعل وصفية وُمنتظ مة حيث  على ُمنت ج نهائي ُمْرٍض تماماً؟ وما هي معايير اإلنجاز؟

وصف ما فعله العمال، والتركيز على تلك التغييرات التي ستؤدي إلى  يجبوفي الوقت المناسب للعاملين، 

التحسين األكثر أهمية للمهمة والتي سيكون لها التأثير المتوقع مع ضرورة تقديم ردود فعل إيجابية عن العمل 

ز بشكل جيد  .الذي يُنج 

كَّن ة بالفيديو إلجراء محادثات األداء الحساس، بهدف إتاحة انتشار  كما تم اإلشارة إلى تفضيل المكالمات الُمم 

 .االتصاالت غير اللفظية األكثر دقة

 التركيز على الرقمنة -2-8-5

قمنة على أنها عملية اجتماعية تقنية متطورة تحدث على المستويات الفردية والتنظيمية  ف الرَّ حيث تُعرَّ

وعبر جميع القطاعات؛ وتشير إلى استخدام األدوات التي  (Legner et al , 2017) والمجتمعية والعالمية،

ن ة مجموعة معقدة من التقنيات،  قم  ل المعلومات التماثلية إلى معلومات رقمية. حيث تتضمن الرَّ ال يزال وتُحو  

قمنة إلى استخد ام بعضها في المراحل األولى من التطوير واالستخدام. وفي سياق العمل ومكان العمل، تشير الرَّ

أدوات الحوسبة السَّحاب يَّة والجدولة، باإلضافة إلى التطبيقات المستندة إلى الويب عبر منصات مختلفة لتسهيل 

 (Legner et al  ،2017)الوصول عن بُْعد والعمل التعاوني. 

ن ة، وأدى ذلك إلى اعتما قم  د التقنيات الرقمية من ق ب ل الشركات إلى زيادة ومنذ بداية الجائحة، تسارعت وتيرة الرَّ

ن ة بالفعل إلى تغييرات كبيرة في طريقة تنظيم التوظيف فقد فرص العمال لمواصلة العمل من المنزل.  قم  أدت الرَّ

 (ILO, 2019) وأماكن العمل، مع آثار كبيرة محتملة على متطلبات المهارات ومعايير العمل ورفاه العمال

في جميع أنحاء العالم، حيث تعاني بعض األقاليم من نقص  ومع ذلك، فإن الرقمنة ال تنتشر على نحو متساوٍ 

النطاق العريض واالتصال باإلنترنت وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتاحة لتمكين العمل عن 

وصول إلى اإلنترنت إال لدى ربع سكان أفريقيا جنوب الصحراء، بُْعد. فعلى سبيل المثال، ال توجد إمكانية ال

 (Gómez-Jordana Moya, 2020) ونصفهم فقط في المغرب العربي، مقارنة بأربعة أخماس في أوروبا
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ون من الصعب أما في البلدان التي تحدث فيها االنقطاعات المنتظمة في الطاقة وضعف خدمة اإلنترنت، فسيك

إرسال بريد إلكتروني، ويكون العمل عن بُْعد مستحيالً عملياً بدون الدعم النوعي من صاحب العمل، من حيث 

 .شراء الحواسيب وملحقاتها الصلبة وتوفير النطاق العريض

قمنة العديد من الفرص ولكنه يحمل أيضا العديد منحيث   ،األخطار يوفر العمل الجماعي عن بُْعد، إلى جانب الرَّ

قبل أن تستثمر وتطرح نموذجاً جديداً من التكنولوجيا  فرصلذلك تحتاج المؤسسات إلى موازنة األخطار مقابل ال

 .للقوى العاملة

هناك عدد متزايد من األدوات والبرمجيات المتاحة لت تَّبُّع نشاط العمال ومراقبته، خاصة يجدر اإلشارة إلى أن 

عن سياق مكان العمل التقليدي. ولألدوات التي تتعقب ضربات لوحة المفاتيح أو وبعيداً عن بعد، عند العمل 

ً  حركات الفأرة أو موقع العمال طبيعة تطفلية، ولذلك ال يوصى بها ؛ وعالوة على ذلك، ال ينبغي استخدامها غالبا

ل الُمحدَّدة والُمنت جات التعبير الواضح لمهام العمطرق اإلدارة القائمة على النتائج و عوضاً عن استخدام مبادئ

 .إكمالها تحديد زمنالُمتوقعة من العمال و

بحق الحصول  اأن يتمتعو حيث يجب كما ال ينبغي أن يتحمل العمال تكاليف إضافية عند أداء عملهم من منازلهم؛

دون  على المعدات واألدوات من صاحب العمل التي تسمح لهم بالعمل كما لو كانوا في مكان عملهم المعتاد،

يؤدي استمرار العمل على المعدات واألدوات متدنية المستوى فقد عواقب سلبية على أدائهم وفعاليتهم ورفاههم. 

إلى فقدان اإلنتاجية واإلحباط وانسحاب العمال في النهاية. لذلك، وبغية تحقيق مستوى مماثل من اإلنتاجية كما 

ن العاملين عن بُْعد لديهم إمكانية الحصول على هو الحال في المكتب، يحتاج صاحب العمل إلى ضمان أ

يُعد  الحوار المستمر بين صاحب كما التكنولوجيا واألدوات التي كانوا سيستخدمونها إذا كانوا في مكان العمل. 

العمل والموظفين أمراً حيوياً للكشف عن أي صعوبات تتعلق باألدوات ولكي يتقدم العمال باحتياجاتهم النوعية، 

)البراشدية،  .معدات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضالً عن التدريب ذي الصلة من حيث

2020) 

الجوانب المختلفة التي يتعين مراعاتها عند االنتقال من العمل القائم على المكتب إلى العمل عن بُْعد، 

ILO ،19 -Teleworking during the COVID) :عملأن يتخذها أصحاب ال جبوالخطوات التي ي

pandemic and beyond: A practical guide ،2020) 

 مراجعة احتياجات التكنولوجيا ومواردها للموظفين العاملين من المنزل، باإلضافة إلى مستوى مهاراتهم في -

 .الوصول إلى التكنولوجيا والعمل معها
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ح للعمال باستخدام أجهزتهم الخاصة لالتصال بُمخد  مات العمل والوصول  - تنقيح السياسة حول ما إذا كان سيُسم 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ل خاصة إلى البيانات، أو أنهم سيحصلون بدالً من ذلك على معدات

 .يوفرها أصحاب العمل

ً لضمان حصولهم على النوع المناسب من نماط السَّ ألتضمين سياسة العمل عن بُْعد  - داد لدعم العمال ماليا

 .المعدات واإلنترنت وعرض النطاق الترددي وأدوات االتصاالت في إطار أهداف المؤسسة

الوضع في االعتبار إما س داد التكلفة الفعلية لألدوات والمعدات الُمستخد مة في العمل عن بُْعد بسبب الجائحة،  -

مال بأخذ معدات المكتب إلى المنزل، أو تقديم مبلغ على شكل دفعة واحدة للعمال لشراء المعدات أو السماح للع

 .الالزمة لعملهم من المنزل

توفير فرص تدريب للعاملين على األدوات المختلفة التي سيُطل ب منهم استخدامها، باإلضافة إلى التقييم الذاتي  -

 .ات المهاراتواالختبار الخارجي بشأن القدرات ومستوي

ضمان أن العمال يعرفون كيفية الوصول إلى موظفي الدعم الفني للفريق إذا احتاجوا إلى المساعدة، خاصة  -

في حالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات القدرات الداخلية المحدودة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

في مجال التكنولوجيا لمساعدة زمالئهم الذين قد يواجهون حيث يمكنهم أن يطلبوا المزيد من الموظفين البارعين 

 .المزيد من التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا

 ILO ،Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: A) مثال عملي:

practical guide ،2020) 

اليابان، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المدن الكبرى وحثت الناس  مع بدء انتشار فيروس كورونا محلياً في

بالمئة على األقل. لذلك ُطلب من أصحاب العمل القيام بعملياتهم عبر  70على تقليل المخالطة فيما بينهم بنسبة 

السنوات،  اإلنترنت. لقد كانت إحدى مجموعات االتصاالت الرئيسية بالفعل من مؤيدي العمل عن بُْعد لعدد من

تخبر الموظفين بتجنب التنقل خالل ساعة الذروة أو ببساطة العمل من المنزل،  2020وهي منذ شباط/فبراير 

موظف في جميع أنحاء اليابان من الفاشية المتزايدة لفيروس كورونا  200000لحماية موظفيها البالغ عددهم 

ء من جهودها لتعزيز العمل عن بُْعد، وهي سياسة كجزالروبوتات في البالد. بدأت الشركة أيضاً في استخدام 

 .تهدف إلى السماح للموظفين بمواصلة العمل أثناء تربية األطفال أو رعاية اآلباء المسنين

يُّل ي ة يمكن للعاملين عن بُْعد مشاهدة مكاتبهم والتواصل مع زمالئهم. ويتم  "،Avatar" باستخدام الروبوتات التَّخ 

جة مع  20تي يبلغ طولها ال تشغيل الروبوتات سم تقريباً، والمزودة بكاميرا ومكروفون ومكبرات صوت، ُمدم 

حيث تُشغَّل عن بُْعد من ق ب ل العامل عن بُْعد ويمكن للموظفين  iPadأو  على الهاتف” العمل عن بُْعد“تطبيق 
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ن الممكن أيضاً تشغيل يدي عن الموظفين عن بُْعد. م في المكتب حملها، ويمكنها حتى حضور االجتماعات نيابة

قال حيث التصفيق إلى التحية.  الروبوت ورأسه، حتى باستخدام االتصاالت غير اللفظية بإيماءات مختلفة من

 ."يمكنني أن أشعر بجو المكتب وكأنني هناك"عامل عن بُْعد في األربعينيات من عمره 

 الجنس والحالة االجتماعية -2-8-6

في ظل حيث ذلك العمل عن بُْعد، قائم على أساس الجنس والحالة االجتماعية. ، بما في بشكل عام إن عالم العمل

الظروف العادية، قد يضر العمل عن بُْعد بالنساء، حيث يجب عليهن عادة تحمل عبء كل من رعاية األطفال 

لوب بين والواجبات المنزلية باإلضافة إلى العمل بأجر؛ وبدالً من ذلك، قد يساعدهن في تسهيل التوازن المط

عملهن وحياتهن. فعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات البارزة أن العامالت عن بُْعد في المنزل أبلغن عن 

 Eurofound and the International) .والحياة من نظرائهن الذكورنتائج توازن أفضل قليالً بين العمل 

Labour Office ،2017) 

األثر النهائي للعمل عن بُْعد على التوازن بين العمل والحياة الُمبلَّغ عنه من ق ب ل النساء والرجال على  عتمدوي 

السواء على العديد من العوامل، بما في ذلك اإلطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والتقسيم السائد للعمل بين 

 .الخاصة بصاحب عملهم، من بين عوامل أخرى الجنسين، والثقافة التنظيمية، والسياسات والممارسات

تتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين والتحديات االجتماعية واالقتصادية القائمة التي تواجه المرأة بسبب 

األزمة الحالية، والتي تتطلب أن تصبح الشركات والمؤسسات األخرى أكثر استجابة للنوع االجتماعي في 

يجب االهتمام بالنساء العامالت في الخطوط حيث  (Women, 2020) الجة أزمة كوفيدالمتعلقة بمع إجراءاتها

األمامية في مجال الرعاية الصحية أو بيع المواد األساسية بالتجزئة، أو العمل من المنزل مع مسؤوليات رعاية 

ه أصواتُهن ج   وضع  السياسات المستقبلية وسياسات الموارد لوتحدياتهن  المسنين ورعاية األطفال، وينبغي أن تُو 

 البشرية فيما يتعلق بالعمل المرن.

فضالً عن ذلك، وفقاً ألحد التحليالت المبكرة، من المرجح أن يتأثر عمل المرأة بشكل أكثر حدة من جراء  

 األزمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة مقارنة بالرجال.

 :ت الهامة التي يجب إيالؤها اهتماماً خاصاً من ق بَل المؤسساتوفيما يلي بعض المجاال

عندما تقوم المؤسسات بجمع البيانات، بما في ذلك المتعلقة بالجائحة، ينبغي أن تكون ُمصن  فة حسب  -

ينبغي حيث ر العوامل المختلفة على الرجال والنساء بشكل مختلف. يثأت يةالجنس من أجل فهم كيف

البيانات إلذكاء الوعي لدى القيادة العليا والمدراء من أجل ضمان إدراكهم وفهمهم استخدام مثل هذه 

 .للتأثيرات المختلفة على النساء والرجال وتنفيذ خطط االستجابة وفقاً لذلك
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قد تواجه المؤسسات تحديات عميقة تواجهها النساء فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين عملهن بأجر  -

اء الجائحة. ومن أجل الترقيات؛ ال ينبغي أن تعطي تقييمات األداء األولوية فقط ومسؤوليات الرعاية أثن

للعمال الذين كانوا قادرين على مواصلة العمل بكامل طاقتهم أثناء الجائحة، أو معاقبة أولئك العمال 

ا أغلقت مثل تعليم أطفالهم في المنزل عندم ،الذين لم يتمكنوا من القيام بذلك بسبب التحديات الشخصية

 المدارس العامة.

يحتاج أصحاب العمل إلى إظهار التعاطف واإلبداع في دعم العامالت والعاملين الذين تقع على عاتقهم  -

مسؤوليات الرعاية، لتجنب تركهم دون أي خيار آخر سوى تقليص ساعات عملهم أو ترك وظائفهم 

 .بالكامل، مما يزيد من أخطار تأخر النساء في حياتهن المهنية

ينبغي أن يستمر أصحاب العمل في تعزيز السياسات والتدابير الصديقة لألسرة، مع التركيز بشكل  -

خاص على تشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة األجر واألعمال المنزلية بشكل 

يُحتذى بشأن والمبادرات اإلبداعية، مثل أن يكون المدراء الذكور مثاالً  المشاركةعن طريق  متساوٍ 

نات أو الصور الداخلية، ومقاطع الفيديو، وما  الممارسات الجيدة، وحمالت الوسائط االجتماعية، والُمد وَّ

من المهم أن توفر ترتيبات العمل الجديدة للنساء والرجال على السواء فرصاً حيث يعتبر إلى ذلك. 

 التعارض بين العمل والحياة.متساوية للعمل عن بُْعد وخيارات قابلة للتطبيق للتغلب على 

كما أن أحد الجوانب المهمة التي يتعين مراعاتها هو أن العمل عن بُْعد بدوام كامل والمستمر الذي فرضته 

قواعد التباعد الجسدي وإجراءات اإلغالق ال ينبغي أن يشكل انتكاساً كبيراً إلنجازات المساواة بين الجنسين 

 .د التنوع والتضمين للمؤسساتالسابقة، وال ينبغي أن يعيق جهو

 19 -أخيراً، من الضروري إدراج المرأة والبعد المتعلق بالجنس والحالة االجتماعية في االستجابات لكوفيد

 ILO ،Teleworking during the COVID-19 pandemic and) .وفرق العمل الخاصة بهذا المرض

beyond: A practical guide ،2020) 

 ضمان رفاه العمال واإلنتاجية المستمرة أثناء العمل عن بعد -2-9

من خالل وجود إطار شامل للمجاالت الرئيسية التي تؤثر على رفاه الموظفين وأداء األفراد والفرق، 

 المؤسسات أكثر استعداداً لتكييف ترتيبات العمل من أجل حماية العمال والمساهمة في جهود قد تكونف

 ومنها: ،منحنى الحاالت الجديدة من المرض ُمس طَّحاً، وبالتالي إبطاء انتشار الفيروس كومة لجعلالح

 التركيز على وقت العمل وتنظيم العمل -2-9-1

بينما تستمر جائحة كوفيد في االنتشار في جميع أنحاء العالم، فإن تأثيرها على أسواق العمل واسع 

قد كان إلدخال تدابير التباعد ففاوتة. وبالنسبة للعديد من العمال، النطاق، ويؤثر على معظم الناس بدرجات مت
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لجعل منحنى حاالت العدوى ُمس طَّحاً، بما في ذلك أثراً هاماً وإجراءات اإلغالق والقيود ذات الصلة  الجسدي

، وتسريح اإللزامية ذات المدة غير الُمؤكَّدة، واإلجازات االعتيادية، وخفض ساعات العمل واألجور اإلجازات

أدت فقد الوظائف، وكذلك إغالق األعمال. ومع ذلك، بالنسبة لجزء كبير من السكان العاملين،  العمال وفقدان

وحتى لو تمكن الموظفون من االستمرار في أداء عملهم أثناء الجائحة   .في عبء العمل الجائحة إلى زيادة مفاجئة

 العمل واحترامها لضمان صحة الموظف وسالمته. معين من جوانب تنظيم  عن بُْعد، يجب مراعاة عدد

إرشادات حول تنظيم عمل األشخاص الذين يعملون  2002قدم االتفاق األوروبي بشأن العمل عن بُْعد لعام وقد  

 European)بسيادة الوقت". "دعى ت عن بُْعد، حيث يدير العامل عن بُْعد تنظيم وقت عمله/عملها

Framework Agreement on Telework, 2002) 

 تماثل معايير عبء العمل واألداء للعامل عن بُْعد المعايير الخاصة بالعمال الُمماث لين في مقر صاحب العمل.فقد 

في  ويذكر االتفاق أن العاملين عن بُْعد يستفيدون من نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظفون العاملون

الناس  صاحب العمل، كما يحدد المجاالت الرئيسية التي تتطلب التَّك يُّف أو االهتمام الخاص عندما يعمل مقرات

بعيداً عن مقر صاحب العمل. ومن الممكن أن يشمل ذلك حماية البيانات، والخصوصية، والصحة والسالمة، 

الحالي على وجه الخصوص، هناك  وتنظيم العمل، والحصول على التدريب، وما إلى ذلك. وبالنظر إلى الوضع

حاجة إلى التوفيق بين مسؤوليات العمال المتزايدة لألسرة والرعاية وأولويات أصحاب العمل فيما يتعلق 

 .باستمرارية األعمال واإلنتاجية

كما أظهرت األبحاث في مجال العمل عن بُْعد مراراً وتكراراً أن الموظفين الذين يعملون من المنزل يميلون 

ى العمل لساعات أطول مما كانوا عليه عندما كانوا يعملون في مقرات صاحب العمل، ويرجع ذلك جزئياً إلى إل

ً بسبب التغيرات في الجوانب االعتيادية للعمل  استبدال وقت االنتقال إلى مكان العمل بأنشطة العمل، وأيضا

-ILO, Teleworking during the COVID)وعدم وضوح الحدود بين العمل بأجر والحياة الشخصية. 

19 pandemic and beyond: A practical guide, 2020) 

يمكن أن يؤدي العمل عن بُْعد، بشكل عام، إلى ساعات عمل أطول وأيضاً إلى مزيد من العمل أثناء المساء 

وظفين الذين يعملون من المنزل بسبب الم أن حيث أظهر بحث نوعي بشأن ساعات عمل وعطل نهاية األسبوع.

ً يعملون ساعات إضافية، حيث قال   بالمئة من المستجيبين أنهم أكثر عرضة للعمل 38جائحة كوفيد أيضا

 % ممن يعملون من المنزل 27ويذكر عامل واحد من كل أربعة عمال  (McCulley, 2020) .لساعات أطول

ً و(Eurofound., 2020) . ة أنهم يعملون في أوقات فراغهم لتلبية متطلبات العملنتيجة للجائح ً وفقا  أيضا

يمضي الموظفون وقتاً أطول في االجتماعات التي تعقد لكل فرد على   (Reisenwitz, 2020)لدراسة حديثة

 الفريق، بسبب الفصل الجسدي بين الفرق.حده أو لتسجيالت وصول 
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كما يحتاج الموظفون الذين لديهم أطفال أو غيرهم من الُمعالين في المنزل إلى إيجاد وقت إضافي في يومهم 

العمل، إما عن طريق بدء عملهم في وقت مبكر جداً في الصباح، أو من خالل العمل حتى وقت متأخر  إلنجاز

زئة يوم العمل إلى أجزاء أصغر تتخللها فترات راحة لرعاية األطفال والقيام باإلضافة إلى تج في المساء،

 .والتعليم في المنزل وما إلى ذلك باألعمال المنزلية

فحسب، بل يواجهون أيضاً ضرورة االتفاق  بأكملها ال يواجه المدراء فرقهم التي تعمل من مواقع مختلفةبينما 

لموظفين الستيعاب مسؤولياتهم المتعلقة بالرعاية. ويلعب المدراء أنماط عمل وجداول عمل فردية مع ا على

األهمية في دعم الموظفين وتخفيف التأثير الضار للعمل الشاق على صحتهم ورفاههم. ويمكن تحقيق  دوراً بالغ

مع  األهداف من خالل االتصاالت الفعالة بشأن التوقعات الواقعية، وتحديد مواعيد نهائية قابلة للتحقيق هذه

مراعاة السياق غير االعتيادي للغاية الذي يتم فيه العمل عن بُْعد حالياً، مع ضمان استمرارية العمل والمستوى 

 المطلوب من األداء.

على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي التوقعات غير الواقعية والضغط اإلضافي على الموظفين الُمره قين بالفعل  

خطر اإلرهاق. إلى جانب ذلك، يجب أن تكون المؤسسات على دراية بالزيادة زيادة  إلى إلى االنسحاب وكذلك

 قد أشارت شركةففي متطلبات العمل على المدراء أنفسهم التي يمكن أن تنتج عن إدارة الفرق عن بُْعد. 

Microsoft  دقيقة إضافية أسبوعياً إلى وقت عمل 90في الصين إلى أن فرق العمل عن بُْعد الرائدة أضافت 

 (Spataro, 2020) .المدراء الناتج عن المكالمات واالجتماعات لكل فرد على حده

يمكن للفرق ووحدات األعمال الكاملة التي تعمل من المنزل أن تعاني من نقص في الوضوح بشأن كما 

ي خبرة سابقة في العمل عن بُْعد أو وجود والمهام التي يحتاجون إلى إنجازها في حال االفتقار إلى أ األولويات

قد تحول العديد من المؤسسات التي كان العمل عن بُْعد فيها غير موجود إلى نظام عمل فجداً.  خبرة محدودة

 ً حاالت يؤدي الشعور بالعزلة إلى قد و.  (Eurasia Review, 2020)بين عشية وضحاها  غير مألوف عمليا

ل على دعم ُمحدَّد، وكيف ومتى وحصطريقة التحدث فيما يتعلق بقضايا ُمحدَّدة، وال كيفيةبشأن  تأكدعدم ال

 حدوث التوقفات والتأخيرات. بشكل يمنعتتواصل مع الزمالء، 

لباً يمثل وضع العمل الجماعي اإللزامي تحدياً، حتى بالنسبة للمؤسسات والعاملين األكثر خبرة؛ فهو غا في حين

ما يعني أنه يتعين على العمال التعرف بأنفسهم على األدوات التكنولوجية الجديدة أو المختلفة، فضالً عن التبديل 

إلى طريقة مختلفة لتنظيم العمل، وهو ما يفسر جزئياً سبب عمل العديد من األشخاص لساعات أطول تتخللها 

ً للحالة، بما في ذلك لذلك، يج أنشطة شخصية للتكيف مع هذا الواقع الجديد. ب تعديل ممارسات اإلدارة وفقا

يمكن أن تتضمن الخطوات النموذجية التي يمكن فقد النهائية.  تحديد األولويات وعبء العمل والمهام والمواعيد

 ILO, Teleworking during the COVID-19 pandemic) :للمؤسسات اتخاذها كاستجابة ما يلي

and beyond: A practical guide, 2020) 
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الطلب من العمال إعداد خطة عمل فردية للعمل عن بُْعد، حيث ينبغي مناقشتها واالتفاق عليها مع  ❖

مشرفهم المباشر. وينبغي أن تكمل هذه الخطُط خطط  العمل واإلجراءات ذات الصلة الحالية وال تحل 

 .لتالئم الواقع الجديد خطط العمل الحاليةتٌعدل محلها، أو أن 

توضيح األولويات وعدم ترتيب أولويات العمل غير الضروري أو غير الواقعي في ظل الظروف  ❖

 .الحالية

 .االتفاق على نظام مشترك لإلشارة إلى توافر العمل وضمان احترام المدراء والزمالء له ❖

، وتوقيت زمنيمهمة واضحة  تجزئة الفرق األكبر حجماً إلى فرق أصغر متعددة الوظائف، لكل منها ❖

ل ذلك تنفيذ التوجيهات والمهام  .حيث يُسه  

تشجيع العاملين على المشاركة عندما يشعرون بأنهم ُمثق لون بعبء العمل، حيث يُستخد م ذلك كنظام  ❖

  .إنذار مبكر الكتشاف أخطار اإلرهاق، ومعرفة متى يتعين إعادة تعيين المهام أو أعضاء الفريق

العمال من العمل قليل اإلْجهاد إلى فرق  توزيع للمهارات بين العمال، من أجل إعادةوضع مخططات  ❖

د  .العمل الُمجه 

 عندما يشعرون أنهم أكثر إنتاجية ونشاطاً وتركيزاً.  من الموظفين التحدث عن كيفية إنجاز العمل ❖

 .قدر اإلمكان عن بعدتشجيع العمال على العمل  ❖

 .لة عن كيفية تغييرهم لممارساتهم االعتيادية اليومية بطرق تناسبهمالطلب من العمال المشاركة بأمث ❖

 .الوقت أثناء عدم االتصال باإلنترنت ضروري إلنجاز العمل الجوهري بشكل جيدهمية إدراك أ ❖

 

 Work-Life Balanceاة على التوازن بين العمل والحيز التركي -2-9-2

ضي عن بُْعد في الظروف العادية، يُ  ألنه  عد  العمل عن بُْعد خالل جائحة كوفيد أكثر صعوبةمقارنة بالعمل الع ر 

ضي.  إلزامياً وليس طوعياً، وبدوام كامل وليس بدوام جزئي أو ع ر 

حيث أظهرت الدراسات التي أجريت مع أشخاص يعملون من المنزل أثناء الجائحة أن أعظم النتائج اإليجابية  

النتائج، وليس من خالل التركيز على عدد الساعات أو جداول للعاملين عن بُْعد حيث كانت اإلدارة قائمة على 

تُعد  اإلدارة باألهداف هي اإلدارة األكثر فائدة لدعم العمال في الحفاظ على التوازن بين عملهم كما  ،العمل

 وحياتهم. 

لتزامات عملهم حيث يكون العمال ُمجهَّزين بشكل أفضل لتنظيم وقتهم ومهامهم، بغية إيجاد التوازن الفعال بين ا

 Eurofound and the International Labour) .وحياتهم الشخصية، بما في ذلك مسؤولياتهم العائلية

Office ،2017) 
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 أوقات كما يُعد  التعارض بين العمل والحياة الذي يعاني منه العاملون عن بُْعد بسبب الحدود غير الواضحة بين

والحياة الشخصية أحد أهم التحديات التي يواجهها العمال أثناء الجائحة. ودائماً ما يكون عدم وضوح  العمل

الحدود الفاصلة بين العمل مدفوع األجر والحياة الشخصية مشكلة في العمل عن بُْعد، حتى في أفضل األوقات، 

 ولكن يبدو أنه يمثل مشكلة خاصة بسبب الظروف الفريدة للجائحة. 

يمكننا القول في الواقع، لقد حطمت أزمة كوفيد المفهوم بأن العمل بأجر والحياة الشخصية هما مجاالن حيث 

منفصالن تماماً، باإلضافة إلى أسطورة العامل المثالي بأن العمال يمكن وينبغي أن يكونوا دائماً متاحين ألداء 

ْعد يزيد من كثافة العمل والتداخل بين العمل أظهرت الدراسات أن العمل عن بُ  فقد وظائفهم المتعلقة بالعمل.

 .والمنزل، مما يؤدي إلى آثار سلبية على رفاه العاملين عن بُْعد ومستويات الك ْرب واإلْجهاد لديهم

يجد األشخاص الذين لديهم أطفال أن الجمع بين إغالق المدارس ومرافق رعاية األطفال لمدة طويلة مع حيث 

 وفي مسح حديث، أفاد أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص مل يمثل تحدياً كبيراً. العمل عن بُْعد بدوام كا

عاماً" بوجود صعوبات في التركيز على عملهم طوال الوقت  12يعيشون مع أطفال صغار "أقل من  %"22"

 (Eurofound, 2020) . أو معظمه

د للغايةكما أفاد الوالدان الوحيدان أو والد  .ا األطفال الذين يعانون من إعاقة أو صعوبة في التَّع لُّم أن الموقف ُمجه 

من ناحية أخرى؛ أفاد الُمستجيبون للمسح أنهم يستثمرون العمل عن بعد وعدم الذهاب إلى المكتب، بقضاء 

 .مرونة ساعات العملو المزيد من الوقت مع أطفالهم وأزواجهم، وكذلك بإمكانية تحديد

يمكن للمؤسسات النظر في اإلجراءات التالية، للمساعدة في تحسين التوازن بين العمل والحياة للعاملين  ،التاليوب

 :لديها عن بُْعد، بما في ذلك عن طريق تمكينهم من االنفصال عن العمل بشكل فعال خالل فترات ُمحدَّدة

جات العمل، وفي نفس دعم إدارة الحدود بين العمل والحياة من خالل وضع توقعات واضح ❖ ة حول ُمْخر 

 .منح العمال المرونة إلدارة جداول العمل الخاصة بهم بناًء على احتياجاتهم الفردية الوقت

ضمان شعور العاملين بالقدرة على االنفصال عن العمل في أوقات محددة ُمخصَّصة للراحة والحياة  ❖

 .الشخصية دون تداعيات سلبية على حياتهم المهنية

التواصل والتعاون بدون عوائق بين العمال والمدراء حول وضع الجداول الزمنية للعمل تشجيع  ❖

 .والتوافر وتحديد الحدود داخل الفرق

الذين قد يواجهون صعوبات في ودعم العمال الذين لديهم أطفال صغار أو مسؤوليات رعاية أخرى  ❖

هؤالء األفراد بتدابير هادفة، مثل  ينبغي دعم مثلحيث إنجاز عملهم والوفاء بتوقعات أصحاب العمل. 

اإلجازة الوالدية الخاصة التي أصبحت قائمة في العديد من البلدان، حيث يتم تنظيمها على أساس الحوار 

 االجتماعي والمشاورات بين العمال وأصحاب العمل، على أساس إما دوام كامل أو جزئي.
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بُْعد هو طريقة مميزة بين مجموعة من التدابير التي أظهر لنا سياق الجائحة الحالي أن العمل عن  ،نهايةً 

تعزز مرونة العمل وزيادة استخدام التكنولوجيا إلى أقصى حد، للتوفيق بين العمل والحياة األسرية أو إلدارة 

مبادئ  تضمنتكانت تلك عملية معقدة ولكنها ناجحة. حيث  فقد تبين أنهاأفضل للوقت من جانب العامل. 

مين، وأيضاً لضمان استمرارية الخدمات العامة توجيهية واضحة، . لوقاية وحماية صحة العمال والُمستخد 

٪ من  25بعد انقضاء هذه الفترة، تهدف الحكومة البرتغالية مثالً إلى إبقاء ما ال يقل عن وكمثال على ذلك، 

 بشكل دائم. العمال الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بُْعد

 صحة المهنية أثناء العمل عن بعدالتركيز على السالمة وال -2-9-3

حدث التحول المفاجئ الذي ينطوي على عدد كبير من المؤسسات والشركات الكبرى من العمل القائم على 

المكتب إلى العمل عن بُْعد دون إيالء الكثير من االهتمام بمتطلبات الصحة والسالمة، والتي كانت ستطبق من 

 دوار ومسؤوليات واضحة لضمان الرفاه البدني والنفسي للموظفين. ناحية أخرى على مقر صاحب العمل مع أ

حاسمة بشأن قدرة كانت ومع ذلك، فإن الخصائص المادية والبيئية للمكتب المنزلي وعادات العمل ذات الصلة 

 ILO, Work from home: Human factors/ergonomics)العمال على األداء عن بُْعد وبشكل فعال. 

considerations for teleworking, 2020) 

 ووفقاً لمعظم القوانين الوطنية واالتفاقيات الجماعية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، فإن صاحب العمل

 ً مسؤوٌل عن حماية الصحة والسالمة المهنيتين للعمال، وينطبق عادة  يعد حتى في ظروف العمل عن بُْعد أيضا

ى عاتق صاحب العمل نفس المسؤوليات المتعلقة بالصحة والسالمة للعاملين عن بُْعد في المنزل كما هو عل

الحال مع أي عاملين آخرين في المؤسسة؛ ويشمل ذلك أيضاً تحديد وإدارة األخطار المهنية للعاملين عن بُْعد 

 في المنزل. 

األكثر شيوعاً هما المخاطر النفسية  أحد أهم التحدياتإلى جانب الفوائد المعروفة لرفاه العمال عن بعد، فإن 

عن العمل عن بُْعد في ظل  19-حيث يختلف العمل من المنزل خالل جائحة كوفيد االجتماعية "التالؤم".

في ظل ظروف خارجية صعبة. ويثير هذا الوضع في حد ذاته مستويات من القلق أعلى  أوالظروف العادية، 

 . بسبب اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية لألزمة.من المعتاد لدى العمال

ين عن جائحة كوفيد  Kaiser Family Foundation كما أظهر مسح أجرته مؤسسة أن اإلْجهاد والقلق الناجم 

أثرا سلباً على الصحة النفسية لدى حوالي نصف البالغين في الواليات المتحدة. ويقول أكثر من ثلثي العمال 

بأن اإلْجهاد كان األكثر شدة خالل كل حياتهم المهنية أثناء هذه الجائحة، وفقاً الستطالع أجراه مقدم  األمريكيين

 فإن الدراسات التي تم ضمنها إجراء ُمسوحات ألولئك الذين خضعوا للحجر ،Ginger خدمات الصحة النفسي
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يُّج واألرق وأعراض الصحي خالل الجائحة أوردت االكتئاب والك ْرب "اإلْجهاد" والمزاج السي ء والتَّه 

 اضطراب اإلْجهاد ما بعد الصدمة والغضب واإلرهاق االنفعالي نتيجة العزل أو الحجر الصحي؛ 

ن المخاوف بشأن أمنهم الوظيفي كانت السبب الرئيسي إلرهاقهم، بينما أبالمئة من المستجيبين  19وقال حوالي 

بالمئة آخرون بأنهم شعروا  10ء عمل ال يمكن تدبيره، وقال بأنهم يعانون من عب %"20.5"قال أكثر قليالً 

يجب على أصحاب العمل والعمال واألخصائيين في السالمة  ،ولذلك .أنهم ال يستطيعون السيطرة على عملهم

والصحة المهنيتين أن يكونوا على دراية باألخطار التالية المرتبطة بالعمل عن بُْعد بدوام كامل، والتي تفاقمت 

 ILO, Teleworking during the) :ب جائحة كوفيد والمتطلبات الناتجة عن التباعد الجسديبسب

COVID-19 pandemic and beyond: A practical guide, 2020) 

اإلْجهاد بسبب التكنولوجيا واإلدمان على التكنولوجيا والعبء المفرط، حيث تزيد جميعها من التعب  -

يُّج وعدم القدرة على االنقطاع عن العمل والراحة بشكل صحيح  .والتَّه 

زة لألداء، حيث يمكن أن تزيد  - ازدياد تعاطي المشروبات الكحولية والعقاقير األخرى الترويحية أو الُمعز  

 .من االنفعاالت السلبية وتقلل األداء وتساهم في زيادة العدوانية والعنف

لعمل في وضعية واحدة لفترات طويلة دون القيام بأي حركات، حيث تزيد من الجلوس لفترات طويلة، وا -

 .االضطرابات العضلية الهيكلية وتعب اإلبصار والسُّْمن ة ومرض القلب وخطر المشاكل الصحية، 

نظراً للعزلة طويلة المدة، هناك خطر اإلرهاق والشعور باإلهمال، حيث يتطلب األمر جهداً إضافياً من  -

 .عمل وإداريي الموارد البشرية والمشرفين المباشرين والزمالء لتقديم الدعم المتبادلأصحاب ال

يتفاقم الصراع بين العمل والحياة والتحديات المتعلقة بإدارة الحدود بين وقت العمل وااللتزامات  -

ولئك . خاصة ألبشكل سريع بما في ذلك عدم القدرة على االنقطاع عن العمل وإعادة التهيئة الشخصية،

 .مسؤوليات الرعاية، مثل األبوين مع أطفال في سن المدرسة في المنزل الذين لديهم

تدريب المدراء والعاملين عن بُْعد على أهمية الحصول على فترات راحة كافية خالل يوم العمل، فضالً  -

 .توضيح أن مثل هذه الفترات من الراحة لن يكون لها عواقب مهنية سلبية عن

 صة لتعزيز الصحة البدنية، بما في ذلك التمارين، وتشجيع العاملين على الحفاظ على عاداتاغتنام كل فر -

  .تناول الطعام الصحية، وتعزيز استخدام تطبيقات وخدمات اللياقة

 

 العمل عن بعد والتركيز على التدريب -2-9-4

فريق  سة التقليدي، فإن إدارةماماً كما يختلف العمل عن بُْعد بدوام كامل لفترة طويلة عن العمل في سياق المؤست

بالنسبة للعمال  الفرص. وتحتاج المؤسسات إلى االعتراف بأنه جانبالعمل عن بُْعد لها أيضاً تحدياتها الخاصة ب

السواء، يتطلب هذا الوضع الجديد إعادة تقييم عادات العمل القديمة وت ع لُّم مهارات جديدة حد والمدراء على 
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الحفاظ على ول، لحماية رفاه الموظفين والحفاظ على مقاييس األداء الُمتف ق عليها. قف بشكل أفضاإلدارة المو

تحفيز العمال، ومساعدتهم على ممارسة أساليب العمل المختلفة أثناء تواجدهم في المنزل، والحفاظ على التعاون 

لة والكثير من معقو الجيد مع الفريق، ودعم الموظفين لالنفصال عن العمل والحصول على ترتيبات وقت عمل

 .القضايا الحاسمة التي يمكن للتدريب والتطوير للعاملين عن بُْعد ومدرائهم التصدي لها

اتبعت المؤسسات أساليب مختلفة للتأكد من أن الموظفين لديها ُمجهَّزون جيداً ألداء فعال عند العمل عن حيث 

فريق يعمل عن بُْعد باستخدام النهج القائم على النتائج؛ بُْعد؛ فالمدراء المباشرون قادرون على اإلدارة الفعالة ل

ويتمتع جميع العاملين عن بُْعد بالمهارات والمعرفة الالزمة للممارسة الناجحة للعمل الُمنتظ م عن بُْعد، بما في 

 (ILO, 2020) :تتضمن هذه اإلجراءات .المهاراتمناسب لتطويرذلك أثناء الجائحة، أو يخضعون لتدريب 

حول التحديات التي تواجه العاملين عن بُْعد  إجراء ُمسوحات ُمنتظ مة "كل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع" -

واحتياجاتهم، واستهداف تلك االحتياجات على وجه التحديد من خالل التدريب عبر اإلنترنت والندوات 

 .عبر اإلنترنت وورشات العمل وجلسات التدريب

تحديد أولويات أنواع التدريب من قوائم التدريب الحالية األكثر صلة في الوقت الحاضر، مثل مهارات  -

 .القيادة ومهارات إدارة الوقت ومهارات االتصاالت

يمكن أن يستفيد المدراء من حضور أو إعادة اتباع تدريب ُمحدَّد يهدف إلى تطوير مهارات القيادة في  -

وقيادة الفرق أثناء األزمات والتواصل الفعال مع فريق يعمل عن بُْعد والتدريب إدارة فرق تعمل عن بُْعد 

 .والتوجيه

تقديم جلسات تدريبية تركز على المهارات الشخصية والجوانب السلوكية للعمل عن بُْعد، مثل اليقظة أو  -

هارات واكتسابها لتقليل مهارات إدارة الوقت للعاملين عن بُْعد؛ حيث ستساعدهم هذه الجلسات في ت ع لُّم الم

 األخطار الصحية إلى أدنى حد، ووضع الحدود بين العمل والحياة الشخصية، وتحسين الفعالية. 

ً االستفادة بشكل كبير من التدريب الذي يركز على التَّع لُّم حول نمذجة األدوار  - يمكن للمدراء أيضا

ح مركزية في تعزيز ديناميكيات  والمشاركة االستباقية واألساليب التعاونية التي ينبغي أن الم  تصبح م 

 .الفرق التي تعمل عن بُْعد

 

 قياس اإلنتاجية للعمل عن بعد من خالل األنظمة الرقمية والذكية -2-10

لضمان استمرارية عمل الموظفين عن بعد،  أساسية حيث تعتبر األنظمة الرقمية والذكية هي ركيزة

 .ن عن بعد، كما تضمن نجاح عملية قياس إنتاجية الموظفينالوقت والجهد للعاملي والتي توفر الكثير من

وتساهم األنظمة الرقمية والذكية في قياس كافة المؤشرات الخاصة بمعدل اإلنتاجية خال فترة العمل عن بعد، 

ن هذه األنظمة ستشكل نقلة نوعية في مجال اآلليات المتبعة لقياس مستوى اإلنتاجية للموظفين أثناء فترة أكما 
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وتضمن األنظمة الرقمية والذكية  .عمل عن بعد، مع تدخل بشري محدود لضمان مصداقية حوكمة النتائجال

، والتي تمكن من تأسيس قاعدة بيانات موحدة نظم العمل عن بعدالمقدمة من خالل  لخدماتكفاءة وجودة جميع ا

ن شأنه السعي لتطبيق أحدث تشمل كافة المؤشرات من حيث قياس اإلنتاجية وقياس جودة مخرجات العمل، وم

 (2021)السن،  .ل الذكاء االصطناعيالالتقنيات التي تقيس جودة وكفاءة اإلنتاجية وأتمتة العمليات من خ

هدف إلى تقيس إنتاجية الجهات وفق خوارزميات وتبتقنيات الذكاء االصطناعي  ةمدعم ةذكي ةرقمي مةنظأ يوه

وفر تقارير إنتاجية على مستوى الجهة، تتصار وقت متابعة إنتاجية الجهات ودقة البيانات، حيث تسهيل واخ

 .وعلى مستوى اإلدارة المعنية، وعلى مستوى الموظف

 :نظمةمميزات األ

 Productivity Analysis تحليل اإلنتاجية •

  Leadership Recommender التوصيات للقيادة •

 Task Allocator تخصيص المهام •

 Executive Productivity Insights ملخصات تنفيذية لإلنتاجية •

 Real-Time Multidimensional Productivity Score نتائج آنية لإلنتاجية •

 :هذه األنظمةالعناصر التي يتم قياسها من خالل 

ي يظهر االلتزام مدى قرب الموظفين من أداء المهام إلى الوقت المثالحيث : Adherenceام االلتز •

 العالي أن العمل يتم بكفاءة" "يظهر االلتزام

 .مؤشر على مقدار العمل الذي يتم القيام به في يوم العملوهو : Volume البيانات حجم •

عما إذا كان الموظفون يعملون بنفس الطريقة في كل مرة أم أن تدل : Consistencyية االستمرار •

 الي يعني انخفاض التباين"األنماط تتغير في كثير من األحيان؟ "االتساق الع

يقيس تأثير الجودة إجابة السؤال ما هو تأثير جودة الموظفين على : Quality Impactدة تأثير الجو •

 ؟عمل المنتجال

 

 مستقبل العمل عن بُْعد ما بعد جائحة كوفيد -2-11

اب العمل مع بدء بعض البلدان في دخول المرحلة التالية من إدارة االستجابة لجائحة كوفيد، استعد أصح

لعودة عمالهم إلى المكاتب والمصانع والورش. ومع ذلك، لن تكون إعادة فتح أماكن العمل واالقتصاد ثابتة؛ فقد 

 .من الفيروس؛ وعلى أي حال لن يحدث هذا بالتأكيد في يوم واحد أخرىتكون عرضة النتكاسات من موجة 
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ال لبس فيها تسلط الضوء على أخطار العودة  أصدرت منظمة الصحة العالمية رسالة ،2020في نيسان/أبريل ف

السريعة إلى مكان العمل، حيث من المرجح أن يؤدي الرفع المبكر لتدابير التباعد الجسدي إلى معاودة ال يمكن 

 (WHO ،2020)فيها التحكم في انتقال كوفيد وموجات أخرى ضخمة من الحاالت 

الذي يحيط بتطوير لقاح آمن وفعال ونشره، عالوة على االفتقار إلى الخيارات العالجية،  كما أن عدم اليقين

لجميع المؤسسات عملياً. وستحاول البلدان  "الوضع الطبيعي" سوف يعيق االنتعاش االقتصادي والعودة إلى

ض أو معدوم، االنتقال بطريقة مضبوطة من سيناريو انتقال سريع إلى وضع ثابت وُمستدام لمستوى منخف

ْعني في عالم العمل إلى المساهمة في عملية عودة منهجية وُمنظَّمة جيداً إلى العمل من خالل تبني  ويحتاج كل م 

 .سلوكيات جديدة حكيمة على المديين القصير والمتوسط

عمل عن من المرجح أن تظل معدالت الفال يزال يتعين تحديد التأثير الكامل لكوفيد على أسواق العمل. وحيث 

سيتعين على الحكومات والشركاء االجتماعيين التخطيط فبُْعد أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ظهور الجائحة. 

للعديد من السيناريوهات المختلفة، التي ستتم فيها زيادة القيود أو تخفيفها وفقاً لكيفية تقدم الجائحة أو تراجعها 

مة مرة أخرى في وقت قصيرفي أراضيهم، واالستعداد لترتيبات العمل عن   .بُْعد حتى تصبح ُمعمَّ

وخالل الفترة القادمة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، سيتعين على العمال وأصحاب العمل والحكومات 

سلوكيات جديدة ومعايير جديدة. وعلى األرجح سيشمل ذلك  سبالتَّك يُّف مع طريقة جديدة للعيش والعمل، ح

إمكانية استخدام مكان العمل ولكن مع ظروف مضبوطة تستند  معأي العمل عن بُْعد " العزلةن شكالً مختلطاً م

 ."إلى التباعد الجسدي

بدأت إجراءات اإلغالق والعمل الجماعي عن بُْعد التي فرضتها الحكومة في حاالت الطوارئ في العديد  فقد

 حيان في التفاوض أو تصميم ترتيبات العمل عنالبلدان، ولم يشارك الشركاء االجتماعيون في كثير من األ من

 هذه العمليات متأصلة بعمق في المؤسسات القائمة في كافة كانتبُْعد، باستثناء عدد قليل من البلدان حيث 

 التأكد من أن الشركاء الضروريسيكون من  ولالستمرار بهذا النهجالمستويات، مثل ألمانيا وبلدان الشمال. 

ً في استخالص الدروس المستفادة من المرحلتين األوليتين من االستجابة االجتماعيين يلعبو ن دوراً مركزيا

للجائحة وانتقال العمال من العمل القائم على المكتب إلى العمل عن بُْعد، وتطبيق هذه الدروس لتنقيح  األولية

 .سياسات العمل عن بُْعد القائمة أو الشروع في سياسات جديدة

 والُمسوحات في المراحل المبكرة أن نسبة عالية جداً من العمال ترغب في العمل عن بُْعدقد وجدت البحوث ف

المساحات  أدرك بعض العمال اآلن أنه يمكن أداء وظائفهم خارج فقدحتى بعد رفع قيود التباعد الجسدي. 

من القادة الذين كانوا في العديد  شجعالمكتبية التقليدية، وأصبحوا اآلن أكثر راحة باستخدام التكنولوجيا. وقد 

 .دعموا هذا النمط بشدةو بفعالية السابق يقاومون عمل فرقهم من المنزل أنه يمكن القيام بذلك
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باإلضافة إلى أصحاب العمل والعمال الذين ينظرون في توسيع أساليب العمل عن بُْعد، كان العمالء والزبائن 

خدمات التي يحتاجونها من ق ب ل فرق أو موظفين يعملون عن ال فكرة الحصول علىأيضاً أكثر استعداداً لقبول 

وبالتالي يمكننا تصور أن بيئة العمل فى السنوات القادمة ستكون مختلفة كل االختالف  بُْعد من مواقع بعيدة. 

 :عن بيئة العمل الحالية. وفيما يلي عدة سمات لما قد تبدو عليه الوظائف فى المستقبل

فليس هناك حاجة لقضاء ساعات في الطريق المزدحم  ،الم األعمال المستقبلي: في عاختفاء المكاتب •

للوصول إلى المكتب، إذ كل ما يمكن فعله هو فتح الحاسوب المحمول ليتحول إلى مكتب افتراضي. 

 وبالتالي سيصبح العمل أكثر مرونة بال شك، ويمكن أداء الوظيفة من أي مكان وفي أي وقت.

 ا يتيح مزيداً من الحرية والمرونة للعاملين.ممبيئات عمل متنوعة:  •

سيزداد عدد الشركات صغيرة الحجم، وتزداد معه فرص عقد حيث  شركات فردية أكثر صغراً: •

لن تكون هناك حاجة في المستقبل إلى بناء شركات كبيرة فالشراكات التعاونية بين هذه المؤسسات. 

 وإنفاق مبالغ باهظة لتأسيس األعمال.

: ومن ثم يتطور عالم األعمال من خالل العمل الجماعي، ولن يكون يكل السلم الوظيفيتراجع في ه •

 هناك مكان للمدراء أو رؤساء العمل التقليديين.

جائحة من اليتغير مفهوم االجتماعات مستقبالً، خاصة بعد ما فرضته حيث ساالجتماعات االفتراضية:  •

 عات العمل تُعقد افتراضياً من خالل تطبيقات مثلقيود على التجمعات. فقد أصبحت الكثير من اجتما

Zoom  أوMicrosoft Teams.وسيزداد استخدام هذه التقنيات لعقد اجتماعات مع الموظفين  ... الخ

 في مختلف أنحاء العالم، مما يتيح الفرصة لتشارك األفكار ولعصف ذهني على نطاق أوسع.

ث يعد استحواذ اآلالت على وظائف البشر هو حيالروبوت المساعد جزء أساسي من بيئة العمل:  •

 الهاجس األكبر المرتبط بتطور التكنولوجيا.

وترتبط بقدرته على بناء الثقة بين فريق العمل، والقضاء على الشعور مهارات القائد االفتراضي:  •

بالعزلة ضمن الفريق، والعمل الجماعي معاً، وضرورة الحيادية، فالمفاضلـة يجب أن تكـون على 

وذلك من خالل التواصل واالجتماعات المستمرة، والمرونة والتكيف، والتعلم ، أساس المخرجات

يتطلب مهارات معرفية، واجتماعية، وتكنولوجية، هذا ويتوقع أن تكون هذه  يالمستمر، األمر الذ

 فى وظائف المستقبل. المهارات األكثر طلباً واألعلى سعراً 

تخفيض خطر الهجمات اإللكترونية ضمن ل ،عن بُعد حماية رقميةتطلب العمل حيث ياألمن الرقمي:  •

 .بيئة المركزية مختلفة عن المكتب، واالستثمار في برامج خاصة باألمن الرقمي لحماية بيئة العمل

 ليه.يبدو أن بيئات العمل مستقبالً ستكون صحية أكثر مما هي عحيث  تركيز أكبر على الصحة العامة: •
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 :خالصةال

التقليدية المتعارف  وم العمل عن بُعد التغير الذي طرأ في مضمون العمل وطرق تنفيذه، والمفاهيميعكس مفه 

عليها، فلم يعد العمل منحصراً في الشكل التقليدي بل أصبح متنقالً عبر مقرات افتراضية ومن أي مكان بطريقة 

غيرات المستقبلية من إدارة الموارد ذابت معها الحواجز الجغرافية بين الموظف ومكان عمله. وربما تبدأ الت

البشرية التي يتطلب عملها المستقبلي إعادة تقييم العاملين، وفرز القادرين على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع 

متغيرات العمل وسوق العمل العالمي، أو استقطاب وتعيين موظفين وعاملين جدد من أصحاب المهارات 

عليه، فإن الخطوة األولى تبدأ باالستثمار فى التكنولوجيا وتقنية المعلومات، والمعرفة والتميز واالبتكار. و

وإعداد الجاهزية التدريبية والبنية التحتية لتطبيق أنظمة العمل عن بُعد، وضرورة تطوير منظومة جديدة لتقييم 

ف وصاحـب العمـل، من إنتاجية العاملين، ومنظومـة تشـريعية وقانونيـة تنظـم العمـل عـن بُعـد بيـن الموظـ

 وغيرها. حيث عدد ساعات العمل، واإلجازات، واألجور...
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 الفصل الثالث 

 اإلطار النظري

 أداء الشركات في ظل جائحة كورونا

 مقدمة -3-1

 

وتسببت في فرض القيود على السفر،  ،أثارت جائحة كورونا مخاوف من أزمة اقتصادية وركود وشيك

العديد من المؤسسات والشركات  العاملة في جميع القطاعات كما أغلقتوالحجر المنزلي، وتخفيض القوى 

 االقتصادية مما أدى إلى فقدان العديد من الناس لوظائفهم.

وزادت الحاجة لإلمدادات الطبية بشكل  ،في المقابل انخفضت الحاجة إلى بعض السلع والمنتجات المصنعة

 بب الذعر ومحاولة تخزين المنتجات الغذائية بشكل كبير.ملحوظ، وشهد قطاع الغذاء أيًضا طلبًا كبيًرا بس

ولقد أثرت جائحة كورونا تأثيًرا فوريًا وبعيد المدى على مختلف أنواع مؤسسات األعمال بما فيها شركات 

خاصة بعد إغالق الشركات والمدارس  ،العالم الرقمي ومشغلي االتصاالت ومزودي خدمات اإلنترنت

 كز الترفيه.والساحات الرياضية ومرا

في ظل كل هذا لجأ الناس إلى العالم الرقمي لملء هذه الفجوة فبرزت العديد من الفرص لشركات االتصاالت 

مصحوبة بالعديد من التحديات؛ فمن بين التحديات التي واجهتها شركات مشغلي كانت والعالم الرقمي ولكنها 

وضحاها من حيث زيادة الطلب على الخدمات االتصاالت الضغوط الشديدة التي فُرضت عليها بين عشية 

الرقمية بشكل هائل، وإعادة تشكيل العرض والطلب، والتعاون الالزم منها لتأمين بنية شبكية وخطوط اتصال 

ً  ـمستقرة وخاصة لدعم العمل عن بعد ً  باإلضافة إلى مجموعة هائلة من القضايا األخرى التي تتطلب نطاقا  واسعا

 واالستجابة الفورية.من المرونة العالية، 

 لتعقيد الجائحة، فإن هناك العديد من األسباب تدعونا لالعتقاد بأن مرحلة التعافي من جائحة كورونا ونظراً 

ستتطلب مستويات غير مسبوقة من التنسيق، واالتصال وتغيير السياسات الموجودة وهذا سوف يستغرق فترة 

 ً   الرقمنة حالياً بالفعل قضية مركزي. لذا تعد ،في مختلف أنحاء العالم طويلة نسبيا

فمن الواضح أن تكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم مؤسسات االتصاالت ومساعدتها على تجاوز الكثير من 

التحديات التي تواجهها، سواء في مجال الموارد البشرية الماهرة والمدربة، أو في عمليات البيع والترويج 

رافية بعيدة. ومع التطور التكنولوجي والنقلة النوعية في استخدام والوصول إلى مناطق جغ والتسويق

المعلومات، زادت منصات االتصاالت واالجتماعات عن بعد وطرق مبتكرة للتسويق، والتي يمكن من خاللها 
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ونتيجة لذلك فإن المستقبل سيكون مفتوًحا لنمو الشركات الكبيرة  الوصول إلى المستهلك بطريقة مباشرة وسلسة.

والتي أثبتت قدرتها على البقاء في ظل التغيرات االقتصادية الجديدة وتفشي األوبئة والفيروسات، وأيضاً 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سيتم دفعها لتبني الرقمنة عاجاًل أو آجالً.

انخفضت  وحيث أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تضررت جراء انتشار الجائحة عالميًا حيث

مبيعاتها وتراكمت عليها االلتزامات المالية للمؤسسات، وما صاحب ذلك من تلف بعض المنتجات الموجودة 

في المحالت، وعدم توافر المواد الخام، إلى جانب صعوبة تصدير المنتجات بشكل عام إال أن المؤسسات التي 

ة إذ زاد الطلب على منتجاتها وخدماتها تبنت حلول االبتكار الرقمي كانت هي األفضل حاال في ظل األزم

 وانتعشت أوضاعها المالية. 

كما أن الوفر في األتمتة والتحول الرقمي لبعض الخدمات في المؤسسات المتحولة يعد كبير جداً، إضافة إلى 

 التي تقدم حلواًل فورية تخدم المجتمع للتغلب مؤسسات األعمالوجود بعض األنشطة الرقمية في العديد من 

على تحديات انتشار فيروس كورونا وتحقيق االستدامة لالقتصاد الوطني. كما أوصت غرف التجارة والصناعة 

 بإعفاء السلع الغذائية والموارد الطبية والمطهرات والمعقمات من الرسوم الجمركية إن وجدت. 

ورونا وذلك ضمن كما قامت بعض شركات القطاع الخاص مبادرات لدعم الطالب والموظفين ضمن جائحة ك

استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية ومنها شركة االتصاالت التي قامت بتأمين عدة خدمات ومبادرات باإلضافة 

 إلى توفير باقات وطرق اتصال مختلفة للعاملين عن بعد ولنظم التعليم عن بعد.

 تمهيد عن األداء -3-2

ال وال يزال االهتمام المتزايد من طرف الباحثين يحظى مفهوم األداء بأهمية كبرى في تسيير الشركات، لذا ن

والمفكرين والممارسين في مجال اإلدارة والتسيير، وهذا من منطلق أن األداء يمثل الدافع األساسي لوجود أية 

 .شركة من عدمه، كما يعتبر العامل األكثر إسهاما في تحقيق هدفها الرئيسي أال وهو البقاء واالستمرارية

لتغير وتطور مواقف  بكونه مفهوماً واسعاً ومتطوراً، كما أن محتوياته تتميز بالديناميكية نظراً يتصف األداء 

وظروف الشركات بسبب تغير ظروف وعوامل بيئتها الخارجية والداخلية على حد السواء؛ ومن جهة أخرى 

 ين في مجال إدارة األعمال،الباحثو يعد  مصطلح األداء من المفاهيم التي حظيت باهتمام واسع من قبل المفكرين

الختالف اتجاهات المفكرين، لذا أردنا أن يكون موضوع كثيراً الغموض و رغم ذلك يشوب تعريفه االلتباسو

هذا الفصل توضيح هذا المصطلح من خالل التطرق إلى عدد من التعاريف التي قد مها الباحثون، ثم  إلى المفاهيم 

كيفية تحديد المؤشرات الضرورية للقياس، باإلضافة و داء، وقياس األداءالتي تقترب في معناها من مصطلح األ

 .وآثرها على الشركات وتبيان أسلوب القياس المعتمد في الدراسة الحالية هإلى تطرق لمختلف نماذج قياس
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 ماهية األداء ومقارباته المختلفة -3-3

ة فيه باإلضافة لطرق قياسه، حيث يتناول هذا المبحث بالدراسة مفهوم األداء وأهميته والعوامل المؤثر

يعكس مصطلح األداء أبعاداً مختلفة لتعدد آراء واتجاهات المفكرين والتي وإن بدت متقاربة فإن ها تستحق أن 

 .نتناولها بشيء من التفصيل

 

 مفهوم األداء -3-4

الشمولية لمجمل فروع يعد  األداء مفهوماً جوهرياً بالنسبة لمنظمات األعمال والشركات، ويكاد أن يمث ل الظاهرة 

فالشركات االقتصادية تواجه اليوم تحديات جديدة تفرض عليها مقارنة األداء وما  وحقول المعرفة اإلدارية.

 تحقق من إنجازات بما يصل إليه غيرها من الشركات االقتصادية األحسن تنظيماً واألنجح في السوق. 

وص ل إلى إجماع حول مفهوم م التلمفهوم األداء إال  أن ه لم يتمن خالل دراساتهم  ولقد اهتم  العديد من الباحثين

لتعد د أهداف واتجاهات الباحثين في دراساتهم نظراً الختالف إيديولوجيات ت ختالفاالوترجع هذه ا محد د لألداء.

ي، وبالتالي و كل منهمالباحثين واألهداف التي يريد  سائل تحليله الوصول إليها، فمنهم من يميل إلى الجانب الكم 

د نسب وأرقام  .تكون في أغلبها تقنية، ومنهم من يميل إلى الجانب التنظيمي فال يكتفي بالتعبير عن األداء بمجر 

نتاجية والمردودية اإلوقياس األداء انتقل من مجرد قياسه بمؤشرات كمية ك أن مفهومفمن الباحثين من يري 

يف إلى االستعانة بمعايير أخرى كالجودة واحترام المواصفات االقتصادية وزيادة اإلنتاج والتحكم في التكال

 (2011)العايب،  ن هذه المعايير تنطق على األبعاد الشاملة للشركة.أبجميع أنواعها واحترام اآلجال بحيث 

ى تحقق الشركة أداًء متمي زاً ومن الباحثين كذلك من يقرن األداء باستراتيجية الشركة حيث يعتبرون أن ه حت  

تنافسية في السوق، وفقاً الختياراتها اإلستراتيجية، وبعبارة أخرى فهم يع رفون األداء بأن ه  عليها أن تكون أوالً 

والمتمث ل في عرض الشركة لمنتجات وخدمات موافقة لرغبات الزبائن، دون إهمال وجود  التفوق اإلستراتيجي

 .ق فاألداء حسب هؤالء المفكرين هو تعظيم قيمة المنتجات والخدماتمنافسين أساسيين في السو

ف األداء بأن ه "قدرة الشركة على االستمرارية والبقاء محققة التوازن بين رضا المساهمين وقدرة  كما يعر 

هذا التعريف أن ه تم  التركيز على ويستمد  من  (2000)الحسييني، الشركة على تحقيق أهدافها طويلة األجل" 

كما يرى قسم آخر من المفكرين  .في البقاء والنمو -باتفاق معظم الباحثين –األهداف طويلة األمد والتي تتمث ل 

للموارد المادية والبشرية، واستغاللها بكفاءة وفعالية بالصورة  لكيفية استخدام المؤسسة أن  األداء هو انعكاس

 ة على تحقيق أهدافها.التي تجعلها قادر
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من خالل سرد تعاريف المفكرين لألداء يمكن أن نستنتج أن ه مهما اختلفت األلفاظ واالتجاهات إلعطاء مفهوم 

على اختالف - محدد لمصطلح األداء، فهي في الواقع تصب  في اتجاه واحد، بحيث اتفق معظم الباحثين

ح، فتحقيق التفوق اإلستراتيجي وما هو بدوره إال  سبيل على أن  مصطلح األداء هو مرادف للنجا -اتجاهاتهم

ن االستغالل الكفء لموارد الشركة  لبقاء ونمو الشركة. وذلك يتأت ى من خالل تعظيم قيمة المنتجات الذي يتضم 

وتحقيق األهداف بفعالية، فهذه التعاريف هي في األصل مكمل ة لبعضها، إذن فاألداء يمث ل نشاط شمولي مستمر، 

لذي يعكس نجاح الشركة واستمراريتها وقدرتها على التكي ف مع البيئة وفق أسس ومعايير محد دة تضعها وا

 .الشركة، ووفقاً لمتطلبات نشاطها، وعلى ضوء األهداف طويلة األمد

ونعتبر أن األداء يمثل التفاعل الذي يحدث بين كل من األهداف والمواد والنتائج المتوقعة. ويمكن تمثيل هذه 

 العالقة وهذا التفاعل بالشكل التالي والذي يعبر عن "مثلث األداء"

 *مثلث األداءيبين  1 رقم الشكل

 

 التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ،(2011) ،عبد الرحمن العايب المصدر:*

"الفاعلية"، أي أن  مصطلح األداء يتكون من عنصرين رئيسين هما: الفعالية والكفاءة من الشكل يتضح أن

الشركة التي تتميز باألداء العالي هي التي تجمع بين عاملي الفعالية والكفاءة في تسييرها. حيث ينظر الباحثين 

الشركة، وهذا من منطلق أن في علم التسيير إلى مصطلح الفعالية على أنه أداة من أدوات مراقبة التسيير في 

  (2011)العايب، الفعالية هي معيار يعكس درجة تحقيق االهداف المسطرة 

 -حسب نظرهم-يعتبرون الفعالية بمثابة األرباح المحققة ومن ثم  يونوتجدر االشارة إلى وجود مفكرون كالسيك

ن مصطلحات العلوم االنسانية أكما يتميز مصطلح الكفاءة شأنه ش حققة.تقاس فعالية الشركة بكمية األرباح الم

والباحثين حول تعريفه فهناك من يستخدم مصطلح: اإلنتاجية، المردودية،  واالجتماعية بعدم االتفاق بين الكتاب

والنشاط الكفء  .األمثلية...، حيث تعرف بشكل عام بأنها القدرة على القيام بالعمل المطلوب بقليل من اإلمكانيات
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تعرف الكفاءة على أنها: "االستخدام األمثل للموارد الشركة بأقل تكاليف ممكنة كما  النشاط األقل تكلفة" هو

وعليه يمكن ترجمة الكفاءة إلى قسمين: تعظيم األرباح وتدنية  (2005)بلوط، " ممكن دون حصول أي هدر

نستنتج مما سبق أن مصطلح  .في إنتاج شيء ما أفضلكيفية استعمال الموارد بطريقة التكاليف، هي أيضا 

 :األداء يشير إلى

o قدرة الشركة على النمو والبقاء واالستمرار وكذا قدرتها على التكيف مع البيئة. 

o قدرة الشركة على تحقيق األهداف المسطرة بكفاءة وفعالية على المدى البعيد. 

o لموارد الشركة لتحقيق النتائج مع تدنية التكاليفاالستخدام األمثل ل. 

o تعظيم قيمة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة. 

 

 المقاربة الكالسيكية لألداء -3-5

تعتبر مؤشرات األداء المالي في عملية قياس األداء من أهم األساليب المستعملة، وأهم أدوات التحليل شيوعا 

للشركات، في قياس أدائها خالل فترة معينة، وذلك بإجراء المقارنات بين االستراتيجي  في تقييم المركز

المؤشرات المالية للشركة والمؤشرات المالية للشركات المنافسة، كما أن هذه المؤشرات تمكن من مقارنة أداء 

وهناك من  الشركات ووضعها المالي في فترات زمنية معينة متعاقبة بهدف تحديد وتقييم اتجاهات األداء فيها.

سيبقى المقياس المحدد لمدى نجاح الشركات، وأن عدم تحقيق الشركات لألداء المالي  األداء المالين بأيرى 

 (2014)زرقون و عرابة،  بالمستوى األساسي المطلوب يعرض وجودها واستمرارها.

ن األهداف الثانوية للمنظمة أيعد هدف المنظمات األساسي و األداء المالي كما يعبر عن تلك األهمية بالقول أن

 ً  من خالل تحقيق األداء المالي. وتكمن أهمية األداء المالي في المجاالت التالية:  يمكن تحقيقها ضمنيا

ضمن منظور استراتيجي، فإن مؤشرات األداء المالي يمكن استخدامها كمؤشرات أساسية تستخدم في  •

أهمية األداء المالي فيما يتعلق كخلي للمنظمة. فاألداء المالي يعتبر إستراتيجية مهمة عملية التحليل الدا

بالعوامل البيئية الخارجية، إذ أن المنظمة ذات األداء المالي العالي، تكون أكثر قدرة على االستجابة 

اب المصالح قل من أصحأفي تعاملها مع الفرص والتهديدات البيئية الجديدة، كما أنها تتعرض لضغط 

 .والحقوق، مقارنة بغيرها من المنظمات التي تعاني من األداء المالي المتردي

يتيح للمنظمة الموارد المالية الالزمة القتناص فرص االستثمار المختلفة، ويساعد  الجيد األداء المالي •

بعوامل بيئية على تلبية احتياجات أصحاب المصالح والحقوق وتحقيق أهدافهم ويتأثر األداء المالي 

تمثل العوامل االقتصادية وهيكل الصناعة وغيرها، وعوامل تنظيمية مثل الهيكل التنظيمي، أخرى 

 .وعوامل إدارية مثل القدرات اإلدارية، ومدى توفر جانب الخبرة والمعرفة لدى المديرين
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 المقاربات األخرى لألداء -3-6

في استخدام واستغالل مواردها المتاحة من هناك مؤشرات غير مالية ترتبط بكفاءة وفاعلية الشركة 

 :تحقيق أهدافها المحددة. ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي أجل

يفيد مفهوم االنتاجية باعتباره أداة يستخدمها المدير في القياس والمقارنة للتعرف على  االنتاجية: ❖

نة، ويقصد بها االستخدام مستوى األداء في الشركة، بالنسبة لغيرها من الشركات في فترات زمنية معي

من  الخ. األمثل لعناصر اإلنتاج بما تتضمنه من موارد بشرية، معدات، رأسمال، معلومات، معرفة...

أجل الحصول على أعظم وأفضل مخرجات من هذه المدخالت، ولذا فهي ترتبط باألبعاد التالية: الكمية، 

ونوعية المنتجات والخدمات المنتجة نسبة إلى القيمة والجودة. حيث تعرف االنتاجية على أنها ''كمية 

 (2014)زرقون و عرابة،  كمية الموارد المستعملة في إنتاجها خالل فترة زمنية محددة''.

حيث يعتقد بأن األداء  ،تمثل الفعالية التنظيمية المفهوم األشمل ألداء األعمالحيث  الفعالية التنظيمية: ❖

و إال دراسة وبحث وقياس الفاعلية إلى قياس الفاعلية التنظيمية من منطلقين داخلي وخارجي. ما ه

فالفعالية التنظيمية ضمن البيئة الداخلية تقيم على أساس درجة تحقيق المنظمة لألهداف المتعلقة بحجم 

مة تقاس على أساس ن فاعلية المنظإالمبيعات، الحصة السوقية، واألرباح، أما ضمن البيئة الخارجية، ف

درجة قبول منتجاتها وخدماتها، ودرجة استيعابها للتطور واالبداع التكنولوجي، ومدى و قوتها التنافسية

 (2011)العايب،  تحسسها للتقلبات االقتصادية وقدرتها على اتخاذ ردود أفعال اتجاهها.

أشار إلى أن الفعالية و التي تستطيع فيها المنظمة تحقيق أهدافها". "الدرجة :كما عرفها برنارد على أنها

تحققها" وهذا المفهوم  النمو بغض النظر عن االهداف التيو التكيفو "قدرة المنظمة على البقاء :تعني

كما تعرف . ةمنظمة فعال يركز على البيئة، فبقدر تكيف المنظمة وظروفها الداخلية والخارجية بقدر ما تبقى

مكانات المستخدمة في ذلك. فهي تمثل العالقة بين هداف مهما كانت اإللفعالية بأنها: القدرة على تحقيق األا

  االهداف المحققة واألهداف المحددة.

فالمنظمة الناجحة قادرة على تركيز مصادرها على األنشطة التي تعود عليها بالنتائج. فهي تتبنى قيمة عمل 

متشابه. فقد عرف بول موت  منظارفي من خالل إجراء مقارنة  الفعالية ددتتح كمااألشياء الصحيحة. 

تلك المنظمات التي تنتج أكثر وبنوعية أجود. وتتكيف بفعالية أكثر مع المشكالت  المنظمات الفعالة بأنها

البيئية إذا قورنت بالمنظمات األخرى المماثلة، هذا التعريف ال يركز على جانب تنظيمي معين ويكتفي 

  بالمقارنة بين المنظمات المتشابهة.

همية في قياس بعاد الفعالية نفس األجميع أمما سبق تتضح صعوبة االتفاق على تعريف محدد للفعالية فليس ل

قصيرة و هداف طويلةفعالية المنظمة. ويمكن تعريف الفعالية التنظيمية بأنها قدرة التنظيم على تحقيق األ

مرحلة النمو أو و مصالح الجهات المعنية بالتقييمو وى للجهات ذات التأثيرالتي تعكس موازين القو المدى
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 ً أن ال االنتباه إلى لمفهوم الفعالية ولكن يجب  التطور التي يمر بها التنظيم. ويعتبر مفهوم الكفاءة مالزما

خسارة، وعدم لكن بو لكنها ليست كفؤة أي أنها تحقق أهدافهاو فقد تكون المنظمة فعالة رادف،يستخدما بالت

 ً على فعاليتها فكلما ارتفعت تكاليف تحقيق هدف معين قلت احتماالت قدرة المنظمة  كفاءة المنظمة يؤثر سلبا

في االعتبار ضمن مقاييس نجاح أي منظمة،  -الكفاءة والفعالية  –على البقاء. ويجب أن يؤخذ كالهما 

 .فهي انجاز العمل بشكل صحيحنجاز العمل أو الشيء الصحيح أما الكفاءة إفالفعالية هي 

حيث في ظل المنافسة العالية هناك اهتماماً متزايدا من الشركات بالحفاظ على العمالء رضا العمالء:  ❖

الحاليين وكسب عمالء جدد من خالل االهتمام بالعمالء ومعرفة رغباتهم واحتياجاتهم والسعي إلشباعها 

ى نجاح الشركة في تقديم المنتجات والخدمات إلى وتحقيقها، ويعتبر قياس رضا العمالء مؤشرا لمد

 .من األرباح تأتي من العمالء الدائمين للشركة %55 السوق. وقد توصلت الدراسات إلى ان أكثر من

تغيرت النظرة إلى العميل من مجرد مشتري لمنتجات الشركة إلى قيمة كلية تهدف  فقد.(2005)بلوط، 

عادة شراء المنتج والمداومة على ذلك، حيث صار إرضاء العميل جزء أصيل شركة إلى إرضائه إلال

استراتيجياتها أولوية فالشركات التي تضع رضا العمالء ضمن  .في استراتيجيات الشركات الحديثة

لي رضاء العميل يرتبط بإعادة شرائه مرة أخرى وبالتاإن تقوم بقياس رضا عمالئها بشكل مستمر أل

ومنه نجد أن رضا العمالء هو مقياس يرتبط باألداء الفعلي والمتوقع للمنتج أو   بربحية الشركة. 

 :الخدمة، ومن خالل احتمالين

 إذا كان األداء الفعلي> األداء المتوقع= رضا العميل. ✓

 إذا كان األداء الفعلي < األداء المتوقع= عدم رضا العميل. ✓

  ء إلى تحقيق األهداف التاليةبشكل عام يهدف قياس رضا العمالو

 فهم احتياجات توقعات العمالء. •

  .معرفة كيف تحقق الشركة ومنافسوها هذه االحتياجات والتوقعات •

 تطوير سلعة/خدمة لتقابل احتياجات وتوقعات العمالء. •

 تحديد التوجهات "العمالء/ المنافسين" خالل فترات زمنية حتى تستطيع الشركة اتخاذ قراراتها على •

 .األساس الزمني

 .تصميم أولويات ومقاييس للشركة لمعرفة كيف تحقق احتياجات وتوقعات عمالئها •

ً   يُعتبررضا العمالء فقط الكما أن  ، فالعميل الراضي عن أداء الشركة يمكن أن يتحول إلى الشركة أخرى كافيا

ً إ يحقق ميزة تنافسية مما ظ به، واالحتفا ئهأفضل، لذلك البد أن يؤدي رضا العميل إلى وال ذا وجد عروضا

ن عروض الشركة، حيث أن أهمية رضا العمالء ع للشركة، وال يتم ذلك إال من خالل الرضا الكامل للعميل

 تنبع من عالقة الرضا بالوالء واالحتفاظ بالعميل. 
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 ومفهوم الوالء يتكون من ثالث عالقات أساسية هي: 

o إلى تحقيق زيادة في المبيعات وتحقيق مستوى ربح أعلى. أن كسب مستويات عالية من والء الزبون يؤدي 

o .إن تحقيق رضا العمالء عن المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة يعد أفضل خطوة لكسب والئهم 

o إن تقديم القيمة المتوقعة للعميل هو أمر ضروري لتحقيق الرضا عن المنتجات والخدمات.  

  :شكل التاليحيث يمكن توضح هذه العالقات في ال

 *العالقات الخاصة بمفهوم الوالءيبين  2 رقم الشكل

 

 التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ،(2011) ،عبد الرحمن العايب المصدر:*



وشدة  تصنيعية الحديثة، وما صاحبها من زيادة احتياجات العمالءكما أن التغير في البيئة التكنولوجية للعمليات ال

الحديثة  المنافسة أدت إلى ضرورة إيجاد مقاييس جديدة لألداء التشغيلي للشركة تتالءم مع األهداف الصناعية

ر المالية مثل مقاييس الجودة، أداء المخزون، اإلنتاجية، المرونة واالبتكارات واالبداع. وتعتبر مقاييس األداء غي

أداة أساسية للرقابة اإلستراتيجية، فهي تمثل محاولة لتأكيد أهمية توجيه العمليات الداخلية، باإلضافة إلى ذلك 

فإن مقاييس األداء غير المالية تتضمن مقاييس كمية مثل إدارة اإلنتاج على أساس عدد الوحدات المنتجة، و 

مة، رضاء ووالء المستهلك والعميل، ومرونة عمليات التصنيع، سمعة المنتج أو الخد مقاييس كيفية تقيس مثالً 

وهناك بعض المؤشرات وتعتبر مقاييس األداء غير المالية مهمة الستمرار نجاح الشركة في األجل الطويل. 

االستراتيجية غير المالية لقياس األداء، بما فيها األداء اإلنتاجي والمالي والتسويقي والتنافسي والتي يمكن 

 نلخصها في النقاط اآلتية: أن

 الحصة السوقية. ،نسبة نمو األنشطة ،النمو: نمو األسواق •

 اإلبداع: إطالق منتجات جديدة وسرعة االستجابة للمتغيرات. •

 البقاء: الحفاظ على الوضع التنافسي والحد من خسائر اإلغالق. •

 قيق األهداف والوفر المالي.اإلنتاجية والفعالية التنظيمية: كمية ونوعية المنتجات والخدمات وتح •

 رضا العمالء. •

 الجودة: ضمان تـأمين الخدمات بالجودة العليا ودعم سرعة اتخاذ القرار. •



63 
 



 مفهوم قياس وتقييم األداء -3-7

 لقد اُعتبر الربح لفترة طويلة الهدف الرئيسي الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه، لهذا كان جل اهتمام

لم يقتنعوا بالمؤشرات المالية كأدوات لقياس األداء بل اتجهوا  باحثينال المساهمين هو تعظيم الربح، غير أن

. وتساعد مقاييس األداء الجيدة على "المؤشرات غير المالية" قياس األداء وفق مؤشرات أكثر استراتيجية إلى

س األداء تطابق أهداف الوحدات الفرعية مع األهداف االستراتيجية للشركة، ومن ثم يجب أن يتضمن نظام قيا

 .كال من مقاييس األداء المالية وغير المالية

انطلقنا من فكرة أن تقييم األداء، هو عملية جزئية في نشاط إداري أوسع وأشمل هو الرقابة، فإنه يمكن  افإذ 

تفسير نظام تقييم األداء، انطالقا من نظام الرقابة والذي يمثل بدوره جزءاً من نظام المعلومات الكلي للشركة 

تركيب متناسق تهدف إلى تقييم سلوكيات ونشاطات  المستخدمة في والذي هو عبارة عن مجموعة من التقنيات

 ً  معين.من مؤشرات كمية في ظرف زماني  معينة، انطالقا

كما ُعرف قياس األداء على أنه "التأكد من كفاية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام لتحقيق األهداف 

ل دراسة مدى جودة األداء، واتخاذ القرارات التصحيحية إلعادة توجيه المسارات األنشطة المخططة من خال

 (2014)زرقون و عرابة،  بالشركة بما يحقق األهداف المرجوة منها ".

رد المتاحة وكفاءة ويعرف أيضا على أنه ''جميع العمليات والدراسات التي ترمي إلى تحديد العالقة بين الموا

استخدامها في الشركة مع دراسة تطور هذه العالقة خالل فترات زمنية متباعدة أو فترات زمنية محددة عن 

 نة".طريق إجراء المقارنات بين المستهدف والمتحقق من األهداف، باالستناد إلى مقاييس ومعايير معي

لحلقة األخيرة في سلسلة العملية اإلدارية حيث تبدأ العملية كما ينُظر الباحثين إلى عملية قياس األداء على أنها ا

اإلدارية، ثم توضع خطة  للوحدة الموارد المتاحةبتحديد األهداف المرجو تحقيقها نتيجة استغالل  اإلدارية عادةً 

أو برنامج زمني محدد المعالم يرمي إلى تحقيق األهداف الموضوعة ويتم إجراء تنظيم للوحدة اإلدارية 

واردها لتنفيذ الخطة الموضوعة ويصطحب تنفيذ خطة عملية الرقابة على التنفيذ بهدف تحديد انحرافات وم

النتائج الفعلية عما حددته الخطة واألهداف من نتائج متوقعة، وتقود عملية الرقابة على التنفيذ إلى المرحلة 

 .األخيرة في هذا التسلسل للعملية اإلدارية وهي مرحلة قياس األداء

مما سبق ذكره يمكن أن نستنتج أن عملية قياس وتقييم األداء هي جزء من نظام الرقابة، فهي تعمل على قياس 

نتائج الشركة باستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة والفعالية، ومقارنتها بالمعايير المحددة سلفاً في عملية 

ارات التي تسمح في استمرار ونجاح الشركة. التخطيط ومن ثمة إصدار أحكام تقييمية تساعد على اتخاذ القر

 (2014)زرقون و عرابة،  كما يمكن تلخيص خصائص نظام تقييم األداء في النقاط التالية:
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حيث يهدف تقييم األداء في الشركة إلى التطرق لمختلف األداءات الوظيفية مثل: األداء المالي،  الشمولية: -

 .لتجاري، األداء البشرياألداء ا

ويتم ذلك التقييم الشامل بصفة مستمرة ومتكررة، في إطار إرشادات توجيهات تسمح بتوضيح  االستمرارية: -

 .العمل والقيام باإلصالحات الالزمة

البد من أن يتم التقييم بالمرونة الالزمة حتى يتسنى للمقيم توجيه مختلف االجراءات بناًء حيث : المرونة -

ضع القائم، ألن الجمود ال يساعد على مقاومة النقائص وإضافة أو اقتراح حلول وبدائل وتقنيات على الو

 .جديدة

 مميزات المؤشرات المالية لقياس األداء  -3-7-1

 ومن أهم فوائد استخدام المقاييس المالية لتقييم أداء الشركات اآلتي: 

ة وهي النقود التي تسمح بتجميع النتائج عبر نها تصور تأثير القرارات بوحدة قياس قابلة للمقارنأ ✓

 .وحدات الشركة

ً لقياس  ✓ إنها توضح تكاليف المبادالت بين الموارد، ومن ثم يبقى األداء المالي مؤشراً ضروريا

 .األداء

يُمكن القياس الكمي لألداء بربط نظام األجور والحوافز باألداء واإلنجازات الفعلية، مما يؤدي إلى  ✓

لعاملين بما يتوافق مع األهداف االستراتيجية، وبذل الجهد الكافي في حسن استغالل تطوير أداء ا

 .الموارد لتحقيق األهداف المحددة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة

 على إدراك العوامل التي توجه النجاح في شركاتهم وتطور مهارات دراءوال تساعد المقاييس المالية التقليدية الم

أداء  ن المقاييس المالية ال تعبر بشكل كاٍف عنإالعمليات التشغيلية التي تبدع فيها الشركة. لذا ف العاملين وكفاءة

إلى  على اتخاذ القرارات الصائبة التي توجه األداء الحالي والمستقبلي للشركة راءالشركة، وتحد من قدرة المد

المالية  داء غير المالية بجانب المقاييسأفضل مستوى تطمح إليه، لذلك يجب على الشركات استخدام مقاييس األ

 للوصول إلى الصورة الدقيقة والشاملة لتقييم األداء.

 مميزات المؤشرات غير المالية لقياس األداء -3-7-2

على اتخاذ القرارات الصحيحة في  راءستراتيجيات الشركة، فهي تساعد المدإسهولة تتبعها وربطها ب ✓

 .الوقت المناسب

 ى الوحدات الصناعية في الشركة، فمن الممكن تحديد انخفاض الجودة بسرعةيمكن تطبيقها على مستو ✓

 .في ظل هذه المقاييس، ويمكن اتخاذ خطوات عالجية لحل المشكلة أو وقائية تمنع الوقوع في المشكلة

تتناول مشكلة استجابة الشركة للزبائن في الوقت المناسب، في حين ال تكتشف المقاييس المالية هذه  ✓

 .بسهولة المشكلة
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تركز على األصول غير الملموسة، حيث يرتبط عنصر النجاح في العديد من الصناعات باألصول  ✓

غير الملموسة مثل رأس المال الفكري وإدراك الشركات لدورها في خدمة وتنمية المجتمع  الثابتة

تي تظهر مقدرة المحلي والمحافظة على والء الزبائن، أكثر من ارتباطه باألصول الثابتة الملموسة ال

 .الشركة المالية واإلنتاجية

 تقلل من الحساسية النفسية بين الموظفين بعكس المقاييس المالية، حيث تظهر تقييماً ألداء كل قسم أو ✓

فريق عمل أو موظف بشكل أكثر عدالة ومن دون تمييز بين الموظفين واألقسام، مما يحسن أداء 

الناتج عن أدوات القياس  راءأعمالهم، ويقلل الضغط على المدويوفر مؤشرات أكثر دقة لتقويم  راءالمد

 .المالية التي تؤثر في التعاون والتكامل بين فريق العمل الذي يقوم بتحقيق أهداف الشركة

 معوقات، وتتمثل في اآلتي:  لها عدةوعلى الرغم من تلك المميزات التي تتميز بها مقاييس األداء غير المالية فإن 

 بير عن هذه المقاييس في صورة نقدية مثل صعوبة القياس النقدي لمقياس التسليم في الوقتصعوبة التع ▪

المحدد أو مقياس انخفاض زمن دورة اإلنتاج، أو تحديد تأثيرها على المقاييس المالية في صورة نقدية 

 .مثل الربط بين التحسينات في المقاييس غير المالية واألرباح

س المالية وغير المالية، فقد تتعارض المقاييس في األجل القصير مما يؤثر صعوبة الربط بين المقايي ▪

الشركة ككل فمثال من الصعب ربط الزيادة في اإليرادات عند شراء آلة جديدة ألحد األقسام  على أداء

 .بانخفاض زمن دورة اإلنتاج كهدف للشراء

 .ؤشرات قياس األداء الماليال يوجد معيار محدد لقياس األداء غير المالي على العكس من م ▪

إن قياس األداء لم يعد يقتصر على المعيار المالي أو الكمي فقط ليعكس الصورة الحقيقية لنجاح شركة  ▪

ما، أو إداراتها وأقسامها، فتقارير األداء المبنية على مؤشرات رقمية لتبين كمية العمل ليست معبرة 

داء تؤدي إلى وصول متأخر للمعلومات، وبالتالي لقياس جهة ما وذلك لكونها تعطي رؤية محددة لأل

من اإلجراءات الوقائية األسهل واألقل  الوقوع في دوامة اإلجراءات التصحيحية وتكاليفها الباهظة بدالً 

 .تكلفة

 الخالصة:

مع مخاوف حدوث ركود اقتصادي جديد وانهيار مالي في ظل استمرار جائحة كورونا، فإن مثل هذه األوقات  

وإعادة  إلى تخطيط متوسط وطويل األجل لكيفية إعادة توازن االقتصاد ماسة حاجةوم قيادة مرنة وقوية تستلز

قطاعية  تنشيطه في أعقاب هذه األزمة وذلك من خالل خطط تنمية اجتماعية واقتصادية واسعة تشمل خطط

المنزل، ومن الحكمة أن  منونظام إيكولوجي يشجع استمرار األعمال واعتمادها بشكل كلي على نظم العمل 

ودراسة مستمرة لظروف األزمة  ،المحلي تقوم الحكومات والمؤسسات المالية باستمرار بتقييم حالة االقتصاد

وإعادة تقييم خططها التخاذ كل ما يلزم من إجراءات، وحيث أن شركات االتصاالت  ،الصحية العالمية
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وفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم فرص وحلول ذكية  والشركات الرقمية أسهمت في

استمرار عملها، فقد بات من المالحظ التحوالت التي تحدثها ثورة المعلومات على القطاعات االقتصادية 

 أمس الحاجة إلى االستفادة من هذا النوع من األعمال، المختلفة، لهذا أصبحت المؤسسات الريادية المختلفة في

وتؤدي عملها بطرق أكثر حداثة وفاعلية، ولتلخيص فرص  لتقنية التي يشهدها العصر،حتى تواكب التطورات ا

 من مختلف الجوانب. ،وتحديات نظم العمل عن بعد
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 الفصل الرابع 

 اإلطار العملي للبحث

 منهج البحث -4-1


روحة بناء على طبيعة دراسة هذا الموضوع ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة على اإلشكالية المط

وللتأكد من فرضيات البحث، تم استخدام عدد من المناهج التي تخدم هذا النوع من الدراسات البحثية حيث تم 

حيث تم االطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية في مجال العمل بدايةً استخدام المنهج الوصفي 

ركات بأنواعه، ألجل بلورة األسس والمنطلقات عن بعد سواء بشكل مؤقت أو دائم وفي إدارة وتقييم أداء الش

ودورها في  وأهم العوامل المؤثرة فيه التي يقوم عليها اإلطار النظري بحيث يتم توضيح مفهوم العمل عن بعد

للحد من خسائر اإلغالق، كما تم إجراء عدد من المقابالت مع  تحسين أداء الشركات في فترة جائحة كورونا

القرار في الشركة المدروسة، للحصول على معلومات كافية إضافة للمعلومات التي تم  كبار المدراء وأصحاب

ومن ثم تم إجراء المسح االستطالعي لعينة من أفراد مجتمع الدراسة الذي نحاول  ،جمعها في القسم النظري

غيرات، حيث من خالله وصف خصائص عينة الدراسة ومتغيراتها، إضافة إلى دراسة األثر المتبادل بين المت

 .يخدمنا هذا المنهج في تحليل البيانات من خالل الطرق اإلحصائية المناسبة واستخالص النتائج المتوصل إليها

 لمحة عن شركة االتصاالت محل الدراسة -4-2
 

هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الهاتف المحمول والبيانات وحلول األعمال  ةسوري MTN شركة

 2007في سورية في العام  MTN سابقاً باسم "أريبا" وقد تم إطالق العالمة التجارية المختلفة. وكانت تعرف

العالمية لالتصاالت  MTN مع مجموعة Investcomبعد اندماج شركة أريبا التي كانت تتبع لمجموعة 

 رة.تقديم خدمات االتصاالت المتطو ومقرها في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا، لتكون بداية حقبة جديدة في

 MTN يقع المقر الرئيسي لشركة .بعراتقدم خدمات االتصاالت للجيل الثاني والثالث والشركة اتصاالت وهي 

رؤية مستقبلية لريادة تقديم الخدمات الرقمية لمشتركيها في المنطقة، إضافة إلى  MTN في دمشق وتمتلك

 ي في كافة المجاالت.برامجها المتعددة للمسؤولية االجتماعية ودعم تطوير المجتمع السور

بلداً  22، والتي تُقدم خدماتها في أكثر من 1994العالمية التي أُنشئت في عام  MTN وهي جزء من مجموعة

 .في أفريقيا والشرق األوسط



 دراسةمجتمع وعيّنة ال -4-3

في سورية من إداريين وتقنيين وموظفين  MTN في شركة االتصاالت يشمل مجتمع البحث العاملين

باإلضافة إلى عدد كبير من اإلداريين وأصحاب  ،الختصاصات، ومختلف المستويات اإلداريةمن مختلف ا



68 
 

ات اإلدارية يموظف من مختلف المستو 1055بلغ عددهم في زمن البحث بحدود حيث  القرار في هذه الشركة،

 واإلدارات المختلفة من تقنيين وفنيين وموظفين.

 أدوات الدراسة اإلحصائية -4-4


تمام هذه الدراسة قمنا بتوزيع استمارة الكترونية خاصة بدراسة واقع العمل من المنزل في جائحة إل

 كورونا، ماهي العوامل المؤثرة فيه وما هو أثره على أداء الشركات.

حيث تم توزيع االستمارة على عدد من موظفي الشركة من جميع األقسام وجميع المستويات الوظيفية، تمثل 

استمارة ألشخاص قاموا بهذه التجربة، وسيتم  138استمارة منها  146ت العينة وتم استرجاع جميع مفردا

اعتماد هذا العدد من المفردات في تحليل البيانات بسبب قصر زمن البحث.، وهذا عدد عينة كافي لمجتمع البحث 

 .%95 ومستوى الثقة %7 هامش خطأعند 

 

 أداة البحث  -4-5


على بيانات الدراسة وفرضياتها للحصول على المعلومات األساسية للبحث تم إعداد استبيان لإلجابة 

 الكمي، لغرض توضيح وفهم العوامل المؤثرة على فعالية العمل من المنزل وأثرها على أداء الشركات.

 تصميم استمارة االستبيان -4-6


"من المنزل" قبل  تم استفتاح االستبيان بسؤالين بسيطين عن مستوى المعرفة والتجربة بالعمل عن بعد

كما تم اعتبار سؤال القيام بالعمل عن بعد  ،الجائحة وأثنائها، لتمكين وترغيب المستجوب من البدء باالستبيان

كسؤال كاشف عن تجربة المستخدم للعمل عن بعد، حيث تم تجاهل كافة اإلجابات الواردة من أشخاص لم يسبق 

 حيث تعتبر هذه اإلجابات نظرية وبدون تجربة حقيقية.لهم العمل من المنزل أثناء أو قبل الجائحة، 

وتم استخدام بعض الطرق لتجاوز رغبة  ،تم تجن ب طرح أي أسئلة إيحائية على المجيب ضمن االستبيان -

كما تم تصميم األسئلة بحيث تم االبتعاد عن أي كلمات  ،المستجوب بعد اإلجابة على بعض األسئلة الحساسة

مع التأكد بأن كل األسئلة  تادة وكانت كل العبارات والكلمات واضحة لكل فئات المجيبين.غامضة وألفاظ غير مع

  والمعلومات الواردة في االستبيان يستطيع المجيبون معرفتها وتذكرها.

كما تم وضع األسئلة الديموغرافية والتي غالباً ما تعتبر حساسة كالحياة االجتماعية )العائلية( والقسم الوظيفي 

ً لتي )وا  تعكس طبيعة العمل( في نهاية االستبيان. غالبا
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منها ما هو  ،أسئلة بسيطة وأسئلة ذات عبارات متعددة ،تم استخدام أسئلة من النوع المفرد وغير المقارنكما 

 محدد اإلجابات وبعضها اآلخر يعتمد على مقياس اليكرت.

 

 شكل االستبيان -4-7

 كما سيتم ذكرها الحقاً: ثالمتغيرات والفرضيات محل البح تم تقسيم االستبيان إلى عدة أقسام وذلك حسب

 القسم األول: للحديث عن العوامل المؤثرة في فعالية العمل من المنزل. -

 القسم الثاني: للحديث عن إنتاجية تجربة العمل من المنزل وتأثيرها على أداء الشركات. -

 القسم الثالث: للحصول على المعلومات الديموغرافية. -

ترقيم األسئلة في كل قسم من هذه األقسام وذلك لتسهيل المهمة عند القيام بترميز البيانات وإدخالها إلى  كما تم

مرحلة التحليل. وكذلك تم ترقيم كل نسخة من نسخ االستبيان الموزعة وذلك لتسهيل عملية حفظها، من أجل 

 تسهيل الرجوع إليها مستقبالً.

 

 االختبار األولي لالستبيان -4-8

( موظفين )مجيبين( فقط وتم االختبار من 10بار االستبيان أولياً على عينة صغيرة مؤلفة من )تم اخت

بعين االعتبار، كالكشف عن أي  هاأخذتم خالل مقابلتهم شخصياً. وبالنتيجة وجدنا بعض النقاط المهمة التي 

ي المستغرق لإلجابة عن أسئلة تبي ن أن الزمن الوسط فقد خلل أو مشاكل في األسئلة الموجودة ضمن االستبيان،

تم وبناًء على نتائج االختبار األولي ومالحظات المستجوبين  لكل استبيان دقائق /4/ االستبيان الواحد بحدود

( اسئلة، حيث وض ح بعض المجيبين عن بعض المشكالت التي واجهتهم أثناء اإلجابة عن هذه األسئلة 5تعديل )

ر األولي، ثم تم حذف بعض األسئلة التي وجد فيها المستجوبين شيء من وتم اكتشاف ذلك من خالل االختبا

كرونباخ  معاملالتحقق من ثبات االستبيان من خالل حساب كما تم  ،التكرار في الحصول على نفس المعلومة

ً  للمقاييس المختلفة Cronbach Alpha ألفا  . كما سيتم ذكرها الحقا

ثباتية عالية من معامل كرونباخ،. وبعد القيام بتعديل األسئلة تم حذف وتم تعديل بعض األسئلة التي لم تبدي 

 اإلجابات السابقة والبدء من جديد بجمع المعلومات مرة ثانية.

ً تم حذف 138ومن ثم تم اعتماد العينة المالئمة التي تتكون من ) ( مجيب من المجيبين، وكما ذكرنا سابقا

وا بتجربة العمل من المنزل بعد ذكرهم في التحليالت اإلحصائية االستجابات المستردة من أشخاص لم يقوم
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في التحليالت اإلحصائية حول  (138) وتم اعتماد العدد النهائي ،حول المتغيرات الديموغرافية للمستجوبين

 الفرضيات المتعلقة بالبحث.



 أقسام االستبيان ومتغيرات البحث -4-9


عددة لقياس المتغيرات المستقلة "العوامل المؤثرة على فعالية تضمن أسئلة معظمها بعبارات مت القسم األول:

 ،العمل من المنزل" كالمتغيرات البيئية والبيئة التكنولوجية والثقة وطبيعة العمل، وتقييم مدى تأثير هذه العوامل

 ومدى رضاهم عن هذه التجربة بشكل عام.

ية العمل عن بعد بعبارات متعددة ومدى تأثيرها فعال"كتضمن أسئلة لقياس المتغيرات التابعة  :القسم الثاني

 ."بشكل إيجابي على الموظفين والشركات واستمرار العمليات التشغيلية بشكل عام وأثرها على أداء الشركات

 تضمن معلومات عامة تتعلق بخصائص أفراد عينة الدراسة الديموغرافية والشخصية:  القسم الثالث:

 *بحثنموذج ال يبين 3الشكل رقم  

 المصدر: من إعداد الباحثة، بناء على متغيرات البحث*

 لتكون قائمة متغيرات البحث كما يلي:

والذي يتضمن العبارات التالية: "تمكنت الشركة من توفير الموارد التكنولوجية،  متغير البيئة التكنولوجية: -

 .التدريب التقني، الدعم الفني، منصات العمل اآلمنة"

"مدى تأثير كل من توفر الكهرباء، جودة  والذي يتضمن العبارات التالية: لبيئية:قات اومتغير المع -

االنترنت، الحظر المنزلي، الظروف المواتية من المنزل، اإلجهاد والتوتر النفسي، السالمة الصحية، 

 .المسؤوليات المنزلية والعائلية"

كنت الشركة من تطبيق سياسة تنظيمية فعالة والذي يتضمن العبارات التالية "تم متغير الثقافة التنظيمية: -

من خالل نشر ثقافة تنظيمية إيجابية تجاه العمل من المنزل، زيادة تحفيز الموظفين، امتالك العاملين 
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لمستوى إدراك عاٍل ووعي بطبيعة العمل عن بعد، ضمان حقوق الموظفين العاملين عن بعد، تعزيز 

 .العالقات االجتماعية غير الرسمية"

والذي يتضمن العبارات التالية "تمكنت إدارة الشركة من اإلدارة بكفاءة من خالل  غير أنماط اإلدارة:مت -

توضيح النتائج المتوقعة، تحديد مواعيد نهائية وأطر زمنية واقعية، واعتماد مبادئ اإلدارة باألهداف، 

 واعتماد التغذية العكسية والقيام باجتماعات دورية لمتابعة األداء".

والذي يتضمن العبارات التالية: "تمكنت إدارة الشركة من تعزيز الثقة المتبادلة بين األطراف  غير الثقة:مت -

المشاركة في العمل من خالل الموازنة بين مصالح الشركة ومصالح الموظفين عند اتخاذ القرار، إظهار 

ف طبيعة عملهم، وضع معايير ثقة اإلدارة بأداء الموظفين عن بعد، الحفاظ على حقوق الموظفين باختال

 .واضحة لمحاسبة المقصرين وتحفيز الملتزمين ووجود الثقة المتبادلة بين الموظفين أنفسهم"

 .متغيرات المستوي الوظيفي والقسم التنظيمي -

عملي على الجهد الفردي المستقل، يعتمد عملي  التالية "يعتمدوالذي يتضمن العبارات  متغير طبيعة العمل: -

د موجودة في المنزل، ال يتطلب عملي ضرورة التواصل المباشر مع العمالء، تعتمد طبيعة على موار

 ."عملي على النظم المعلوماتية، ويغلب على عملي الطابع اإلداري

والتي تتضمن العوامل الديموغرافية باإلضافة إلى السؤال الذي يتضمن  متغيرات المحددات الشخصية -

 ثر األكبر على اإلنتاجية.الصفات الشخصية التي لها األ

 

 والذي يتضمن العبارات التالية: إنتاجية العمل من المنزل: المتغير التابع:

 استمرار العملية التشغيلية بالشكل األمثل. -

 .سرعة االستجابة للمتغيرات واتخاذ القرارات -

 .توفر المعلومات -

 .تحقيق رضا الزبائن -

 .السالمة الصحية للموظفين -

 .ين الموظفينالتواصل األمثل ب -

 والذي يتضمن العبارات التالية: :المتغير التابع: أداء الشركة

 .رضا العمالء -

 منتجات وعروض جديدة متناسبة مع احتياجات الفترة. -

 .تحقيق الوفر المالي -

 .تطوير الوضع التنافسي -

 .المحافظة على جودة الخدمات -
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 .زيادة األرباح -

 المسؤولية االجتماعية. -

متغير إنتاجية العمل من المنزل يعتبر متغير تابع للعوامل المؤثرة فيه، ويعتبر متغير مستقل مع التنويه إلى أن 

 مؤثر على أداء الشركة كمتغير تابع.

ولإلجابة على أسئلة البحث تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، االرتباط الخطي باإلضافة 

 .ةإلى عدد من أنماط التحليل المختلف

لخماسي، وذلك لبيان درجات الموافقة وللتقييم، وقد تم إعطاؤها القيم ا Likert مقياس اليكرت خدامد تم استوق

 :كما يليلتحويل إجابات أفراد عينة البحث إلى بيانات كمية التصاعدية التالية 

 *( يبين درجات الموافقة والتقييم لالستبيان1الجدول رقم )

1 2 3 4 5 

 شدةموافق ب موافق محايد غير موافق غير موافق على اإلطالق

 ُ  جيد جداً  جيد مقبول سيئ سيئ جدا

 المصدر: من إعداد الباحثة *

 

المرجحة حسب مقياس ليكرت الخماسي، عن طريق تحديد أصغر قيمة وأكبر قيمة كما تم تصنيف المتوسطات 

 4/5(، وبعد ذلك قسمة المدى على عدد درجات المقياس )4=1-5طريق ) وذلك من أجل حساب المدى عن

وبناءً على ذلك تم اعتماد التصنيف ( للقيمة المتحصل عليها، 1يتم إضافة الدرجة الدنيا للمقياس ) (، وبعدها0.8=

 التالي:

 *تصنيف اإلجاباتيبين ( 2الجدول رقم )

 الدرجة مجال المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.80و 1ما بين 

 منخفضة 2.60و 1.81ما بين 

 متوسطة 3.40و 2.61ما بين 

 مرتفعة 4.20و 3.41ما بين 

 مرتفعة جدا 5و 4.21ما بين 

 المصدر: من إعداد الباحثة*

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة -4-10

الختبار صحة الفرضيات أو نفيها تم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي معتمداً في معالجتها على البرنامج 

 األساليب اإلحصائية المناسبة التالية: كما تم اختبار فرضيات البحث باستخدام .25.0إصدار  SPSS اإلحصائي
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 النسبة المئوية والتكرارات التي تم استخدامها لتحليل الخصائص العامة لعينة البحث. •

 .الختبار التوزع الطبيعي كولموغروف وسمرنوفتحليل معامل  •

 تحليل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة. •

 عينة الدراسة لمتغيرات الدراسة. الوسط الحسابي للتعرف على مستوى استجابة أفراد •

 لقياس أثر المتغيرات االسمية على المتغير التابع. Anovaل تحلي •

لدراسة االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة  Correlation Analysisتحليل االرتباط الخطي  •

 والمتغير التابع.

 ابي.االنحراف المعياري لقياس درجة تباعد اإلجابات حول المتوسط الحس •

 على المتغير التابع. ةمستقلال اتمتغيرال رتحليل االنحدار البسيط لقياس تأثي •

 

 :ثبات أداة الدراسة وصدقها اختبار

تدقيق أداة الدراسة للتأكد من مدى وضوح  تمبعد تعديل االستمارة تم عرضها على الدكتور المشرف، و

كرونباخ م التحقق من ثبات االستبيان من خالل حساب وقد ت .عباراتها وإلمامها بكافة جوانب الدارسة النهائية

يقصد بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعه أكثر من  ، حيث"Cronbach Alpha" ألفا

استقرار النتائج وعدم تغيرها بشكل كبير لو تم توزيعه على أفراد وبالتالي مرة تحت نفس الظروف والشروط، 

خالل فترة زمنية معينة، وقد كانت نتائج حساب معامل ألفا لكل محور من محاور كل مقياس  العينة عدة مرات

 :في أداة الدراسة كما هي موضحة في الجدول التالي

 *نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسةيبين ( 3الجدول رقم )

 النتيجة معامل الثبات عدد العبارات العوامل المقياس

مل المؤثرة على العوا

 فعالية العمل عن بعد

 0.7أكبر من  0.78 عبارات  4 توفر البيئة التقنية

 0.8أكبر من  0.84 عبارات 7 قات البيئيةووجود المع

 0.8أكبر من  0.84 عبارات 5 الثقافة التنظيمية

 0.8أكبر من  0.81 عبارات 5 الثقة

 0.8أكبر من  0.70 عبارات 4 طبيعة العمل 

 0.8أكبر من  0.88 عبارات 4 دارة األداءإ

 0.8أكبر من  0.84 عبارات 6 إيجابيات العمل من المنزل

 0.8أكبر من  0.89 عبارات 6 إنتاجية العمل من المنزل

 0.9أكبر من  0.92 عبارات 7 أداء الشركة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *
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أن معامالت الثبات لجميع محاور الدراسة هي معامالت ثبات جيدة ومقبولة إحصائيا ألنها السابق يبين الجدول 

مما يعني أن مجموعة أسئلة االستبيان المستخدم في البحث تتمتع  0.70حيث بلغت حدها األدنى  0.60أكبر من 

 القيمة المقبولة إحصائياً. ممتاز، وهي كلها أعلى من - جيد جداً  - بمعامل ثبات مقبول

 المعلومات اإلحصائية للخصائص العامة لعينة الدراسة -4-11


عينة من االستبيان الموزع، تم تصنيف المستجيبين حسب الخصائص الديموغرافية  146بعد استرداد 

، مستجوب منهم قد عمل من المنزل أثناء فترة الجائحة 138في الجدول التالي، وكان من ضمن المستجوبين 

العمل من المنزل قبل الجائحة أي بنسبة  شخص لم يسبق له 65% من كامل المستجوبين، منهم  94.5أي بنسبة 

وقد تم استبعاد االستبيانات المستردة من أشخاص لم يقوموا بهذه التجربة. تتميز أفراد  ،% من عينة البحث 64

ؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، المستوى عينة البحث بمجموعة من الخصائص متمثلة في النوع، العمر، الم

 الوظيفي، التخصص الوظيفي حيث سيتم شرح هذه الخصائص من خالل الجدول التالي:

 *الخصائص العامة للعينةيبين ( 4الجدول رقم )

 النسبة العدد التصنيف المتغير

 %63.7 93 ذكر النوع

 %36.3 53 أنثى

 %11 16 عام 25أقل من  العمر

 %45.9 67 عام 35 – 25من 

 %35.6 52 عام 45- 36من 

 %7.5 11 عام 45أكبر من 

 %9.6 14 تعليم ثانوي أو طالب جامعي المؤهل العلمي

 %61 89 حاصل على شهادرة جامعية

 %29.5 34 حاصل على شهادة ماستر أو أعلى

 L1 13 %8.9المستوى الوظيفي األول  المستوى الوظيفي

 L2 95 %65.1الثاني المستوى الوظيفي 

 L3 34 %23.3المستوى الوظيفي الثالث 

 L4 4 %2.7أو  L3Hالمستوى الوظيفي 

 %67 98 تكنولوجيا المعلومات / إدارة الشبكة التخصص الوظيفي

 %4.8 7 الموارد البشرية / العالقات العامة

 %5.5 8 اإلدارة المالية

 %7.5 11 إدارة المبيعات / إدارة التسويق

 %8.9 13 خدمة الزبائن

 %6.2 9 إدارة المشاريع / إدارة المخاطر

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *
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بناًء على ما تم استعراضه في الجدول أعاله يتضح من نتائج التحليل الوصفي لعينة البحث وفق خصائصها 

 الشخصية التالي:

%، وهذا يعود 36.3% وإناث بنسبة 63.7سب النوع: أن معظم أفراد العينة هم من الذكور بنسبة ح •

إلى طبيعة نشاط المؤسسة والعينة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من مهندسي االتصاالت والشبكات 

 وهو التخصص المرغوب من الذكور في اآلونة األخيرة.

تليها الفئة العمرية  %45.9ذلك بنسب و عام 35و 25ما بين حسب العمر: فإن نسبة معظم األفراد هم  •

% ومن ثم الفئة العمرية التي تحوي أشخاص أقل من  35.6وذلك بنسبة  عام 45و 36التي هي مابين 

للحماس المتوفر  مما يشير الى اعتماد الشركة على الفئة الشابة بشكل كبير نظراً  ،%11عام بنسبة  25

 خاذ القرار.للخبرة التي تتوفر لديهم والقدرة على ات نظراً على الفئة األكبر منهم فاع وندلديهم وروح اال

حسب المؤهل العلمي: أغلب الموظفين في الشركة هم من الحاصلين على شهادة جامعية وذلك بنسبة  •

% وذلك لطبيعة المؤهالت والمتطلبات التي 29.5بنسبة  ر أو أعلىيستج%، وتليها درجة الما61

 تفرضها إدارة الشركة عند اختيار وتعيين الموظفين.

%، يليها 65.1م أفراد العينة هم من المستوى اإلداري الثاني بنسبة معظ حسب المستوى الوظيفي: فإن •

 2.7% وأخيراً بنسبة 8.9%، ثم المستوى اإلداري األول بنسبة 23.3المستوى اإلداري الثالث بنسبة 

من المستوي اإلداري الرابع، ومنه يمكننا القول بأن أفراد عينة الدراسة تشمل جميع المستويات اإلدارية 

النسبة تقريباً لمجتمع العينة والذي يحوي العدد األكبر من المستوى الوظيفي الثاني الحاصل وبنفس 

أفراده على شهادات جامعية أو أعلى ويشغلون مناصب تنفيذية وإدارية حساسة هامة. ومن المستوى 

 الثالث والرابع ممن هم إدارات متوسطة وعليا لها دور حساس في العمليات واتخاذ القرار.

سب التخصص الوظيفي: معظم أفراد عينة الدراسة من إدارتي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الشبكة ح •

% من إدارتي 7.5% من أفراد خدمة الزبائن ثم 8.9% من أفراد عينة البحث يليها 67وذلك بنسبة 

ب طبيعة عمل من أفراد اإلدارة المالية، وذلك طبيعي جداً ومناسب بسب % 5.5المبيعات والتسويق ثم 

الشركة والتي تضم العدد األكبر من المهندسين واإلداريين في أقسام تكنولوجيا المعلومات وإدارة 

ضافة إلى موظفين من باقي  االشبكة والذين هم من قامو بتجربة العمل من المنزل بالشكل األكبر، باإل 

يخدم بحثنا بالشكل أفراد عينة البحث ويغني تنوع إجابات األقسام اإلدارية على تنوع طبيعة أعمالهم مما 

 األمثل.

كما تم جمع معلومات أخرى عن الحالة االجتماعية ألفراد عينة البحث، وعن عدد أفراد عائالتهم التي تقطن 

 في نفس المنزل وعن تفرغهم الكامل للعمل أو إن كان لديهم إلتزامات أخرى، وذلك للبحث عن أي ارتباط أو

موظفين أثناء فترات العمل من من المنزل خالل الجائحة، فكانت النتائج كما في الجدول اختالف بإنتاجية ال

 اآلتي:
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 *الخصائص العامة للعينةيبين ( 5جدول رقم )ال

 النسبة العدد التصنيف المتغير

 % 49.3 72 أعزب / عزباء الحالة االجتماعية

 %24.7 36 متزوج / متزوجة

 %26.0 38 متزوجة ولدي  أطفال متزوج /

 %50 73 متفرغ كلياً للعمل التفرغ للعمل

 %26 38 أدرس إلى جانب عملي

 %24 35 لدي التزامات مختلفة

عدد أفراد العائلة التي تقطن 

 في المنزل

 %4.1 6 أعيش لوحدي

 %65.8 96 من اثنين إلى أربع أشخاص

 %30.1 44 خمس أشخاص أو أكثر

 SPSSء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة بنا*

كما تم طرح بعض األسئلة التي ليس لها عالقة مباشرة بمتغيرات البحث، ولكنها تعد داعمة في الحصول على 

مل، خصية في العخدام الممتلكات الشحول است، التي تفيدنا في تفسير النتائج معلومات اإلضافيةبعض ال

الحوافز المتبعة من قبل الشركة، ملين عن سياسة عارضا ال، وعن نفي إنتاجية الموظفيوالصفات األكثر أهمية 

 حيث وجد أن:ة ذكية، نظم مراقبنية استخدام وعن إمكا

عند  .." ألغراض العمل.الخاصة "البتوب،ممتلكاتهم % من الموظفين لم يمانعوا من استخدام  74.6 نسبة ✓

 % من الموظفين لم يضطروا الستخدام أي من ممتلكاتهم الشخصية للعمل. 25.4الحاجة، بينما هناك 

األثر  ذات% من المستجوبين إلى أن االلتزام والشعور بالمسؤولية هي الصفة الشخصية األهم  63أشار  ✓

% منهم إلى أن إدارة الوقت واالولويات هي المهارة األهم أثناء  19.6شار األكبر على اإلنتاجية، بينما أ

% من أفراد عينة البحث إلى أهمية المهارات التقنية العالية  13فترات العمل من المنزل. في حين أشار 

 % 4.3والمهارات اإلدارية بنسبة 

سة أجور وحوافز وتعويضات عادلة المستجوبين على الحياد تجاه تبني الشركة سيا اتفق نسبة كبيرة من ✓

بينما توزعت إجابات باقي المستجوبين بشكل شبه متساوي على باقي اإلجابات تجاه هذا  ،% 28.3بنسبة 

 السؤال.

مال معظم المستجوبين إلى تأييد فكرة استخدام نظم مراقبة ذكية لتتبع مدى التزام الموظفين، حيث اتجهت  ✓

 -Oneذلك حسب و 1.263وانحراف معياري قدره  0.616ابي قدره إجاباتهم نحو اإليجاب بمتوسط حس

Sample Test في الجدول التالي: 
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 *ألسئلة الستبيان One Sample T-testنتائج يبين  (6) جدول رقمال

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *

-Tنه ال يوجد أي اختالف بين الوسط الحسابي ومنتصف المقياس حسب بينما ومن الجدول السابق نجد بأ -

Test  وذلك عند السؤال عن تبني الشركة سياسة عادلة وواضحة للمتابعة وللمحاسبة أو عند سؤالهم عن

حوافز وتعويضات واضحة، فلم يميل اتجاه المستجوبين على هذه األسئلة للسلب أو و تبنيها سياسة أجور

 اإليجاب.

ت معظم إجابات أفراد عينة البحث باإليجاب تجاه رضاهم عن تجربة العمل من المنزل وعن تطبيقها أشار -

كما في الجدول التالي، بينما لم يتبين رصد  One Sample T-Testبشكل دائم وذلك حسب اختبارات 

مستوى أي اختالف في رضا الموظفين عن تجربة العمل من المنزل سواًء حسب التخصص الوظيفي أو ال

 الوظيفي.

"موافق"  4م كانت اإلجابات بمنوال هعند السؤال عن إيجابيات العمل من المنزل للموظفين أنفس -

للعبارات التالية: زيادة المرونة في أوقات العمل، تحقيق  4.23 – 3.49وبمتوسطات حسابية تراوحت بين 

صالت وتجاوز بعض صعوبات توازن فعال بين العمل والحياة، تحقيق وفر مادي، تجاوز أزمة الموا

 المرأة العاملة.

 *ألسئلة الستبيان One Sample T-testنتائج يبين ( 7جدول رقم )ال

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *
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 عرض وتحليل نتائج متغيرات البحث -4-12

البرنامج  عن طريقمعالجتها ل نات إلى الحاسب اآلليالختبار صحة الفرضيات أو نفيها تم إدخال البيا

كما تم اختبار فرضيات البحث باستخدام اإلحصاءات الوصفية ومعامالت  .25.0إصدار  SPSS إلحصائيا

وفيما يلي توضيح لإلحصاءات الوصفية التي تم استخراجها لكافة متغيرات  .االرتباط الخطي ومعامل االنحدار

 التصاالت محل الدراسة.البحث في شركة ا

 نتائج التحليل الوصفي للعوامل المؤثرة على إنتاجية العمل عن بعد -4-13

تم القيام بالتحاليل الوصفية لمتغيرات البحث، وفيما يلي توضيح لإلحصاءات الوصفية التي تم استخراجها 

 لكافة متغيرات البحث في شركة االتصاالت محل الدراسة:

 

 غير البيئة الخارجية:نتائج التحليل الوصفي لمت -

 

 *لعبارات ومتغير البيئة الخارجيةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير استجابة أفراد العينة يبين ( 8جدول رقم )ال

الوسط  المنوال التكرارات العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التأثير درجة

ليس له أـي 

 تأثير

 تأثير

 قليل 

 كبير كبير متوسط

 جداً 

 مرتفعة جداُ  0.848 4.23 5 60 58 13 6 1 توفر الكهرباء

 مرتفعة جداُ  0.878 4.31 5 71 48 11 7 1 جودة االنترنت

 متوسطة 1.122 2.84 3 12 24 49 36 17 الحظر المنزلي

 مرتفعة  0.957 3.59 4 24 52 46 13 3 ظروف المنزل

 متوسطة 1.071 3.27 4 16 47 40 28 7 اإلجهاد النفسي

 مرتفعة  1.185 3.50 4 31 45 34 18 10 السالمة الصحية

 مرتفعة  1.048 3.47 4 21 54 38 19 6 المسؤوليات العائلية

 مرتفعة 0.67 3.6 4      متغير البيئة الخارجية 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *

قات البيئية المتعلقة وى موافقة عالية على التأثير الكبير لكل من المعد عينة البحث إلفرات أحيث أكدت إجابا

وبمنوال  4.31، 4.23بتوافر الكهرباء، وجودة االنترنت. حيث كان الوسط الحسابي لكل منهما على الترتيب 

كهرباء وجودة االنترنت على فعالية "كبير جداً" لكل منهما، حيث بلغ عدد المجيبين بتأثير كبير جداً لتوفر ال 5

 مجيب على الترتيب. 71، 60العمل عن بعد 

لظروف المنزل والسالمة الصحية  مرتفعوال فيما أشارات اتجاهات المجيبين بعد ذلك إلى التأثير المهم

منهما "تأثير كبير ". وبلغت المتوسطات الحسابية لكل  4والمسؤوليات العائلية حيث كان المنوال لإلجابات 

 .3.47 ،3.50 ،3.59على الترتيب 
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أما فيما يتعلق بتأثير ظروف الحظر المنزلي واإلجهاد النفسي فأشارت إيجابات المستجوبين على تأثير متوسط 

على الترتيب وتوزعت اإليجابات بين المستجوبين على هذه العوامل  3.27 ،2.84الشدة بمتوسطات حسابية 

 و "كبير".بالمنوال األكبر بين "متوسط" 

قات البيئية كانت الموافقة عليه بدرجة مرتفعة وذلك بوسط حسابي والمتوسط الكلي لمتغير تأثير المعأما 

 0.67بإنحراف معياري و 3.6قدره 

 

 نتائج التحليل الوصفي لمتغير البيئة التقنية: -

 

 *لعبارات ومتغير البيئة التقنيةالعينة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير استجابة أفراد يبين (9جدول رقم ) 

الوسط  المنوال التكرارات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

غير موافق  الموافقة

 على اإلطالق

غير 

 موافق 

موافق  موافق محايد

 بشدة

 مرتفعة 1.147 3.55 4 21 73 18 13 13 الموارد التكنولوجية 

 متوسطة 1.134 3.33 4 13 63 34 12 16 التدريب التقني

 مرتفعة 0.929 3.80 4 23 84 16 10 5 الدعم الفني

 مرتفعة 0.815 3.98 4 33 78 20 5 2 المنصات اآلمنة

 مرتفعة 0.840 3.64 4      البيئة التقنية

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *

عينة البحث إلى درجة موافقة مرتفعة على العبارات المتعلقة بتوفير الشركة للدعم  ات أفرادأشارت اتجاهحيث 

وكذلك أيضاً  ،3.98، 3.55 ،3.8المنصات اآلمنة وذلك بأوساط حسابية قدرها و الفني للموارد التكنولوجية

المتعلقة بالبيئة وجميع العبارات  3.33بدرجة موافقة جيدة على عبارات التدريب التقني بوسط حسابي 

"موافق" لكل منها على  ـبلغ عدد إيجابات المستجوبين ب فقد ."موافق" 4بلغ المنوال لها  حيث التكنولوجية

كانت الموافقة  البيئة التكنولوجية كما أّن المتوسط الكلي لمتغيرللدعم الفني.  63 ـبو 78 ،73 ،84الترتيب 

 0.840وبإنحراف معياري قدره  3.64عليه بدرجة مرتفعة وذلك بوسط حسابي قدره 

 

 نتائج التحليل الوصفي لمتغير الثقافة التنظيمية: -

 أما فيما يتعلق بالثقافة التنظيمية:
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 *عبارات ومتغير الثقافة التنظيميةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير استجابة أفراد العينة ل يبين (10جدول رقم )

الوسط  نوالالم التكرارات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

غير  الموافقة

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق 

موافق  موافق محايد

 بشدة

تبني ثقافة إيجابية تجاه 

 العمل من المنزل

 مرتفعة  0.975 3.45 4 12 67 37 15 7

 متوسطة 1.105 3.11 4 10 51 32 34 11 زيادة تحفيز الموظفين

العمل  إدراك مفهومو وعي

 من المنزل

 مرتفعة 1.005 3.48 4 16 66 28 24 4

 مرتفعة 0.966 3.57 4 15 75 28 14 6 ضمان حقوق الموظفين

 متوسطة 1.017 3.15 4 7 51 47 22 11 تعزيز العالقات االجتماعية

 متوسطة 0.840 3.33 4      متغير الثقافة التنظيمية

 SPSSج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائ*

تشير اتجاهات أفراد عينة البحث إلى درجة موافقة مرتفعة على كل من العبارات التالية "استطاعت إدارة 

 تبني ثقافة إيجابية تجاه العمل من المنزلو الشركة تبني ثقافة تنظيمية عالية فيما يتعلق بضمان حقوق الموظفين

 3.45 ،3.57وذلك بوسط حسابي قدره  لمستوى عاٍل من إدراك مفهوم العمل من المنزل"امتالك الموظفين و

 كما كانت الموافقة متوسطة على كل من العبارات المتعلقة "بزيادة تحفيز الموظفين على الترتيب 3.48و 

كل منها، "موافق"  4وبمنوال  3.15 ،3.11تعزيز العالقات االجتماعية" بمتوسطات حسابية على الترتيب و

  .51حيث بلغ عدد اإليجابات بموافق لكل من العبارات السابقة 

الثقافة التنظيمية كانت الموافقة عليه بدرجة متوسطة وذلك بوسط حسابي  أّن المتوسط الكلي لمتغير كما

 ير.وهذا يدل على الموافقة المتوسطة ألفراد عينة البحث على هذا المتغ 0.840بإنحراف معياري و 3.33قدره 

 نتائج التحليل الوصفي لمتغير إدارة االداء:

 

 *عبارات ومتغير إدارة األداءالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير استجابة أفراد العينة ليبين ( 11جدول رقم )

الوسط  المنوال التكرارات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

غير موافق  الموافقة

 اإلطالق على

 غير

 موافق 

موافق  موافق محايد

 بشدة

 مرتفعة 0.945 3.47 4 10 73 33 16 6 توضيح النتائج المتوقعة من الموظفين

تحديد مواعيد نهائية وأطر زمنية 

 واقعية

 مرتفعة 0.968 3.51 4 14 70 33 15 6

 مرتفعة 0.906 3.51 4 12 70 35 18 3 اعتماد مبادئ اإلدارة باألهداف

 متوسطة 1.039 3.28 4 14 50 42 25 7 التغذية العكسية اعتماد ثقافة

 مرتفعة 1.017 3.43 4 13 67 31 20 7 القيام باجتماعات دورية لمتابعة األداء

 مرتفعة 0.824 3.60 4      متغير إدارة األداء

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *



81 
 

نالحظ بان إجمالي متوسطات عبارات إدارة األداء يفوق  أعالهل نتائج التحليل الواردة في الجدول رقم من خالو

وهذا يقع ضمن الموافقة المرتفعة مما يدل على وجود اتفاق بدرجة عالية بين أفراد  3الوسط الحسابي المرجح 

نالحظ بأن العبارتين المتعلقتين لمنزل، كما أهمية عامل إدارة األداء على فعالية العمل من احول عينات الدراسة 

بتحديد مواعيد نهائية وأطر زمنية واقعية واعتماد مبادئ إدارة األهداف قد حققت أعلى متوسط حسابي وقدره 

كما نالحظ أن متوسطات جميع عبارات هذا  0.906و  0.968بإنحراف معياري قدره و 4بمنوال و ،3.51

 على أهميتها بشكل كبير على إنتاجية العمل من المنزل.المتغير كانت مرتفعة مما يدل 

 نتائج التحليل الوصفي لمتغير طبيعة العمل:

 *لعبارات ومتغير طبيعة العملالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير استجابة أفراد العينة  يبين (12جدول رقم )   

الوسط  المنوال التكرارات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

 درجة

غير موافق  الموافقة

 اإلطالق على

غير 

 موافق 

موافق  موافق محايد

 بشدة

 متوسطة 1.189 2.87 2 8 48 17 48 17 يعتمد عملي على الجهد الفردي

 متوسطة 1.216 3.10 4 14 55 12 45 12 ال يتطلب عملي معدات خاصة

التواصل المباشر  ال يتطلب عملي

 مع الزبائن

 متوسطة 1.217 3.02 4 15 44 22 43 14

يعتمد عملي على النظم المعلوماتية 

 والشبكات

مرتفعة  0.837 4.22 5 60 56 15 7 0

 جداً 

 متوسطة 1.153 3.12 4 15 44 32 36 11 يغلب على عملي الطابع اإلداري

 مرتفعة 0.824 3.42 3.2      طبيعة العمل متغير

 SPSSتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة بناء على ن*

 

نالحظ بأن إجمالي متوسطات عبارات متغير طبيعة العمل  من خالل نتائج التحليل الواردة في الجدول أعاله

يقع ضمن الموافقة المرتفعة مما يدل على و 0.824بإنحراف معياري قدره و 3يفوق الوسط الحسابي المرجح 

حول أثر طبيعة العمل على إنتاجية الموظفين أثناء فترات الدراسة  ةة بين أفراد عينوجود اتفاق بدرجة مرتفع

أن العبارة المتعلقة ب" يعتمد عملي على النظم  سورية، كما نالحظ MTNالعمل من المنزل في شركة 

ل قدره بمنواو 0.837وبانحراف معياري قدره  4.22المعلوماتية والشبكات" قد حققت أعلى وسط حسابي قدره 

من كافة األقسام والمستويات الوظيفية اعتماد معظم أعمالهم  أكدت إجابات المستجوبين "موافق بشدة" حيث 5

 على النظم المعلوماتية والشبكات.
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 نتائج التحليل الوصفي لمتغير إنتاجية العمل عن بعد:

 *لعبارات ومتغير اإلنتاجيةاستجابة أفراد  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديريبين  (13جدول رقم )

الوسط  المنوال التكرارات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 ممتاز جيد مقبول سيء  سيء جداً  الموافقة

 مرتفعة 0.833 3.83 4 30 63 37 8 0 استمرار العملية التشغيلية

سرعة االستجابة للمتغيرات 

 واتخاذ القرار

 مرتفعة 0.920 3.64 4 24 56 44 12 2

 مرتفعة 0.923 3.67 4 24 62 35 16 1 توفر المعلومات

 مرتفعة 0.826 3.72 4 24 60 47 6 1 تحقيق رضا الزبائن

 مرتفعة 0.833 4.17 4 53 62 17 5 1 السالمة الصحية للموظفين

التواصل األمثل بين 

 الموظفين

 متوسطة 1.007 3.39 4 17 50 47 18 6

 مرتفعة 0.752 3.70 4      إنتاجية العمل عن بعد متغير 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *

ن إجمالي متوسطات عبارات بُعد الفعالية يفوق أنالحظ ب هأعالمن خالل نتائج التحليل الواردة في الجدول 

يقع ضمن الموافقة المرتفعة و 0.752بإنحراف معياري و 3.7ابي قدره بمتوسط حس 3الوسط الحسابي المرجح 

حول بعد فعالية العمل من المنزل في شركة مما يدل على وجود اتفاق بدرجة عالية بين أفراد عينات الدراسة 

MTN 4.17وقد حققت العبارة المتعلقة بتحقيق السالمة الصحية للموظفين أعلى وسط حسابي قدره  سورية 

أما بالنسبة لمتوسطات العبارات فقد جاءت معظم المتوسطات ضمن فئة درجة  0.833حراف معياري قدره وبان

مرتفعة وهو ما يعني بشكل عام أن مستوى إنتاجية العمل من المنزل كانت عالية من وجهة نظر أفراد عينة 

 البحث.

 نتائج التحليل الوصفي لمتغير أداء الشركة:

 *عبارات ومتغير أداء الشركةوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير استجابة أفراد العينة لالمتيبين ( 14جدول رقم )

الوسط  المنوال التكرارات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 ممتاز جيد مقبول سيء  سيء جداً  الموافقة

 مرتفعة 0.797 3.73 4 21 67 43 6 1 رضا العمالء

 مرتفعة 0.930 3.62 4 21 62 41 10 4 وض جديدة إطالق خدمات وعر

 مرتفعة 1.046 3.57 4 27 52 34 22 3 تحقيق الوفر المادي

 مرتفعة 1.078 3.27 3 19 39 47 26 7 تطوير الوضع التنافسي

 مرتفعة 0.960 3.63 4 23 61 38 12 4 المحافظة على جودة الخدمات

 مرتفعة 0.950 3.58 4 23 54 43 16 2 زيادة األرباح

 مرتفعة 0.983 3.67 4 28 56 39 11 4 المسؤولية االجتماعية

 مرتفعة 0.709 3.58 4      متغير أداء الشركة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *
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مقياس أداء طات عبارات نالحظ بان إجمالي متوس السابقمن خالل نتائج التحليل الواردة في الجدول 

وهذا يقع ضمن الموافقة المرتفعة مما يدل على وجود اتفاق بدرجة  3يفوق الوسط الحسابي المرجح  الشركة

حول ارتفاع أداء الشركة أثناء فترات العمل من المنزل خالل الجائحة، وقد عالية بين أفراد عينات البحث 

وبانحراف معياري قدره  3.73أعلى وسط حسابي وقدره حققت العبارة األولى المتعلقة برضا العمالء 

. أما بالنسبة لمتوسطات العبارات األخرى فقد جاءت كل المتوسطات ضمن فئة درجة مرتفعة وهو 0.797

 .ما يعني بشكل عام أن مستوى أداء الشركة من وجهة نظر أفراد عينة البحث كان مرتفعا

 األساسية  ملخص نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات البحث -4-14
 

بعد االنتهاء من التحليل الوصفي لكافة عبارات البحث، وبعد تطبيق التابع العاملي وتجميع العبارات 

في متغيراتها األساسية، حسب ما تم ذكره سابقاً، تم تجميع المتغيرات األساسية التي سنستخدمها في اختبار 

 الفرضيات في الجدول التالي:

 

 *متوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحثال يبين (15الجدول رقم )

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج *

نالحظ من خالل نتائج الجدول السابق أن عامل البيئة التقنية يحتل المرتبة األولى من بين العوامل المؤثرة على 

يليه في المرتبة الثانية  ،0.835وانحراف معياري يبلغ  3.601سط حسابي قدره بمتو فعالية العمل عن بعد

أما في المرتبة الثالثة فقد حقق  0.670انحرافاً معيارياً بلغ و 3.60عامل البيئة الخارجية حيث بلغ المتوسط 

أهمية هذه  مما يدل على 0.7وانحراف معياري قدره  3.4عاملي الثقة وإدارة األداء بمتوسط حسابي قدره 

 العوامل في إنتاجية الموظفين العاملين عن بعد.

 ،0.709وبإنحراف معياري قدره  3.73أما بالنسبة لمتغير إنتاجية العمل من المنزل فقد بلغ متوسطها الحسابي 

 مما يدل على قيم مرتفعة نسبياً بشكل عام. 0.788وإنحرافها المعياري  3.58قد بلغ متوسط أداء الشركة و
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 ار التوزيع الطبيعياختب -4-15

الدراسة تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي "كولموغروف وسمرنوف" لمعرفة  قبل التطرق إلى اختبار متغيرات

 ما إذا كان المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وكانت نتائج هذا االختبار كالتالي:

 *نتائج اختبار التوزيع الطبيعييبين ( 16الجدول رقم )

 SPSSر: من نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج المصد*

 ، لمتغير أداء الشركة،0.05من خالل الجدول أعاله تبين أن مستوى المعنوية كولموغروف وسمرنوف أكبر من 

لمتغير إنتاجية الموظفين اعتماداً على القسم الوظيفي كما في الجدول التالي، وبما أن عدد متغيرات العينة أكبر و

 ، هذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي والعشوائي.30من 

 

 اختبار الفرضيات -4-16


سيتم اختبار الفرضيات بعد أن قُمنا بتحليل النتائج التي حصلنا عليها من وجهة نظر الموظفين 

 :كاآلتي 25بالنسخة  SPSSواإلداريين في الشركة عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 اختبار الفرضية األولى: حول العوامل المؤثرة على فعالية العمل عن بعد:

حول أثر الخصائص الديموغرافية على إنتاجية الموظفين خالل فترة  :لمعرفة صحة الفرضية الفرعية األولى

الف في وجود اخت حولوالتي تتحدث  العمل من المنزل أثناء الجائحة حسب المتغيرات الديموغرافية المختلفة:

ً للمتغيرات الديموغرافية المختلفة "كالجنس درجة التعليم، ر، العم ،إنتاجية الموظفين أثناء فترة الجائحة تبعا

وتم  القسم الوظيفي أو مجال العمل".و الحالة الشخصية والعائلية، عدد القاطنين في المنزل، المستوى الوظيفي

  :ليعلى كل منهما كالتا One Way Anovaتطبيق تحليل 

من الجدول األول نالحظ تباين المتوسطات بشكل طفيف جداً على مستوى العينة، مما ال يمكننا من تعميم أي 

رفض  وبالتالي ال يمكننا P= 0.868  >0.05نالحظ أن  Levene Statisticsمن الجدول  نتائج إلى اآلن.
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ي نحن في حالة تساوي التباينات أو تجانسها. فرضية العدم القائلة بأنه "ال يوجد اختالف في التباينات" وبالتال

بالتالي ال يوجد أي أثر إحصائي للجنس على إنتاجية الموظفين و F < 1 أننالحظ  Anovaومن جدول ال 

 أثناء فترة العمل عن بعد.

 *Anovaنتائج قيم تابع يبين ( 17الجدول رقم )

 SPSSالمصدر: من نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج *

 لدراسة أثر اختالف العمر على إنتاجية الموظفين: Annovaبنفس الطريقة ندرس تحليل 

 * نتائج قيم تابع االرتباط الخطييبين ( 18الجدول رقم )

 

 

 

 

 SPSSالمصدر: من تحليالت الباحثة باالعتماد على برنامج *

 

ر على إنتاجية الموظفين أثناء للعمبالتالي ال يوجد أي أثر إحصائي و F < 1 أننالحظ  Anovaومن جدول 

من المعرفة بالتجربة وللمستوى الوظيفي والقسم الموظيفي  لكل F < 1 أننالحظ كما  فترة العمل عن بعد.

  :كما في الجداول التالية
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 * Anovaنتائج قيم تحليل يبين ( 19الجدول رقم )

 

 SPSSالمصدر: من نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج *

 

على إنتاجية الموظفين أثناء فترة العمل عن بعد حسب  عدم وجود أي أثر إحصائي نستنتج التاليبو

 المعرفة بالتجربة أو حسب القسم الوظيفي أو المستوي الوظيفي.

لم يتم أيضاً رصد أي اختالف بين متوسطات أيضاً التي تم القيام بها  Anovaكما أنه وحسب اختبارات 

 المختلفين حسب الحالة الشخصية أو حسب عدد األفراد التي تقطن في المنزل.استجابات المستجوبين 

 

 * Anovaنتائج قيم تحليل يبين ( 20الجدول رقم )

 SPSSالمصدر: من نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج *
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 F> 1 على إجابات الموظفين المختلفين حسب الوضع الشخصي: نالحظ أن Anovaوعند تطبيق تحليل 

فرضية العدم القائلة بعدم  فإنه يمكننا رفض P= 0.009 > 0.05 وبما أن ،P Valueبالتالي ندرس قيمة و

يوجد أثر  إنتاجية الموظفين العاملين عن بعد حسب التزاماتهم الشخصية وبالتالي وجود أي اختالف بين

الجائحة، كما وجدنا من جدول  لاللتزامات الشخصي على إنتاجية الموظفين أثناء فترة العمل من المنزل خالل

AD-HOC  أن الموظفين المتفرغين للعمل كانت إنتاجيتهم اعلى، يليهم من يدرس إلى جانب عمله، ثم من كان

 لديه التزامات عائلية مختلفة.

داللة إحصائية بين توفر الموارد التكنولوجية وبين  ذاتجود عالقة حول و اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

 Technical باعتماد المتغير(. α ≤ 0.05الشركة عند مستوى داللة ) في دعن بعة العمل فعالي

Environment  ً  كالتالي:  Correlation Analysis تحليل تم تطبيق ،المنشأ سابقا

 *نتائج قيم معامالت االرتباط الخطي بين البيئة التقنية وإنتاجية العمل من المنزليبين ( 21جدول )

 SPSSن نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج المصدر: م*

يتضح لنا من الجدول أعاله وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية لعامل توفر البيئة التكنولوجية على 

يمكننا رفض فرضية العدم القائلة بأنه "ال  وبالتالي P= 0.000  <0.05حيث بلغت قيمة  فعالية العمل عن بعد

وبالتالي يوجد  ،"ذو داللة إحصائية بين توفر نظم تكنولوجيا المعلومات وبين فعالية العمل عن بعديوجد عالقة 

ومن قيمة معامل  عالقة ذو داللة إحصائية بين توفر نظم تكنولوجيا المعلومات وبين فعالية العمل عن بعد،

 عالقة متوسطة الشدة. 0.369بيرسون 

تنظيمية و داللة إحصائية بين وجود ثقافة إدارية ذاتعالقة  وجود حول :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

باعتماد متغيرين (. α ≤ 0.05في الشركة عند مستوى داللة ) بعدوبين فعالية العمل عن  إيجابية

Organizational Behavior, Evaluation Performance ينالمنشأ  ً  تحليل تم تطبيق ،سابقا

Correlation Analysis  منهما كالتالي: على كل 
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 *نتائج قيم معامالت االرتباط الخطي بين الثقافة التنظيمية وإنتاجية العمل من المنزل يبين (22جدول )

 SPSSالمصدر: من تحليالت الباحثة باالعتماد على برنامج *

ية والتنظيمية يتضح لنا من الجدولين أعاله وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية لتوفر الثقافة اإلدار

يمكننا رفض  لكل منهما وبالتالي P= 0.000  <0.05حيث بلغت قيمة  اإليجابية على فعالية العمل عن بعد.

اإلدارية اإليجابية و داللة إحصائية بين توفر الثقافة التنظيمية ذاتفرضية العدم القائلة بأنه "ال يوجد عالقة 

داللة إحصائية بين توفر الثقافة اإلدارية والتنظيمية  ذاتالقة وبالتالي هناك ع ،"وبين فعالية العمل عن بعد

فهي عالقة قوية. حيث كلما  0.580و 0.510ن ومن قيمة معامل بيرسو وبين فعالية العمل عن بعد، اإليجابية

 عن بعد. اتبعت الشركة ثقافة تنظيمية إيجابية وثقافة إدارية عالية إلدارة األداء كلما زادت فعالية وإنتاجية العمل

وبين فعالية  داللة إحصائية بين توفر عامل الثقة ذاتعن وجود عالقة  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

ً  Trustمتغير باعتماد (. α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) في الشركة عن بعدالعمل   تحليل تم تطبيق ،المنشأ سابقا

Correlation Analysis  :كالتالي 

وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية لتوفر عامل الثقة على فعالية العمل  دوليتضح لنا من الج ثحي

فهي تعتبر  0.5 > 0.474 >0.3 بيرسونومن قيمة معامل  ،P= 0.000  <0.05حيث بلغت قيمة  عن بعد.

ن فيما بينهم متوسطة الشدة. حيث كلما كانت الثقة أعلى بين الموظفين وبين إدارة الشركة وبين الموظفيعالقة 

 كانت إنتاجية العمل عن بعد أعلى.
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 *نتائج قيم معامالت االرتباط الخطي بين عامل الثقة وإنتاجية العمل يبين (23جدول )

 SPSSالمصدر: من نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج * 

بين طبيعة العمل وبين  داللة إحصائية ذاتالتي تتحدث عن وجود عالقة  اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:

ً  Work Nature متغيرباعتماد (. α ≤ 0.05في الشركة عند مستوى داللة ) فعالية العمل عن بعد ، المنشأ سابقا

 كالتالي:  Correlation Analysis تحليل تم تطبيق

ة العمل عن يتضح لنا من الجدول أعاله وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية لطبيعة العمل على فعالي

داللة  ذاتوبالتالي هناك عالقة  ،يمكننا من رفض فرضية العدم مما P= 0.000  <0.05حيث بلغت قيمة بعد. 

فهي 0.5 > 0.344 >0.3 بيرسونومن قيمة معامل  وبين فعالية العمل عن بعد، إحصائية بين طبيعة العمل

التواصل المباشر مع الزبائن وال يعتمد على  متوسطة الشدة. حيث كلما كان العمل ال يعتمد علىتعتبر عالقة 

 معدات خاصة وكلما كان يميل إلى الطابع اإلداري كلما كانت إنتاجيته أعلى عند العمل من المنزل.

 *نتائج قيم معامالت االرتباط الخطي بين طبيعة العمل وإنتاجية العمل من المنزل يبين (24جدول )

 SPSSتماد على برنامج المصدر: من تحليالت الباحثة باالع*
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وبين  قات البيئيةوداللة إحصائية بين وجود المع ذاتوجود عالقة  جول اختبار الفرضية الفرعية السادسة:

 ،External Environmentمتغير باعتماد (. α ≤ 0.05في الشركة عند مستوى داللة ) عن بعدفعالية العمل 

 ً  كالتالي:  alysisCorrelation An تحليل تم تطبيق ،المنشأ سابقا

 *قات البيئية وإنتاجية العمل من المنزلونتائج قيم معامالت االرتباط الخطي بين المع يبين (25جدول )

 SPSSالمصدر: من تحليالت الباحثة باالعتماد على برنامج *

أو وجود  يتضح لنا من الجدول أعاله عدم وجود أي عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية للبيئة الخارجية

رفض  وبالتالي ال يمكننا P= 0.095 < 0.05حيث بلغت قيمة  قات البيئية على فعالية العمل عن بعد.والمع

وبين  قات الخارجيةوداللة إحصائية بين المع ذاتفرضية العدم التي تدل على عدم وجود أي عالقة خطية 

على عملهم،  معوقاتلى التأثير الكبير لهذه البالرغم من إجابات المستجوبين التي تدل ع فعالية العمل عن بعد،

 .معوقاتولكن يمكننا ان نعزي هذه السبب إلى اإلنتاجية العالية التي دلت عليها النتائج بالرغم من وجود هذه ال

  اختبار الفرضية األساسية الثانية:

 وجهة نظر الموظفين من أداء الشركةومن المنزل  داللة إحصائية بين إنتاجية العمل ذاتعن وجود عالقة 

 & WFH Effectiveness متغيريباعتماد ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) MTNركة اإلداريين في شو

Company Performance  ً  كالتالي:  Correlation Analysis تحليل تم تطبيق ،المنشأين سابقا
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 *وأداء الشركة ن المنزلنتائج قيم معامالت االرتباط الخطي بين إنتاجية العمل م يبين (26جدول )

 SPSSالمصدر: من تحليالت الباحثة باالعتماد على برنامج *

 داللة ذاتوبالتالي هناك عالقة  ،يمكننا من رفض فرضية العدم مما P= 0.000  <0.05حيث بلغت قيمة 

 < 0.742 بيرسون ومن قيمة معامل ،إحصائية بين إنتاجية العمل من المنزل وبين أداء الشركة خالل الجائحة

كلما ، أعلىإنتاجية الموظفين خالل فترة العمل من المنزل  تحيث كلما كان .فهي تعتبر عالقة ارتباط قوية 0.5

 كان أداء الشركة أعلى.

الخطي الذي يعتبر أحد  وبسبب تحقق شرط التوزيع الطبيعي للمتغيرات المدروسة سندرس تابع االنحدار

المتغير و شكل واسع جداً لتوضيح التأثيرات بين المتغيرات المستقلةاألساليب اإلحصائية المهمة والتي تستخدم ب

 وللتنبؤ عن قيمة المتغير التابع بداللة المتغيرات المستقلة بعد إيجاد معاملة االنحدار الخطية. ،التابع

وبالتالي يمكننا  0.05>  0.000نالحظ أن  ANOVAمن الجدول  بعد تطبيق تابع االنحدار الخطي البسيط

 عتماد على نموذج االنحدار لشرح تغير متغيرات التابع.اال

وبالتالي يمكننا رفض فرضية العدم وقبول الفرضية  0.05>  0.041أن  نالحظ Coefficientsومن جدول 

 .سورية MTN أي أنه يوجد أثر إلنتاجية العمل عن بعد على أداء الشركة أثناء فترة الجائحة في شركة ،البديلة
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 *نتائج قيم معامالت االنحدار الخطي بين إنتاجية العمل من المنزل وبين أداء الشركةن يبي( 27جدول )

 SPSSالمصدر: من نتائج تحليالت الباحثة باستخدام برنامج *

 

 0.550فقد بلغت  Model Summeryالجدول  2R أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد

أداء الشركة كمتغير تابع التي يسببها إنتاجية العمل من المنزل في فترة الجائحة كتابع  وهذا يفسر نسبة تغييرات

وبناًء على  والتي تبين العالقة بين المتغيرين. 0.742وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط والتي بلغت  مستقل.

 ما سبق يكون تمثيل نموذج االنحدار البسيط للعالقة بين المتغيرين

Performance = 0.000 + 0.742* Work_EffectivenessCompany_ 

كما يمكننا التأكد من ذلك بوضوح بالرسم البياني التالي والذي يوضح العالقة الخطية بين إنتاجية الموظفين 

 كمتغير تابع:أثناء العمل من المنزل وبين أداء الشركة 
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 *نزل وأداء الشركةمن الالعالقة الخطية بين إنتاجية العمل ميبين ( 4الشكل رقم )

 SPSSالمصدر: من تحليالت الباحثة باالعتماد على برنامج *
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 االستنتاجات والمقترحات للبحث:


 االستنتاجات: -أوالً 

 نلخص النتائج التالية:نتائج االستبيان واالختبارات يمكننا أن  تحليل اعتماداً على

 

 ،لى إنتاجية الموظفين أثناء العمل من المنزل حسب العمريذكر ع ليس هناك أي أثر إحصائي ▪

التخصص أو المستوى الوظيفي، بل ويميل جميع المستجوبين إلى اإلنتاجية العالية أثناء فترات 

كما لم يتم رصد أي أثر إحصائي لعدد أفراد العائلة الذين يقطنون في نفس  عملهم من المنزل.

فال على إنتاجية الموظفين بالرغم من اإلشارة إلى ذلك خالل الحالة الشخصية وعدد األط، المنزل

 المقابالت وبعض الدراسات السابقة.

 

، بالرغم من إشارة عدد من اإلداريين إلى أن إنتاجية اإلناث قد تكون أعلى من الذكور في هذه الفترة ▪

 فإنه لم يتم رصد أي أثر إحصائي يذكر للجنس على اإلنتاجية خالل فترة العمل من المنزل.

 

يوجد أثر لاللتزامات الشخصية على إنتاجية الموظفين أثناء فترات عملهم من المنزل خالل  ▪

ن اإلنتاجية العالية، أكثر من الموظفي الجائحة، حيث أن الموظفين المتفرغين للعمل أشاروا إلى

، مما ىالذين يقومون بالدراسة إلى جانب عملهم، أو الذين لديهم التزامات عائلية أو شخصية أخر

 تشتيتهم وعدم قدرتهم على التفرغ الكامل.ك بعض الصعوباتمواجهتهم  أدى إلى

 

البيئة التكنولوجية التي تم توفيرها للموظفين من قبل إدارة  نرضاهم ع أبدى معظم الموظفين  ▪

لتمكينهم من العمل عن بعد بالشكل األمثل، كما تبين وجود عالقة خطية بين  المعلومات تكنولوجيا

المناسبة  الموارد التكنولوجيةنتاجية، حيث كلما زاد توفر اإلتوفر البيئة التقنية وبين مستوى 

عن ، كلما كانت إنتاجية الموظفين للعمل دعم التقنيللموظفين من قبل الشركة كالمنصات اآلمنة وال

 بعد كبيرة.

 

. " ألغراض .لم يمانع معظم المجيبين من استخدام أدواته التقنية أو ممتلكاته الشخصية " البتوب، ▪

العمل من المنزل عند تعذر توفر أي من االحتياجات من قبل الشركة، بينما أشار نسبة متوسطة 

 اض العمل.من المجيبين عن عدم حاجتهم إلى استخدام أي من ممتلكاتهم الشخصية ألغر
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كان لمعظم المجيبين توجه إيجابي حول الثقافة التنظيمة اإليجابية التي تم تبنيها من قبل إدارة  ▪

الشركة لضمان نجاح تجربة العمل عن بعد خالل فترة الجائحة، ابتداًء من نشر ثقافة الوعي بطبيعة 

ركة مع اختالف طبيعة ومفهوم العمل عن بعد، وضمان حقوق العاملين سواء من المنزل أو من الش

 أعمالهم، وانتهاًء بتحفيز الموظفين وباالجتماعات الدورية والنشاطات غير الرسمية. 

 

داللة إحصائية بين وجود الثقافة التنظيمية اإليجابية وبين  ذاتتبين وجود عالقة ارتباط خطية   ▪

ابي على أداء الشركة إرتفاع إنتاجية الموظفين خالل فترات العمل من المنزل مما أثر بشكل إيج

كلما كانت إدارات الشركة واعية لمتطلبات وشروط ومشاكل هذا النمط من ففي هذه الفترة. 

وعي الموظفين بشكل عام لطبيعة العمل من المنزل في هذه  األعمال، كلما انعكس ذلك على

 الجائحة، وبالتالي ساهم هذا التوجه إلى ارتفاع معدل اإلنتاجية لدى الموظفين.

 

داللة إحصائية بين نمط الثقافة اإلدارية المتبعة أوإداراة األداء  ذاتتبين وجود عالقة ارتباط خطية  ▪

إنتاجية الموظفين، حيث تعتمد إنتاجية الموظفين بالشكل األساسي على و المتبع من إدارات الشركة

ية عالية هو اتباع مدرائهم المباشرين وطرق المتابعة واإلشراف عليهم. فمن أهم أسباب وجود إنتاج

نمط اإلدارة باألهداف وتحديد النتائج المتوقعة من الموظفين وأطر زمنية واضحة، لكي يتسنى 

 ولكي يتسنى للمدير محاسبته بشكل واقعي وعادل. للموظف معرفة ماهو المطلوب منه بدقة،

 

وبين موظفي األقسام اتجه معظم المجيبين على أهمية توفر عامل الثقة بين إدارة الشركة وموظفينها  ▪

المختلفة فيما بينهم من أجل تحقيق إنتاجية عالية، حيث تبين وجود عالقة ارتباط خطية موجبة بين 

عامل الثقة واإلنتاجية. فقد كان إلظهار ثقة اإلدارة بأداء العاملين في فترة الجائحة سواء من المنزل 

هم الدور األكبر في تحفيز الموظفين أو من مكاتب الشركة ولحفظ حقوقهم باختالف طبيعة أعمال

كما أشار معظم المجيبين على أهمية الموازنة بين مصالح الشركة  وتحقيق اإلنتاجية العالية.

 .ومصالح الموظفين عند إتخاذ القرارات في هذه المرحلة

 

في حين أكد معظم اإلداريين على أهمية توفر عامل الثقة كعامل أساسي أثناء فترات العمل من  ▪

المنزل كعامل أساسي على إنتاجية الموظفين، اتجه معظم المجيبين إلى تأييد استخدام نظم مراقبة 

لتتبع مدى التزام الموظفين بمهامهم عند عملهم من منازلهم، وخاصة أولئك الملتزمين بكافة 

د األعمال المسندة إليهم أو من خالل التزامهم بأوقات دوامهم، مما سيؤمن لهم شعور نفسي جي

حقوقهم، وخاصة عند القيام البعض بإساءة التصرف واستغالل غياب القدرة على الرقابة  لضمان

 التامة واستغالل بعض الظروف المتغيرة.
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كما أشار معظم المجيبين إلى أهمية وضع سياسة متكاملة ذات معايير واضحة لمحاسبة المقصرين  ▪

زل، مما سيشعر الموظفين بالعدالة لهم عند تأدية وتحفيز الملتزمين أثناء فترات العمل من المن

المختلفة. وخاصة في ظل غياب  عمالأعمالهم من منازلهم وخاصة في ظل اختالف طبيعة األ

وجود عالقة خطية بين الثقافة . وبسبب لمدراء المباشرينمن قبل االقدرة على المراقبة التامة 

فإن عدم وجود معايير  ،منزل وبالتالي أداء الشركةالتنظيمية واإلدارية وبين إنتاجية العمل من ال

 سوف ينعكس بشكل كبير على رضا الموظفين وأدائهم وبالتالي على أداء الشركة. متابعةلواضحة ل

 

اإليجاب تجاه رضاهم عن تجربة العمل من المنزل وعن تطبيقها بشكل بين إلى يجيميل معظم الم ▪

ائي، بينما لم يتبين رصد أي اختالف في رضا الموظفين دائم وذلك حسب اختبارات التحليل اإلحص

 عن تجربة العمل من المنزل سواًء حسب التخصص الوظيفي أو المستوى الوظيفي.

 

بتبني هذا النمط من األعمال بشكل دائم، وخاصة لمعظم  أبدى عدد كبير من المستجوبين رغبتهم ▪

 عدد من اإليجابيات لعمل من المنزلان لالوظائف التي ال تتطلب تماس مباشر مع الزبائن، حيث ك

على الموظفين أنفسهم. حيث ساهم العمل من المنزل من وجهة نظر الموظفين بشكل كبير في 

تحقيق توازن فعال بين العمل والحياة من خالل زيادة المرونة في أوقات العمل، تحقيق وفر مادي، 

 ملة.تجاوز بعض صعوبات المرأة العاو تجاوز أزمة المواصالت

 

البيئية على أعمالهم عند تأديتها من  معوقاتبالرغم من اتجاهات المجيبين إلى األثر الكبير لل ▪

المنزل، كتوفر الكهرباء وجودة االنترنت وظروف الحظر المنزلي،وغيرها من الظروف 

 الشخصية والعائلية فإنه لم يتبين رصد أي تأثير لهذه الظروف على إنتاجية الموظفين، حيث كانت

البيئية التي واجهها الموظفون، مما يدل على المرونة والقدرة  معوقاتاإلنتاجية عالية بالرغم من ال

العالية عند الموظفين إلنجاز أعمالهم بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها، وهذا يدل أيضاً على 

 البيئية. معوقاتكافة ال أهمية تبني اإلدارة ألنماط اإلدارة باألهداف لتحقيق فاعلية عالية بالرغم من

 

 

الحقاً للتحليالت اإلحصائية المستخدمة، تبين أن هناك عالقة ارتباط خطية موجبة بين طبيعة العمل  ▪

تعتمد على النظم المعلوماتية كلما و من المنزل، فكلما كانت األعمال إدارية عند تأديته وبين فاعليته

الت طبيعة األعمال إلى وجود تماس مباشر مع الزبائن كثر، وكلما مأكان تأديتها من المنزل فعاالً 

أو الحاجة إلى معدات خاصة، كلما قلت فعالية تأدية هذا النوع من األعمال. ولذلك فإنه من 
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الضروري اإلبقاء على بعض التخصصات واألعمال بشكل كامل للعمل من المكتب للضرورة 

 القصوى مع االنتباه إلى توفير كافة شروط السالمة.

 

تبين وجود ارتباط خطي عالي الشدة بين فاعلية العمل وإنتاجيته في فترات العمل من المنزل مع  ▪

التسويقية في فترة األزمة العالمية مما و أداء الشركة، سواء من الجوانب التشغيلية، التقنية، المالية

رة الشركة على ساعدها على تجاوز فترة الجائحة بنجاح والحد من خسائر اإلغالق، كما تبين قد

ً توفير البيئة  إطالق خدمات وعروض مناسبة لفترات الحظر المنزلي والتعليم عن بعد وأيضا

المناسبة من اتصاالت وانترنت لنظم الشركات األخرى من أجل متابعة اعمالها عن بعد. إضافة 

ونشر ثقافة إيجابية إلى المسؤولية االجتماعية الكبيرة التي أبدتها الشركة بحمالت التوعية والتعقيم 

 للحد من انتشار األوبئة.

 

 األثر ذاتأشار غالب المستجوبين إلى أن االلتزام والشعور بالمسؤولية هي الصفة الشخصية األهم  ▪

منهم إلى أن إدارة الوقت واالولويات هي المهارة  األكبر على اإلنتاجية، بينما أشار نسبة كبيرة

. في حين توزعت إجابات باقي أفراد عينة البحث إلى أهمية األهم أثناء فترات العمل من المنزل

 المهارات التقنية العالية والمهارات اإلدارية عند العاملين.
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ً ثاني  ت:مقترحاال -ا

 

إتباع مبادىء اإلدارة باألهداف، حيث كان ألنماط اإلدارة المتبعة من المدراء  على اإلدارة الوسطى ❖

ويمكن تحقيق هذه األهداف من اجية الموظفين أثناء العمل من المنزل، المباشرين األثر األكبر على إنت

حضور و خالل االتصاالت الفعالة بشأن التوقعات الواقعية، وتحديد مواعيد نهائية قابلة للتحقيق،

 االجتماعات وعرض اإلنجازات بصفة مستمرة، وااللتزام بمواعيد تسليم المخرجات المتفق عليها

 عمل والمستوى المطلوب من األداء.ضمان استمرارية الل

 

منح العمال المرونة إلدارة جداول العمل ، والطلب من العمال إعداد خطة عمل فردية للعمل عن بُْعد ❖

 .عوضاً عن االلتزام بوقت دوام محددوالنتائج المتوقعة منهم  الخاصة بهم بناًء على احتياجاتهم الفردية

قيق التوازن بين أوقات العمل والمسؤوليات الشخصية لهم حيث أبدى معظم المجيبين إلى صعوبة تح

يجب على المدراء االنتباه إلى ضرورة االتفاق على أنماط عمل وجداول عمل كما ، دون تشتت إنتباهم

إما عن طريق بدء  ، ويمكن تحقيق ذلكالستيعاب مسؤولياتهم الشخصيةوذلك فردية مع الموظفين 

باإلضافة إلى  اح، أو من خالل العمل حتى وقت متأخر في المساء،عملهم في وقت مبكر جداً في الصب

 وما إلى ذلك.أصغر عمل تجزئة يوم العمل إلى أجزاء 

 

الحفاظ على نفس المستوى من الموارد التكنولوجية المقدمة والدعم الفني  ضمان اإلدارة يجب على ❖

ين عن بُْعد لديهم إمكانية الحصول على أن العامل وذلك لتأثيره الكبير على اإلنتاجية. كما تحتاج لضمان

األدوات التي كانوا يستخدمونها في مكان العمل، طوال مدة العمل عن بُْعد المرتبط بالجائحة، مثل 

تبين أن نسبة  فلقد .كراسي المكتب والشاشات الكبيرة الضرورية كما لو كانوا في مكان عملهم المعتاد

ً ينعكس سلبقد تلكاتها الشخصية ألغراض العمل، مما كبيرة من الموظفين اضطرت الستخدام مم  على ا

الموظفين في حال استمرار الجائحة لوقت طويل. حيث ال ينبغي أن يتحمل العمال تكاليف إضافية عند 

 .أداء عملهم من منازلهم

ماع االعتراف بالك ْرب "اإلْجهاد"، واالستو يجب على اإلدارة الوسطى والعليا تقديم التشجيع والدعم. ❖

كما يحتاجون إلى ضمان  .إلى مخاوف العمال وشكاوى القلق، والتعاطف مع الصعوبات التي يواجهونها

الرفاه النفسي للموظفين، من خالل التواصل بانتظام حول الوضع الحالي في المؤسسة وتوقعات األجور 

 ً والتي كانت  .ظ عليهاهام في بناء الثقة والحفاو والحوافز وظروف العمل. حيث أن هذا يعتبر ضروريا

 من أهم العوامل المؤثرة على اإلنتاجية.
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المدراء تطوير مهارات القيادة في إدارة فرق تعمل عن بُْعد وقيادة الفرق أثناء األزمات  يجب على ❖

تقديم جلسات تدريبية تركز على المهارات الشخصية ، ووالتواصل الفعال مع فريق يعمل عن بُْعد

ت ع لُّم ، وعمل عن بُْعد، لتعليم المهارات الضرورية إلدارة الوقت للعاملين عن بُْعدوالجوانب السلوكية لل

المهارات الضرورية لتحقيق اإلنتاجية العالية، والتي أشار إليها معظم المجيبين، كمهارات إدارة 

العمل عن  الثقة؛ بما في ذلكأساليب  المهارات و تطويرو األولويات وتحديد المهام والمهارات التقنية.

 .الساعات المتقطعة، والفرق المتناوبة، وما إلى ذلككن بُْعد، وأشكال أخرى من العمل المر

 

مراقبة وتقييم مدى قبول العاملين لحوافزهم المالية المقترحة وكذلك تأثير جهودهم التشريعية خالل  ❖

ى النجاحات لدعم أفضل ألصحاب المراحل األولى من الجائحة، والتَّع لُّم من ردود الفعل تلك، والبناء عل

العمل لتنفيذ العمل عن بُْعد بشكل فعال، حيث لم يتبين وجود أي شعور إيجابي عند المجيبين تجاه سياسة 

 الحوافز المتبعة خالل فترات العمل من المنزل.

 

األنظمة الرقمية والذكية التي تساهم في قياس كافة المؤشرات الخاصة بمعدل  ضرورة استخدام ❖

وضرورة توفير األنظمة التقنية المتعلقة  ،لمتابعة وتوثيق أداء المهامل فترة العمل عن بعد النتاجية خاإل

حيث  .مع تدخل بشري محدود لضمان مصداقية حوكمة النتائج، CyberSecurityباألمن السيبراني 

تمكن من تأسيس  األنظمة الرقمية والذكية كفاءة وجودة جميع المهام واألعمال المقدمة، والتيتزيد 

قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة المؤشرات الالزمة من حيث قياس اإلنتاجية وقياس جودة مخرجات 

 العمل.

دراسة إمكانية تبني نظم العمل من المنزل بشكل دائم. حتى بعد رفع قيود التباعد يجب على اإلدارة  ❖

تحديد ما إذا باإلمكان أداؤها عن  تقييم األدوار المختلفة داخل المؤسسة، بهدفيجب كما الجسدي. 

طريق العمل عن بُْعد، جزئياً على األقل، جنباً إلى جنب مع عدد معين من األيام يتم العمل فيها في 

 وتحديث سياسة العمل عن بُْعد للمؤسسة بناًء على هذه النتائج.  .موقع عمل صاحب العمل

 

الموارد البشرية مع إعادة تأهيل الموظفين  إتاحة خيارات العمل المرنة وعكسها ضمن أنظمةضرورة  ❖

دراسة إمكانية إتاحة فرصة العمل عن بعد بشكل تدريجي و ،للقيام بالوظائف التي تتطلب العمل عن بعد

االستفادة من الخبرات المهمة  القدرة علىسنوات، مما سيوفر  5 – 3للموظفين الذين سيتقاعدون خالل 

تعديل سياسات العمل عن بُْعد الحالية أو الشروع تالي ضرورة وبال .خاص لوقت أطولشعند بعض األ

بطاقات الوصف الوظيفي والهياكل التنظيمية للمؤسسات لتتضمن  وإعادة تصميم .في سياسات جديدة

توصيف األعمال التي يمكن أداؤها بالدوام الرسمي، واألخرى التي يمكن أداؤها خارج الدوام وضوابط 

 .إنجازها
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 خاتمة

ً  حيط بتطوير لقاح آمن وفعال ونشرهت تيت عدم اليقين الإن حاال ، وإقناع كافة العاملين بضرورة عالميا

االنتعاش االقتصادي والعودة سرعة االلتزام باللقاح، عالوة على االفتقار إلى الخيارات العالجية، سوف يعيق 

ة من سيناريو انتقال لجميع المؤسسات عملياً. وستحاول البلدان االنتقال بطريقة مضبوط "الوضع الطبيعي"إلى 

ْعني في عالم العمل إلى المساهمة في  سريع إلى وضع ثابت وُمستدام لمستوى منخفض أو معدوم، ويحتاج كل م 

عملية عودة منهجية وُمنظَّمة جيداً إلى العمل من خالل تبني سلوكيات جديدة حكيمة على المديين القصير 

 .والمتوسط

من المرجح أن ف. بشكل دائم لعلى أسواق العم 19-ر الكامل لكوفيدبينما ال يزال يتعين تحديد التأثي 

وبالتالي سيتعين على الحكومات  .تظل معدالت العمل عن بُْعد أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ظهور الجائحة

أو تخفيفها وفقاً والشركاء االجتماعيين التخطيط للعديد من السيناريوهات المختلفة، التي ستتم فيها زيادة القيود 

مة مرة أخرى  لكيفية تقدم الجائحة أو تراجعها في أراضيهم، واالستعداد لترتيبات العمل عن بُْعد حتى تصبح ُمعمَّ

 .في وقت قصير

وخالل الفترة القادمة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، سيتعين على العمال وأصحاب العمل 

ديدة للعيش والعمل، حيث سيتطلب ذلك سلوكيات جديدة ومعايير جديدة. وعلى والحكومات التَّك يُّف مع طريقة ج

ً من العزلةاألرجح سيشمل ذلك  عن بُْعد مع إمكانية استخدام مكان العمل ولكن مع  أي العمل شكالً مختلطا

 ، بما يضمن استمرار األعمال عالمياً بشكل مستقر.تستند إلى التباعد الجسدي خاصةظروف 
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 األولملحق ال
 أسئلة االستبيان:

 ال هل سبق وقمت بالعمل من المنزل أثناء جائحة كورونا؟ ▪

 نعم

قبل الجائحة، هل سبق لك تجربة العمل من المنزل؟ وماهي عدد  ▪

 المرات التي قمت بها بهذه التجربة؟

 ال، أبداً 

 نعم، مرة أو مرتين

بسبب طبيعة عملي، أعمل بشكل 

 لمنزل قبل الجائحةدوري من ا

 ال  هل قمت باستخدام أي من أدواتك الشخصية للعمل "البتوب" ؟ ▪

 نعم

 

 ما مدى تأثير كل من العوامل التالية على فعالية العمل من المنزل؟ ▪

 ليس له أي تأثير توفر الكهرباء

 قليل

 متوسط

 كبير

 كبير جداً 

 جودة خدمات االنترنت

 الحظر المنزلي

 لمواتية في المنزلتوفر الظروف ا

 اإلجهاد والتوتر النفسي

 السالمة الصحية

 المسؤوليات المنزلية والعائلية

 

تمكنت إدارة الشركة خالل فترة العمل من المنزل من توفير المتطلبات اآلتية بما يضمن العمل بالشكل  ▪

 األمثل؟

 غير موافق على اإلطالق 

 غير موافق

 محايد

 موافق

 موافق بشدة

 لتدريب التقنيا

 الدعم الفني

 منصات العمل اآلمنة

 الموارد التكنولوجية

  

 تمكنت إدارة الشركة من تطبيق سياسة تنظيمية فعالة في إدارة العمل من المنزل من خالل؟ ▪

 غير موافق على اإلطالق نشر ثقافة تنظيمية إيجابية تجاه العمل من المنزل 

 غير موافق

 محايد

 موافق

 بشدة موافق

 زيادة تحفيز الموظفين

امتالك العاملين لمستوى إدراك ووعي عاٍل بطبيعة العمل من المنزل 

 والتحديات المتعلقة به

 ضمان حقوق الموظفين العاملين عن بعد

 تعزيز العالقات االجتماعية غير الرسمية بين أعضاء الفرق

 

 ين األطراف المشاركة في العمل من المنزل من خالل؟تمكنت إدارة الشركة من تعزيز الثقة المتبادلة ب ▪

 غير موافق على اإلطالق الموازنة بين مصالح الشركة ومصالح الموظفين عند اتخاذ القرارات

 غير موافق

 محايد

 موافق

 موافق بشدة

 إظهار ثقة اإلدارة بأداء الموظفين عن بعد

 الحفاظ على حقوق الموظفين باختالف طبيعة عملهم 

 وضع معايير واضحة لمحاسبة المقصرين وتحفيز الملتزمين

 وجود الثقة المتبادلة فيما بين الموظفين العاملين عن بعد

 

 تمكنت إدارة الشركة من تقييم األداء بكفاءة في العمل من المنزل من خالل؟ ▪

 غير موافق على اإلطالق توضيح النتائج المتوقعة من الموظفين

 تحديد مواعيد نهائية وأطر زمنية واقعية غير موافق
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 محايد اعتماد مبادئ اإلدارة باألهداف

 موافق

 موافق بشدة

 اعتماد ثقافة التغذية المرتدة لمحاسبة ومتابعة الموظفين

 القيام باجتماعات دورية لمتابعة األداء

 

 إلى أي مدى تعبر العبارات التالية عن طبيعة عملك؟ ▪

 غير موافق على اإلطالق فردي المستقل أكثر من الجهد الجماعي المشتركيعتمد عملي الجهد ال

 غير موافق

 محايد

 موافق

 موافق بشدة

يعتمد عملي على موارد موجودة ومتوفرة في المنزل وال يتطلب معدات 

 خاصة

 ال يتطلب عملي ضرورة التواصل المباشر مع العمالء

 معلوماتية واالتصاالتتعتمد طبيعة عملي بشكل كبير على النظم ال

 يغلب الطابع اإلداري على عملي

 

 أي من الصفات التالية كان لها األثر األكبر على إنتاجية العمل من المنزل؟ ▪

  المهارات التقنية العالية

  االلتزام والشعور بالمسؤولية

  إدارة الوقت واألولويات

  المهارات اإلدارية

 

سياسة أجور وحوافز وتعويضات عادلة بشكل عام خالل فترة العمل من هل تعتقد أن الشركة تبنت  ▪

 ؟المنزل

 غير موافق على اإلطالق

 غير موافق

 محايد

 موافق

 موافق بشدة

 

 

 

 

 

 هل تؤيد استخدام نظم مراقبة لتتبع مدى التزام الموظفين بمهامهم في فترات العمل عن بعد؟ ▪

 غير موافق على اإلطالق

 غير موافق

 حايدم

 موافق

 موافق بشدة

 

 

 

 

 

 

هل تعتقد أن إدارة الشركة تبت سياسة عادلة وواضحة لمتابعة ومحاسبة الموظفين خالل فترة العمل  ▪

 من المنزل؟

 غير موافق على اإلطالق

 غير موافق

 محايد

 موافق

 موافق بشدة

 

 

 

 

 

 

 ل إيجابيات تحسين حياة الموظفين من خالل؟ساهمت نظم العمل من المنزل المطبق من الشركة بشك ▪

 غير موافق على اإلطالق زيادة المرونة في أوقات العمل

 غير موافق

 محايد

 موافق

 موافق بشدة

 تحقيق توازن فعال بين العمل والحياة

 تحقيق وفر مادي

 تجاوز أزمة المواصالت

 تجاوز بعض صعوبات المرأة العاملة
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 جربة العمل من المنزل الغاية منها من النواحي التشغيلية اآلتيةإلى أي مدى حققت ت ▪

 سيء جداً  استمرار العملية التشغيلية بالشكل األمثل

 سيء 

 مقبول

 جيد

 ممتاز

 سرعة االستجابة للمتغيرات واتخاذ القرارات

 توفر المعلومات

 تحقيق رضا الزبائن

 السالمة الصحية للموظفين

  ن الموظفينالتواصل األمثل بي

 

مع تبني الشركة لنظام العمل من المنزل خالل فترة الجائحة، ما هو تقييمك لمستوى أدائها فيما يتعلق  ▪

 ب:

 سيء جداً  رضا العمالء

 سيء 

 مقبول

 جيد

 ممتاز

 إطالق خدمات وعروض جديدة مناسبة الحتياجات الفترة

 تحقيق الوفر المالي 

 تطوير الوضع التنافسي

 فظة على جودة الخدمات المحا

 زيادة األرباح

 المسؤولية االجتماعية

 

 هل أنت راٍض عن تجربة العمل من المنزل بشكل عام؟ ▪

 غير راٍض على اإلطالق

 غير راض

 حيادي

 راٍض 

 راٍض بشدة

 

 

 

 

 

 

 هل تؤيد تبني نظم العمل عن بعد بشكل دائم؟ ▪

 غير موافق على اإلطالق

 غير موافق

 يدمحا

 موافق

 موافق بشدة

 

 

 

 

 

 

  غرافية:والمعلومات الديم ▪

 ذكر الجنس ▪

 أنثى

 عام 25أقل من  العمر ▪

 عام 35 – 25من 

 عام 45 – 36من 

 عام 45أكبر من 

 عزباء \أعزب  الحالة االجتماعية ▪

 متزوجة  \متزوج 

 متزوجة ولدي أطفال \متزوج 

 امعةتعليم ثانوي أو طالب ج المستوى التعليمي ▪

 حاصل على شهادة جامعية

 حاصل على شهادة ماستر أو أعلى

 أعيش لوحدي في منزلك؟ عدد أفراد العائلة التي تقطن ▪

 من اثنين إلى أربع أشخاص

 خمس أشخاص أو أكثر
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 متفرغ كلياً للعمل هل أنت متفرغ كلياً للعمل أم لديك التزامات أخرى ▪

 أدرس إلى جانب عملي

 لدي التزامات مختلفة 

 المستوى الوظيفي األول لمستوى الوظيفيا ▪

 المستوى الوظيفي الثاني

 المستوى الوظيفي الثالث

 المستوي الوظيفي الرابع

إدارة  –تكنولوجيا المعلومات  القسم الوظيفي  ▪

 الشبكة

 العالقات العامة –الموارد البشرية 

 اإلدارة المالية 

 إدارة التسويق –إدارة المبيعات 

 خدمة الزبائن

 إدارة المخاطر –ة المشاريع إدار

أسكن في مركز المدينة التي أعمل  مكان اإلقامة ▪

 فيها " دمشق، حلب..."

أسكن في الريف وأعمل في مركز 

 المدينة

أعمل في مدينة و أسكن في مدينة

 أخرى

 

 

معجأدواتمنأداةً كانوالذيغوغلنماذجعلىالمصممااللكترونياالستبيانرابطيليوفيما
 البحثلهذاياناتالب

https://docs.google.com/forms/d/1Z_WsuUrLXX9feQiHOHW47cnLyJ4rsIG3vinqaP
V_Ofw/edit 
 



https://docs.google.com/forms/d/1Z_WsuUrLXX9feQiHOHW47cnLyJ4rsIG3vinqaPV_Ofw/edit
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