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جامعة القاهرة

واالشــتراطات  املتطلبــات  مــن  مجموعــة  توفيـــر  عــن  البحــث  مــع  ُبعــد  عــن  العمــل  نظــام  تطبيــق  حــول  الدراســة  تــدور 
الضروريــة لتهيئــة البيئــة املناســبة لتطبيقــه، والتــي تتمثــل فــي الجوانــب القانونيــة التــي تحقــق شــرعية وقانونيــة النظــام، وتنظيــم 
العالقــة بيــن جهــات العمــل املختلفــة عــام وخــاص، والعامليــن عــن ُبعــد بمــا يضمــن حقــوق والتزامــات كال الطرفيــن إضافــة إلــى 
املتطلبــات التكنولوجيــة الالزمــة الســتخدام النظــام، خاصــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ، ومــا تتضمنــه 
اختيــار  مثــل  البشــرية  املــوارد  إدارة  بممارســات  الخاصــة  املتطلبــات  اتصــال ســلكيه وال ســلكيه، كذلــك هنــاك  قنــوات  مــن 

العامليـــن عــن ُبعــد، وتدريبهــم والرقابــة علــى أدائهــم.

وتبــدو أهميــة الدراســة العلميــة مــن خــالل تحليــل مفهــوم العمــل عــن ُبعــد بغــرض التعــرف علــى أبعــاد املفهــوم واســتنباط 
تعريــف واضــح لــه ممــا يســاهم فــي التراكــم املعرفــي للمفهــوم، بخــالف تحليــل الســياق البيئــي واالشــتراطات الالزمــة لتطبيــق 

العمــل عــن بعــد، باإلضافــة إلــى األدبيــات العربيــة خاصــة وأن هنــاك نــدرة فــي الكتابــات العربيــة فــي مجــال العمــل عــن ُبعــد.  

وترجــع األهميــة العمليــة للدراســة إلــى أنــه وفــي إطــار الوضــع الراهــن فــي مصــر أعقــاب أحــداث ينايــر 2011 ومــا نتــج عنــه 
مــن مشــكالت أبرزهــا تدنــي الوضــع االقتصــادي وزيــادة معــدالت البطالــة خاصــة بيــن فئــات الشــباب وغيرهــا مــن املشــكالت 
التــي تحتــاج لعالجــات ســريعة وفوريــة، بخــالف املســاهمة فــي تطويــر طــرق جديــدة لتوفيــر فــرص التوظــف للمواطنيــن لتحســين 
أوضاعهــم االقتصاديــة مــع عــرض التجــارب الدوليــة فــي مجــال توفيـــر متطلبــات تطبيــق العمــل عــن ُبعــد واســتخالص الــدروس 

املســتفادة لكــي يمكــن اســتخدام النظــام فــي مصــر.

كمــا هدفــت الدراســة لتقديــم نمــوذج مبدئــي للمتطلبــات األساســية لتطبيــق أســلوب العمــل عــن ُبعــد مــن خــالل تحديــد 
املتطلبــات القانونيــة الالزمــة لتطبيــق العمــل عــن بعــد ومــا تتضمنــه مــن قوانيــن وتشــريعات لتنظيــم العالقــة بيــن جهــة العمــل 
والعامليــن عــن ُبعــد وتحديــد مســؤوليات والتزامــات كال الطرفيــن، مــع تحديــد مكونــات البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 
يجــب  التــي  التنظيميــة  املتطلبــات  التعــرف علــى طبيعــة  مــع  العامليــن واملديريــن واملشــرفين،  بيــن  املناســبة  وطــرق االتصــال 
توفيرهــا التبــاع أســلوب العمــل عــن ُبعــد مــع عــرض بعــض ممارســات إدارة املــوارد البشــرية التــي تســاهم فــي تشــجيع األفــراد 
علــى اختيــار العمــل بهــذا األســلوب، باإلضافــة إلــى عــرض التجــارب الدوليــة فــي مجــال تلبيــة متطلبــات العمــل عــن ُبعــد بهــدف 

اســتخالص الــدروس املســتفادة.

كمــا ألقــت الدراســة الضــوء علــى بدايــة ظهــور االهتمــام بالعمــل عــن ُبعــد منــذ ســبعينيات القــرن املا�ضــي تحــت مســمى 
االتصــال عــن بعــد، ومــع التطــور فــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي أداء األنشــطة واملهــام، 
بــدأ التحــول تدريجًيــا إلــى مفهــوم أوســع وأشــمل ُعــرف بالعمــل عــن ُبعــد، ولعبــت العديــد  وظهــور مجــاالت وظيفيــة جديــدة 
مــن التغيـــرات والتحــوالت السياســية واالقتصاديــة واملجتمعيــة والبيئيــة والكــوارث الطبيعيــة، وغيـــر الطبيعيــة دوًرا بــارًزا فــي 
التحــول إلــى العمــل بعيــًدا عــن مقــر العمــل الرســمي، فقــد ســاهمت التغيـــرات السياســية واالقتصاديــة فــي لفــت االنتبــاه إلــى 
عــد أزمــة الطاقــة، وارتفــاع األســعار أحــد العوامــل األساســية التــي دفعــت حكومــات بعــض الــدول 

ُ
العمــل عــن ُبعــد، حيــث ت
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 يســاهم فــي تحقيــق هــذا الهــدف، 
ً
إلــى العمــل علــى ترشــيد اســتهالك الطاقــة، ورأت فــي الحــد مــن اســتخدام وســائل النقــل حــال

 فــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، ورغبــة مــن هــذه الــدول فــي االســتفادة مــن التقــدم 
ً
وصاحــب هــذه األزمــة تطــوًرا هائــال

التقنــي تــم الترويــج لنظــام العمــل عــن ُبعــد، مــن خــالل عــرض مــا يحققــه مــن منافــع علــى العامليــن وجهــات العمــل املختلفــة 
العــام – والخــاص؛ وذلــك لحــث أصحــاب العمــل علــى تبنــي تطبيــق النظــام.

كمــا انطلقــت الدراســة مــن مشــكلة بحثيــة مفادهــا أن هنــاك العديــد مــن املزايــا التــي تتحقــق مــن تطبيــق مفهــوم العمــل 
عــن بعــد، منهــا إتاحــة فــرص العمــل لربــات املنــازل ولــذوي االحتياجــات الخاصــة، وتيســير الحركــة املروريــة خاصــة فــي املــدن 
الرئيســية ، وخفــض تكاليــف تأثيــث املكاتــب ومســتلزماتها، وبالرغــم مــن أهميــة أســلوب العمــل عــن ُبعــد كونــه أحــد األســاليب 
 ســريعة ملواجهــة العديــد مــن املشــاكل مــن قبيــل تلــوث البيئــة، وارتفــاع معــدالت البطالــة وغيرهــا، 

ً
الحديثــة التــي تقــدم حلــوال

 مــن الــدول الناميــة واملتقدمــة علــى حــد ســواء مــن حيــث عمليــة اقتنــاء أجهــزة الحاســب اآللــي للمواطنيــن، 
ً
والتــي تعانــي منهــا كال

ونشــر االتصــال باإلنترنــت ، باإلضافــة إلــى وضــع اإلطــار التشــريعي الــالزم لتفعيــل مفهــوم العمــل عــن ُبعــد، أو التدريــب علــى 
اســتخدام تطبيقــات الحاســب اآللــي، والجانــب الثانــي هــو جانــب الطلــب الــذي يتمثــل فــي ضــرورة توفيـــر أنشــطة ومجــاالت تتــاح 
للراغبيــن فــي العمــل مــن خــالل هــذا النظــام، باإلضافــة إلــى تحديــد الفئــات املســتهدفة التــي تتــالءم مــع طبيعــة العمــل عــن بعــد، 
وبذلــك يمكــن صياغــة املشــكلة البحثيــة فــي التســاؤل التالــي: مــا املتطلبــات الالزمــة لتطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد الخاصــة 

والتــي تمكــن مــن التوســع فــي تطبيقــه.
ًً
بجانبــي العــرض والطلــب معا

كمــا اســتعانت الباحثــة بمنهــج النظــم لتحقيــق أهــداف الدراســة ولإلجابــة علــى التســاؤالت البحثيــة حيــث تــم تعريــف 
العمــل عــن ُبعــد كنظــام يتكــون مــن عــدة عناصــر رئيســية هــي املدخــالت وتتضمــن املتطلبــات والشــروط الالزمــة توافرهــا لتنفيــذ 
نظــام العمــل عــن ُبعــد والعمليــات مثــل تنظيــم االجتماعــات الدوريــة وتوفيــر األجهــزة واملعــدات وغيرهــا، واملخرجــات وتتمثــل فــي 

منافــع النظــام والتغذيــة العكســية.

ولقــد ســعت الدراســة لإلجابــة علــى عــدًدا مــن التســاؤالت منهــا: مــا املتطلبــات القانونيــة والتكنولوجيــة الالزمــة لتطبيــق 
نظــام العمــل عــن بعــد فــي الخبـــرات الدوليــة؟. مــا املتطلبــات التنظيميــة ومتطلبــات ممارســات إدارة املــوارد البشــرية الالزمــة 

لتنفيــذ العمــل عــن ُبعــد فــي الخبـــرات الدوليــة؟. ومــا هــي أهــم الــدروس املســتفادة مــن بعــض التجــارب الدوليــة.

وحتــى يتســنى للباحثــة اإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت قــام بتقســيم الدراســة لثالثــة فصــول كالتالــي: حيــث تنــاول الفصــل 
األول التأصيــل النظــري ملفهــوم العمــل عــن ُبعــد ويتكــون بــدوره مــن مبحثيـــن همــا: )املبحــث األول( وتنــاول نشــأت العمــل عــن 
ُبعــد ومراحــل تطــوره ولــذا يســتعرض تعريــف العمــل عــن ُبعــد وأشــكاله، وأســباب اســتخدام العمــل عــن ُبعــد، أمــا )املبحــث 
الثانــي(، فيتضمــن اآلثــار الناتجــة مــن تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد وتشــتمل علــى اآلثــار االقتصاديــة واآلثــار البيئيــة واآلثــار 
االجتماعيــة. أمــا الفصــل الثانــي فيتضمــن املتطلبــات القانونيــة الالزمــة لتطبيــق مفهــوم العمــل عــن ُبعــد واحتــوى بــدوره علــى 
مبحثـــين هما: )املبحث األول( تأثيـــر أسلوب العمل عن ُبعد على عقود التوظف، أما )املبحث الثاني(، فيحتوي على الخبرات 
الدوليــة فــي مجــال املتطلبــات القانونيــة. وجــاء الفصــل الثالــث بعنــوان: املتطلبــات التكنولوجيــة الالزمــة لتطبيــق العمــل عــن 
ُبعــد وتضمــن الخبـــرات الدوليــة فــي مجــال املتطلبــات التكنولوجيــة. أمــا الفصــل الرابــع فيحتــوي علــى املتطلبــات التنظيميــة 
ومتطلبــات إدارة املــوارد البشــرية الالزمــة لتطبيــق العمــل عــن ُبعــد وتكــون بــدوره مــن مبحثـــين همــا: )املبحــث األول( املتطلبــات 
التنظيميــة وتنــاول الهيــكل التنظيمــي املناســب لتنفيــذ نظــام العمــل عــن ُبعــد، أمــا )املبحــث الثانــي( متطلبــات ممارســات إدارة 
املــوارد البشــرية ويحتــوي علــى وظائــف إدارة املــوارد البشــرية وتضــم اختيــار العامليــن عــن ُبعــد، وتدريبهــم والرقابــة علــى أداء 

العامليــن عــن ُبعــد. أمــا خاتمــة الدراســة فاشــتملت علــى النتائــج والتوصيــات واألجنــدة املســتقبلية.

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

عــد أساســية 	 
ُ
التعبئــة املاليــة للبنيــة األساســية مــن خــالل بنــاء بنيــة تحتيــة متطــورة مــن شــبكات املعلومــات والتــي ت

وميســرة لتأكيــد قــدرة العامليــن عــن ُبعــد علــى ممارســة عملهــم فعلًيــا. 

توفيــر املنــاخ اإلداري والتنظيمــي املالئــم قبــل البــدء فــي تنفيــذ نظــام العمــل عــن ُبعــد، مــن خــالل إجــراء تغييــر تنظيمــي، 	 
للتحــول مــن الهيــكل التنظيمــي البيروقراطــي الجامــد إلــى الهيــكل املــرن الــذي يســاعد علــى تمكيــن العامليــن وإعطائهــم 

حريــة اتخــاذ القــرارات. 

هــذا 	  فــي  املتخصصــة  األمــد  وطويلــة  القصيــرة  الــدورات  وإقامــة   ، العاملــة  القــوى  وتطويــر  تدريــب  إدارات  إنشــاء 
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األســلوب للعمــل للتأهيــل، وإعــادة صياغــة التخصصــات املطلوبــة التــي يمكــن مــن خاللهــا نقــل األعــداد الكثيــرة مــن 
خريجــي التخصصــات التــي ال وظائــف لهــا، إلــى أعضــاء فاعلــة ومؤهلــة ملمارســة العمــل مــن خــالل الوظائــف التــي تتيــح 

تطبيــق العمــل عــن ُبعــد. 

إعــداد دورات تدريبيــة وتأهيليــة قبــل وبعــد االلتحــاق بالعمــل مــن خــالل هــذا النظــام ، حتــى تتوفــر العمالــة الجيــدة 	 
واملهــارات التــي تســتطيع اســتخدام التقنيــة وتطويعهــا للقيــام بعملهــا مــن املنـــزل، أو مــن أي مــكان أخــر. 

بمــا  فــي قوانيــن العمــل، و املتطلبــات التكنولوجيــة  إلــى أن املتطلبــات القانونيــة متمثلــة  أيًضــا  كمــا توصلــت الدراســة 
تحتويــه مــن تأســيس للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات و االتصــال، و املتطلبــات التنظيميــة خاصــة الهيــكل التنظيمــي 
املالئــم لتطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد، و متطلبــات ممارســات إدارة املــوارد البشــرية و تشــمل اختيــار األفــراد الــذي يمكنهــم 
العمــل عــن ُبعــد، و تدريــب هــذه الفئــة مــن العامليــن علــى العمــل مــن أي مــكان بخــالف املقــر التقليــدي للعمــل، واســتخدام 
عــد مــن قبيــل 

ُ
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال فــي أداء مهــام الوظيفــة، باإلضافــة إلــى الرقابــة علــى أداء العامليــن عــن ُبعــد ت

املتطلبــات الالزمــة لتهيئــة البيئــة االفتراضيــة ألداء العمــل عــن ُبعــد، إضافــة إلــى ضــرورة تضافــر وتعــاون مختلــف األطــراف 
الفاعلــة فــي املجتمــع مــن خــالل تكويــن شــراكة بينهــا لتفعيــل نظــام العمــل عــن بعــد، وضمــان نجــاح تطبيــق النظــام وتحقيــق 

املنافــع املرجــوة مــن التطبيــق.

كما أوصت الدراسة في النهاية باآلتي:

تهيئــة وتدريــب العامليــن واملديريــن لتجنــب معارضتهــم لتطبيــق العمــل عــن ُبعــد فــي املنظمــات الحكوميــة، وبنــاء القدرة 	 
التكنولوجيــة لهــم عــن طريــق التوعيــة والتدريــب علــى الـــ  IT، لتخفيــف الرهبــة مــن اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي 

أداء العمــل.

التقنيــة 	  وســائل  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة  ورفــع  التعليــم  مجــال  فــي  اإلنفــاق  وزيــادة  املســتمر  بالتعليــم  االهتمــام 
ُبعــد. عــن  العمــل  يحتاجهــا  التــي  باملهــارات  الدائــم  للتزويــد  الحديثــة 

مراجعة الوظائف في جميع املستويات الوظيفية لتحديد األعمال املناسبة لتطبيق العمل عن ُبعد. 	 




