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 إمكانية تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط 
 في األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية: 

دراسة استطالعية على عينة من املوظفيـن

د. عبد امللك بن طاهر الحاج

 أستاذ اإلدارة العامة املساعد
 قسم اإلدارة العامة 
 كلية إدارة األعمال 
 جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية 
امللخص 1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط في الجهاز الحكومي باململكة 
العربيــة الســعودية، وذلــك مــن حيــث رغبــة املوظفيـــن بالعمــل وفــق هــذه االستـــراتيجية، والصيغــة التــي يفضلونهــا، والعوامــل 
التــي تقــف وراء قبولهــم بالعمــل وفقهــا، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى أبـــرز املعوقــات فــي حــال تطبيقهــا، عــاوة على العوائد املتـــرتبة 
نتيجة تطبيقها للجهاز اإلداري. اســتخدم الباحث املنهج الوصفي املســحي بالتطبيق على عينة عشــوائية بســيطة بلغ حجمها 
)1080( مفردة. توصلت الدراسة إلى أن أغلبية أفراد عينة الدراسة يـرغبون بصورة قوية بالعمل وفق استـراتيجية األسبوع 
املضغــوط. كذلــك يفضــل أغلبيــة أفــراد العينــة العمــل وفــق صيغــة )4( أيــام باألســبوع وبمعــدل )9( ســاعات فــي اليــوم. كمــا 
توصلــت الدراســة إلــى أن ثمــة جملــة مــن الدوافــع االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والشــخصية تدفــع املوظــف للقبــول بالعمــل وفــق 
استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، مــن أبـــرزها: رغبــة املوظــف فــي التفــرغ ملســئولياته األســرية، وإحــداث تــوازن بيـــن عملــه وحياتــه 
األســرية، ومتابعــة األمــور الدراســية لألبنــاء، والتفــرغ للمناســبات االجتماعيــة. ومــن أبـــرز الدوافــع االقتصاديــة: تقليــل تكاليــف 
التنقل بيـــن العمل واملنـــزل، واملســاهمة في الحد من تلوث البيئة نتيجة الذهاب بالســيارة كل يوم للعمل، واالســتفادة من أي 
فرصــة عمــل بــدوام جزئــي، وإدارة ومتابعــة املشــروعات الخاصــة. ومــن أبـــرز الدوافــع الشــخصية: الرغبــة فــي التجديــد والخــروج 
عــن اإلطــار التقليــدي الحالــي للــدوام، والتفــرغ للتنميــة والتطويـــر الذاتــي، ومواصلــة الدراســة. كذلــك أبــدت عينــة الدراســة 
املوافقــة علــى أن أبـــرز املعوقــات املمكــن بـــروزها أثنــاء تطبيــق هــذه االستـــراتيجية هــي: أنظمــة ولوائــح الخدمــة املدنيــة، وصعوبــة 
 أبدت عينة الدراســة املوافقة الشــديدة على 

ً
اإلشــراف بســبب االختاف في وقت دوام املوظف ودوام الرئيس املباشــر. وأخيـــرا

أن ثمــة جملــة مــن الفوائــد التــي ســوف تتحقــق للجهــاز اإلداري فــي حــال تطبيــق هــذه االستـــراتيجية.

الكلمات املفتاحية: أسبوع العمل املضغوط، أماكن العمل املرن، تـرتيبات العمل املرن، سياسات العمل املرن.

املقدمة

يتســم نظــام الــدوام التقليــدي بالصرامــة الشــديدة لكونــه يلــزم املوظــف أن يقــدم خمــس أيــام عمــل خــال األســبوع علــى 
األقــل، ممــا يجعــه يم�ضــي ثلــث يومــه فــي املنظمــة، فتتأثـــر بصــورة ســلبية نتيجــة ذلــك عاقتــه بأســرته ومحيطــه االجتماعــي، 
ويتـــرتب علــى ذلــك مشــكات عديــدة علــى املســتوى األســري مثــل: تـــردي املســتوى التعليمــي لألبنــاء، وضمــور العاقــات األســرية 

واالجتماعيــة للموظــف، وغيـــرها.

لذلــك بــدأت الحكومــات واملنظمــات بمختلــف أشــكالها وتوجهاتهــا فــي العصــر الحديــث تتجــه بشــكل جــاد نحــو البحــث 
عــن صيــغ وتـــرتيبات عمــل جديــدة تتســم بمرونــة عاليــة بهــدف مســاعدة العامليـــن علــى مواجهــة متطلبــات حياتهــم الخاصــة وبمــا 
يســاعدهم على التوفيق واملوازنة بيـــن حياتهم العملية والحياة األســرية، والتخفيف من ســطوة الحياة التنظيمية واالنضباط 
الوظيفــي بصورتــه التقليديــة، وكذلــك بهــدف جــذب املواهــب والحفــاظ عليهــا وتنميتهــا داخــل املنظمــة واملواءمــة بيـــن أهــداف 

املنظمــة وأهــداف األفــراد العامليـــن فــي الوقــت نفســه، وبالتالــي الحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن األداء والكفــاءة اإلنتاجيــة.

 *  تم استام البحث في فبراير 2019، وقبل للنشر في مايو 2019، وتم النشر في يونيو 2021.
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى إمكانيــة تطبيــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط فــي الجهــاز الحكومــي باململكــة 
العربيــة الســعودية، وذلــك مــن حيــث رغبــة املوظفيـــن بالعمــل وفــق هــذه االستـــراتيجية، والصيغــة التــي يفضلونهــا، والعوامــل التــي 
تقــف وراء قبولهــم بالعمــل وفقهــا، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى أبـــرز املعوقــات فــي حــال تطبيقهــا، عــاوة علــى العوائــد املتـــرتبة نتيجــة 
تطبيقهــا للجهــاز اإلداري. توصلــت الدراســة إلــى أن أغلبيــة أفــراد عينــة الدراســة يـــرغبون بصــورة قويــة بالعمــل وفــق استـــراتيجية 
األســبوع املضغــوط. كذلــك يفضــل أغلبيــة أفــراد العينــة العمــل وفــق صيغــة )4( أيــام باألســبوع وبمعــدل )9( ســاعات فــي اليــوم. كمــا 
بالعمــل وفــق  للقبــول  املوظــف  تدفــع  الدوافــع االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والشــخصية  مــن  ثمــة جملــة  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت 
بيـــن عملــه وحياتــه  تــوازن  التفــرغ ملســئولياته األســرية، وإحــداث  فــي  املوظــف  أبـــرزها: رغبــة  مــن  استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، 
األســرية، ومتابعــة األمــور الدراســية لألبنــاء، والتفــرغ للمناســبات االجتماعيــة. ومــن أبـــرز الدوافــع االقتصاديــة: تقليــل تكاليــف التنقــل 
بيـــن العمــل واملنـــزل، واملســاهمة فــي الحــد مــن تلــوث البيئــة نتيجــة الذهــاب بالســيارة كل يــوم للعمــل، واالســتفادة مــن أي فرصــة عمــل 
بــدوام جزئــي، وإدارة ومتابعــة املشــروعات الخاصــة. ومــن أبـــرز الدوافــع الشــخصية: الرغبــة فــي التجديــد والخــروج عــن اإلطــار التقليــدي 
الحالــي للــدوام، والتفــرغ للتنميــة والتطويـــر الذاتــي، ومواصلــة الدراســة. كذلــك أبــدت عينــة الدراســة املوافقــة علــى أن أبـــرز املعوقــات 
املمكــن بـــروزها أثنــاء تطبيــق هــذه االستـــراتيجية هــي: أنظمــة ولوائــح الخدمــة املدنيــة، وصعوبــة اإلشــراف بســبب االختــاف فــي وقــت 
 أبــدت عينــة الدراســة املوافقــة الشــديدة علــى أن ثمــة جملــة مــن الفوائــد التــي ســوف 

ً
دوام املوظــف ودوام الرئيــس املباشــر. وأخيـــرا

تتحقــق للجهــاز اإلداري فــي حــال تطبيــق هــذه االستـــراتيجية.
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ومــن ضمــن تلــك االستـــراتيجيات املبتكــرة التــي لجــأت إليهــا املنظمــات فــي إطــار فلســفة العمــل املــرن مــا يعــرف بأســبوع 
العمــل املضغــوط )Compressed Work Week( بمعنــى ضغــط الســاعات املحــدد نظاًمــا واملطلوبــة مــن كل موظــف فــي األســبوع 
الواحــد إلــى عــدد أقــل مــن األيــام، ممــا يعنــي عــدم الحاجــة للحضــور إلــى املنظمــة خمســة أيــام فــي األســبوع الواحــد علــى األقــل، بــل 
يمكــن عوًضــا عــن ذلــك تقديــم أربعــة أو ثاثــة أيــام عمــل فقــط فــي األســبوع علــى أن يضاعــف ســاعات عملــه فــي اليــوم الواحــد، 
وبمــا يفــي باملعيــار املحــدد، وهــو مــا ال يقــل عــن )40( ســاعة أســبوعًيا، وذلــك حتــى تتــاح لــه فتـــرة أطــول ليتفــرغ إلدارة شــئونه 
الخاصــة والبقــاء إلــى جانــب أفــراد أســرته والحفــاظ علــى الصــات واألواصــر االجتماعيــة، وغيـــرها. لذلــك ارتــأى الباحــث املبــادرة 
بإجراء هذه الدراسة االستطاعية لبحث إمكانية تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط في األجهزة الحكومية باململكة 

العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر املوظفيـــن فيهــا.

مشكلة الدراسة
شــهدت املنظمــات خــال العقــود األخيـــرة تغيـــرات مختلفــة مســت طبيعــة العمــل وطــرق أدائــه؛ نتيجــة عــدة أســباب 
مــن أبـــرزها: التكنولوجيــا املتقدمــة، والقيــم االجتماعيــة الجديــدة، وظاهــرة العوملــة )Jain and Swami, 2014:108(. ومــن 
ضمــن الطرائــق والخيــارات الجديــدة فــي أداء األعمــال فــي إطــار فلســفة العمــل املــرن مــا يعــرف بنظــام األســبوع املضغــوط 
)Compressed Work Week, CCW( كبديــل لنظــام الــدوام التقليــدي )خمســة أيــام عمــل متتاليــة، بمعــدل ثمانــي ســاعات 
علــى األقــل يومًيــا(. وسياســة األســبوع املضغــوط لهــا عوائــد إيجابيــة علــى املنظمــات واألفــراد والبيئــة واملجتمــع بشــكل عــام، 
بـــرغم أن املنظمــات والحكومــات ال تـــزال بعيــدة عنهــا )Hung,1996 A(. ومــن الحكومــات التــي تبنــت هــذه السياســة، الحكومــة 
األمريكيــة فــي عهــد الرئيــس كارتـــر؛ إذ ســنت قانــون عــام )1978م(، ســمحت بموجبــه األجهــزة الحكوميــة الفيدراليــة بتقديــم 
 للنظــام التقليــدي للــدوام )خمســة أيــام بمعــدل عشــر ســاعات يومًيــا(، 

ً
خيــارات عمــل مرنــة ومضغوطــة للموظفيـــن خافــا

بـــرنامج أطلــق عليــه  وذلــك كمبــادرة ملواجهــة مشــكلة الطاقــة واالختناقــات املروريــة، ثــم بعــد ذلــك تبنــت إدارة كلينتــون 
)Family-Friendly Workplace( بهــدف إيجــاد بيئــة عمــل تراعــي االعتبــارات األســرية للموظفيـــن )Travis, 2010(. كذلــك 
طبقــت بـــريطانيا استـــراتيجية األســبوع املضغــوط جزئًيــا )Jones and Jones, 2011(. وتحولــت جامبيــا فــي )2013( كلًيــا نحــو 
نظام األسبوع املضغوط )أربعة أيام عمل( في كافة مؤسسات القطاع العام )Wadsworth and Facer, 2016: 384(. عاوة 
علــى ذلــك طبقــت عديــد مــن املنظمــات حــول العالــم هــذه االستـــراتيجية ومنهــا: واليــة يوتــا )Utah( وواليــة أوكاهمــا فــي الواليــات 
 عــن جامعــة بــووي األمريكيــة Bowie University، وجامعــة 

ً
املتحــدة، ومدينــة Calgary فــي مقاطعــة ألبـــرتا الكنديــة، فضــا

.)Sharafizad et al.,2011( األستـــرالية University Environment

تـــزال تســتخدم فيهــا بدرجــة ضعيفــة  فــي الوطــن العربــي فــإن استـــراتيجية العمــل املضغــوط ال  وبالنســبة للمنظمــات 
)Rawashdeh et al., 2016(. وفيمــا يتعلــق باململكــة العربيــة الســعودية ال يـــزال املوظــف العــام يعمــل حتــى الوقــت الراهــن 
وفــق نظــام الــدوام التقليــدي )خمســة أيــام فــي األســبوع، وبمعــدل ثمانــي ســاعات يومًيــا(. بتــم هــذا فــي ظــل وجــود مشــكلة مروريــة 
نتيجــة عــدم قــدرة الطــرق علــى اســتيعاب الكــم الهائــل مــن املركبــات، عــاوة علــى قلــة املواقــف املخصصــة للســيارات فــي بعــض 
الجهــات الحكوميــة، ممــا يهــدر الكثيـــر مــن وقــت املوظــف، هــذا ناهيــك عمــا يثقــل كاهــل املوظــف مــن التـــزامات عائليــة عديــدة 
تشــغل بالــه وتصرفــه عــن عملــه. كذلــك املوظفــة الســعودية هــي األخــرى لهــا ظروفهــا ومســئولياتها االجتماعيــة املتعــددة كأم 
وزوجــة ممــا يحــول دون انغماســها فــي عملهــا بدرجــة كافيــة. كل ذلــك يحتــم علــى األجهــزة الحكوميــة ضــرورة تبنــي سياســات 
وتـــرتيبات عمــل تتســم باملرونــة وتـــراعي الظــروف اإلنســانية للموظفيـــن واملوظفــات، وهــو مــا أشــارت إليــه نتائــج دراســة الشــمري 
والحضيــف )2016( التــي أكــدت إمكانيــة تبنــي تـــرتيبات العمــل املــرن فــي األجهــزة الحكوميــة الســعودية، وحاجــة املــرأة العاملــة 
الريــاض وتباعــد  فــي مدينــة  مــع وجــود مشــكلة االختناقــات املروريــة   

ً
يـــراعي طبيعتهــا وظروفهــا خصوصــا لنظــام دوام خــاص 

املســافات بيـــن املنـــزل ومقــر العمــل.

 عملًيــا ملشــكلة 
ً
أبـــرزها األســبوع املضغــوط )املكثــف( حــا املــرن والتــي مــن  ثــم قــد يمثــل توظيــف أنظمــة العمــل  ومــن 

املوظــف فــي الجهــاز الحكومــي إذا مــا توفــرت شــروطه ومتطلباتــه األساســية وإدارتــه بطريقــة ذات كفــاءة، ومواءمــة اللوائــح 
واألنظمــة مــع هــذا األســلوب. لذلــك تأتــي هــذه الدراســة لبحــث إمكانيــة تطبيــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط فــي الجهــاز 
الحكومــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك باســتقصاء رغبــة ودوافــع املوظفيـــن للعمــل وفــق هــذه االستـــراتيجية، وأبـــرز 

معوقــات تطبيقهــا، وأهــم اآلثــار اإليجابيــة املتوقعــة مــن ذلــك.
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أسئلة الدراسة وفرضياتها

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

مــا مــدى رغبــة املوظفيـــن فــي األجهــزة الحكوميــة باململكــة العربيــة الســعودية بالعمــل وفــق استـــراتيجية أســبوع العمــل 1- 
املضغوط؟

 من صيغ أسبوع العمل املضغوط من قبل املوظفيـن في األجهزة الحكومية السعودية؟2- 
ً
ما الصيغة األكثـر تفضيا

الــدوام 3-  نظــام  عــن  بالتخلــي  الســعودية  الحكوميــة  األجهــزة  فــي  املوظفيـــن  رغبــة  وراء  تقــف  التــي  العوامــل  أبـــرز  مــا 
املضغــوط؟ العمــل  أســبوع  استـــراتيجية  وفــق  العمــل  نحــو  والتحــول  التقليــدي 

ما أبـرز املعوقات املتوقع بـروزها أثناء تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط في األجهزة الحكومية السعودية؟4- 

األجهــزة  -  فــي  املضغــوط  العمــل  أســبوع  استـــراتيجية  تطبيــق  علــى  املتـــرتبة  اإليجابيــة  )الفوائــد(  العوائــد  أبـــرز  مــا 
الســعودية؟ الحكوميــة 

فرضيات الدراسة

الفرضيــة األولــى: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ) α≤0.0( بيـــن متغيـــر الرغبــة بالعمــل 
وفــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط وكٍل مــن املتغيـــرات التاليــة: )الجنس-الحالــة االجتماعية-مــكان ســكن املوظــف(. 

ويتفــرع منهــا الفرضيــات التاليــة:

ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) α≤0.0( بيـن متغيـر الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية 1- 
أسبوع العمل املضغوط ومتغيـر جنس املوظف.

ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) α≤0.0( بيـن متغيـر الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية 2- 
أسبوع العمل املضغوط ومتغيـر الحالة االجتماعية للموظف.

ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) α≤0.0( بيـن متغيـر الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية 3- 
أسبوع العمل املضغوط ومتغيـر مكان سكن املوظف.

الفرضية الثانية: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) α≤0.0( بيـن متغيـر تفضيل املوظف 
لصيغــة معينــة مــن صيــغ أســبوع العمــل املضغــوط وكٍل مــن املتغيـــرات التاليــة: )الجنس-الحالــة االجتماعيــة– مــكان ســكن 

املوظــف(، ويتفــرع منهــا الفرضيــات التاليــة:

بيـــن متغيـــر تفضيــل املوظــف لصيغــة 1-   )α≤0.0 ( ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 
معينــة مــن صيــغ أســبوع العمــل املضغــوط ومتغيـــر جنــس املوظــف.

ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية) α≤0.0( بيـــن متغيـــر تفضيل املوظف لصيغة معينة 2- 
مــن صيــغ أســبوع العمــل املضغــوط ومتغيـــر الحالــة االجتماعيــة للموظف.

بيـــن متغيـــر تفضيــل املوظــف لصيغــة 3-   )α≤0.0 ( ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 
معينــة مــن صيــغ أســبوع العمــل املضغــوط ومتغيـــر مــكان ســكن املوظــف.

أهمية الدراسة

تنبــع األهميــة العلميــة مــن كــون هــذه الدراســة مــن الدراســات القليلــة فــي إطــار مفهــوم العمــل املــرن، حيــث اتضــح مــن 
املســح الــذي أجــراه الباحــث فــي الدوريــات العلميــة وقواعــد البيانــات أن موضــوع أســبوع العمــل املضغــوط - علــى أهميتــه - لــم 
يحــظ باالهتمــام الكافــي مــن قبــل البحــث العلمــي علــى مســتوى العالــم العربــي بصفــة عامــة، واململكــة العربيــة الســعودية بصفــة 
 فــي مجــال اإلدارة، وإدارة املــوارد البشــرية علــى وجــه التحديــد، وبالتالــي فــإن 

ً
خاصــة، مــع أنــه أحــد االتجاهــات الحديثــة نســبيا

عــد مــن الدراســات القليلــة املنجــزة باللغــة العربيــة فــي هــذا املجــال، والتــي بدورهــا تقــدم خلفيــة علميــة ثـــرية 
ُ
هــذه الدراســة ت

عــن مفهــوم واستـــراتيجية األســبوع املضغــوط وبمــا يثـــري املحتــوى العربــي فــي هــذا الجانــب. كذلــك مــن املؤمــل أن تجــذب هــذه 
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الدراســة انتبــاه الباحثيـــن اآلخريـــن للوقــوف علــى منهجيتهــا ونتائجهــا، وبالتالــي االستـــرشاد بهــا وإجــراء دراســات أخــرى مماثلــة فــي 
 والبيئة الســعودية على 

ً
موضوع أســبوع العمل املضغوط، وعاقته ببعض املتغيـــرات األخرى في ســياق البيئة العربية عموما

وجــه الخصــوص مثــل: األداء الوظيفــي، الرضــا الوظيفــي، الــوالء التنظيمــي، اســتقطاب واســتبقاء العامليـــن، وتــوازن الحيــاة 
األســرية والعمــل، وجــودة الحيــاة الوظيفيــة، وتأثيـــر استـــراتيجية األســبوع املضغــوط علــى املشــكلة املروريــة ونظافــة البيئــة، 

ونحــو ذلــك.

وبالنسبة لألهمية العملية: من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة صورة حقيقية عن حجم معاناة املوظفيـن الحكومييـن 
جراء العمل وفق أســلوب العمل التقليدي )خمســة أيام باألســبوع( ورغبتهم بالتغييـــر من خال االنتقال للعمل وفق صيغة جديدة 
مــن صيــغ العمــل املــرن، وهــي صيغــة أســبوع العمــل املضغــوط. كمــا يمكــن أن تبصــر نتائــج هــذه الدراســة وتوصياتهــا القيــادات اإلداريــة 
فــي األجهــزة الحكوميــة بكيفيــة تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط بكفــاءة وفعاليــة فــي بعــض األجهــزة الحكوميــة التــي تتوافــر 
فيهــا متطلبــات ذلــك، وبالعوائــد اإليجابيــة املحتملــة مــن وراء تبنــي وتطبيــق هــذه االستـــراتيجية، وطبيعــة املعوقــات املختلفــة املتوقــع 

بـــروزها أثنــاء عمليــة التطبيــق بغيــة االســتعداد لهــا، ومعالجتهــا مــن خــال طــرق وأســاليب فعالــة.

منهجية الدراسة

فيما يلي شرح موجز لإلجراءات املنهجية التي اتبعها الباحث في هذه الدراسة:

منهــج الدراســة: تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي لكونــه أنســب املناهــج لهــذا النمــط مــن الدراســات التــي تســعى - 
للتعــرف علــى طبيعــة الظاهــرة مــن خــال اســتقصاء اتجاهــات أفــراد عينــة محــددة نحوهــا والحصــول علــى بيانــات غزيـــرة 

.
ً
 ممكنــا

ً
بشــأنها، ممــا يجعــل مســألة تعميــم النتائــج وفــق هــذا املنهــج أمــرا

مجتمــع وعينــة الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة املوظفيـــن واملوظفــات فــي األجهــزة الحكوميــة الســعودية - 
)الــوزارات( البالــغ عددهــم )1244811( موظــف وموظفــة خــال العــام املالــي 1437-1438هـــ )2016( بحســب الكتــاب 
اإلحصائــي لــوزارة الخدمــة املدنيــة الســعودية )ص26(، ونظــًرا لكبـــر حجــم املجتمــع، ممــا يصعــب الوصــول للمفــردات 
املطلوبــة بســهولة فقــد تــم فــي املرحلــة األولــى اختيــار عينــة قصديــة تكونــت مــن )4( وزارات بمدينــة الريــاض، وهــي وزارات: 
املاليــة، والخدمــة املدنيــة، والصحــة، والعمــل والتنميــة االجتماعيــة، لكونهــا وزارات خدميــة وحيويــة وتعمــل وفــق نظــام 
الــدوام التقليــدي )خمســة أيــام فــي األســبوع، وبمعــدل ثمانــي ســاعات يومًيــا(. ثــم قــام الباحــث باختيــار عينــة عشــوائية 
بســيطة منهــا ال يقــل حجمهــا عــن )384( فــرد؛ حيــث إن عينــة مكونــة مــن )384( مفــردة تمثــل أي مجتمــع بحثــي مهًمــا كان 
حجمــه )القحطانــي وآخــرون، 2004؛ عطيــة، 2013(. وقــد قــام الباحــث بتوزيــع )1200( اســتبانة علــى موظفــي الــوزارات 
املختــارة، وكان العائــد منهــا )1080( اســتبانة صالحــة للتحليــل، وهــو عــدد يفــوق حجــم العينــة املحــدد بـــ )384( مفــردة.

أداة الدراســة: لتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتطويـــر أداة )اســتبانة( بهــدف جمــع البيانــات الازمــة مــن - 
 :

ً
مثــا الدراســة، ومنهــا  الصلــة بموضــوع  الســابقة ذات  العلميــة  باألدبيــات والدراســات   

ً
الدراســة، مســتعينا عينــة 

ودراســة   ،)Chandler, 2004( ودراســة   )PalkiSetia and Shah, 201 ( ودراســة   ،)Choo et al.,2016( دراســة 
قسميـــن  إلــى  الدراســة  أداة  تنقســم   .)2013 )مصطفــى،  ودراســة   ،)Shagvaliyeva and Yazdanifard, 2014(
صــص القســم األول لجمــع املعلومــات الشــخصية والوظيفيــة ألفــراد عينــة الدراســة، وهــي: الجنــس، 

ُ
أساسييـــن، خ

األول  الُبعــد  أساســية:  أبعــاد  ثاثــة  علــى  اشــتمل  فقــد  الثانــي  القســم  أمــا  الســكن.  ومــكان  االجتماعيــة،  والحالــة 
تقــف وراء رغبــة املوظفيـــن  التــي  العوامــل  اشــتمل علــى 
فــي التحــول نحــو استـــراتيجية األســبوع املضغــوط )18 
فــي  املتوقعــة  املعوقــات  تضمــن  الثانــي  والُبعــد  فقــرة(. 
وأمــا  فقــرات(،   6( االستـــراتيجية  هــذه  تطبيــق  حــال 
وراء  مــن  املتوقعــة  العوائــد  تنــاول  فقــد  الثالــث  الُبعــد 
تــم  وقــد  هــذا  فقــرة(.   14( االستـــراتيجية  هــذه  تطبيــق 
بنــاء أداة الدراســة وفــق مقيــاس ليكــرت )Likert(، حيــث 
بشــدة،  )موافــق  متــدرج  تــم وضعــه علــى ســلم خما�ضــي 

موافــق، محايــد، غيـــر موافــق، غيـــر موافــق بشــدة(.

جدول رقم )1(
توزيع العينة على الوزارات محل الدراسة 

عدد الوزارة
االستبانات

العائد منها والصالح 
منها للتحليل

300271وزارة املالية
300259وزارة العمل والتنمية االجتماعية

300270وزارة الصحة
300280وزارة الخدمة املدنية

12001080املجموع
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صــدق وثبــات أداة الدراســة: تــم التحقــق مــن صــدق املحتــوى )صــدق املحكميـــن( ألداة الدراســة بعــرض نمــوذج - 
فــي بعــض الجامعــات  التدريــس  مــن أعضــاء هيئــة  مــن املتخصصيـــن  فــي صورتــه األوليــة علــى مجموعــة  االســتبانة 
السعودية، وبناًء على املاحظات واالقتـراحات التي أبداها املحكمون، تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية ملحق 
)أ(. وفيمــا يتعلــق باالتســاق الداخلــي ألداة الدراســة تــم تطبيقهــا علــى عينــة اســتطاعية قوامهــا )30( مفــردة مــن 
مجتمــع الدراســة، ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيـــرسون )Pearson Correlation( لتحديــد درجــة ارتبــاط فقــرات 
 عنــد 

ً
االســتبانة بالدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه. وقــد تبيـــن أن أغلــب معامــات االرتبــاط دالــة إحصائيــا

ــر إلــى توفــر خاصيــة الصــدق واالتســاق الداخلــي بيـــن متغيـــرات البعــد والدرجــة  مســتوى معنويــة ) 0.0(، ممــا يشيـ
 )Alpha Cronbach( الكليــة للبعــد ذاتــه. كمــا تــم قيــاس ثبــات أداة الدراســة مــن خــال اســتخدام معامــل الثبــات
حيــث أتضــح أن قيمــة معامــل الثبــات لــكل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة عاليــة، كمــا إن الثبــات العــام لاســتبانة بلــغ 

) 0.94(، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، ممــا يــدل علــى أنهــا جعلهــا صالحــة للتطبيــق بثقــة عاليــة.

أدبيات الدراسة
نشأة وتطور مفهوم أسبوع العمل املضغوط: 1-

إن االلتـــزام بتقديــم أســبوع كامــل يتكــون مــن خمــس أيــام متتاليــة، وبمعــدل ثمانــي ســاعات علــى األقــل يومًيــا، بــات أمــًرا 
بالــغ املشــقة علــى العامليـــن فــي كثيـــر مــن املنظمــات خصوًصــا الذيـــن لديهــم التـــزامات أســرية متعــددة ومعقــدة كوجــود أطفــال 
معاليـــن أو معاقيـــن أو طــاب فــي املــدارس أو آبــاء مسنيـــن أو زوجــات عامــات، ونحــو ذلــك )مارتوكتشــيو، 2015م: 476(. ومــن 
 مــن أهــم أشــكال العمــل املــرن، أحــد االستـــراتيجيات الكفيلــة بمســاعدة 

ً
ثــم يشــكل أســبوع العمــل املضغــوط الــذي يعــد واحــدا

العامليـــن علــى التخفيــف مــن تلــك املشــكات الشــخصية واألســرية املعقــدة.

لقــد بــدأ العمــل وفــق نظــام األســبوع املضغــوط كمبــادرات محــدودة مــن بعــض املنظمــات ملراعــاة ظــروف بعــض العامليـــن 
الذيـــن يواجهون مشكات خاصة، ومنهم النساء العامات ذوات االلتـــزامات العائلية، ثم توسع ليشمل منظمات وقطاعات 
أخــرى )Hung, 1996 B(. وتشيـــر املراجــع العلميــة إلــى أن فكــرة أســابيع العمــل املضغوطــة بــدأت فــي الواليــات املتحــدة عــام 
مــع ســائقي  أيــام(   4 )10 ســاعات/  )Mobil and Gulf Oil(؛ حيــث اســتخدمت الشــركة صيغــة  مــن قبــل شــركة  )1940م( 
الشــاحنات، ثــم تــم اســتخدامها مــن قبــل شــركات أخــرى، واســتمر العمــل بــه خــال الســبعينيات والثمانينيــات، حتــى صــار 
 فــي مجــاالت العمــل )Chandler, 2004:9(. وأمــا علــى مســتوى 

ً
خــال عقــد التســعينيات هــو الصيغــة األكثـــر شــعبية وتفضيــا

الحكومــات فيشيـــر )Berman, 2009( إلــى أن واليــة يوتــا )Utah( فــي الواليــات املتحــدة التــي يعمــل فيهــا مــا يـــزيد علــى )25( ألــف 
موظــف كانــت أول جهــة حكوميــة تقــرر فــي )2008( التحــول الستـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط )Day Work Week-4(. وال 
 )Difficulties( والصعوبات )Opportunities( تـــزال جداول العمل املضغوطة بأشــكالها املتعددة، تقدم العديد من الفرص
علــى مســتوى املفهــوم واملمارســة )Wedderburn, 1996(. وبشــكل عــام فقــد أصبحــت نســبة املنظمــات التــي تســتخدم جــداول 
www.( بحســب تقاريـــر املراكــز املتخصصــة ببحــوث املــوارد البشــرية ،)%العمــل املضغــوط حتــى ســنة )2015( أكثـــر مــن )48

.)worldatwork.org

وبالنســبة لتعريــف مصطلــح األســبوع املضغــوط فهنــاك شــبه اتفــاق لــدى الباحثيـــن واملهتميـــن فــي مجــال العمــل املــرن، ومــن 
 ،)Venne, 1997(و ،)Shagvaliyeva and Yazdanifard, 2014(،)PalkiSetia and Shah,201 (و ،)Chandler, 2004( :أبـرزهم
و)Baltes et al.,2009(، و)Facer and Wadsworth, 2010( و)صالــح وحسيـــن،2010م(، و)مصطفــى، 2013( علــى أنــه تـــرتيب 
معيـــن يتيــح للعامــل تقديــم ســاعات عمــل أكثـــر كل يــوم، ولكــن بعــدد أيــام أقــل خــال كل أســبوع. أي أن تتفــق املنظمــة مــع الفــرد 
العامــل علــى تقليــل أيــام العمــل األســبوعية املطلوبــة إلــى أربعــة أو ثاثــة أيــام شــريطة أن يقــدم خالهــا ســاعات العمــل املطلوبــة 
منــه نظاًمــا. كذلــك أوردت منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( فــي أدبياتهــا وصــف أدق ألســبوع العمــل املضغــوط فــي أنــه عمــل ســاعات 

.)www.ilo.org( أكثـــر خــال أيــام أقــل مــن األيــام العاديــة املحــددة عــادة بخمــس أيــام عمــل فــي األســبوع

افع املنظمات نحو تبني استـراتيجية األسبوع املضغوط: 2- دو

لقــد أدركــت كثيـــر مــن املنظمــات وأربــاب العمــل أهميــة إعــادة النظــر فــي الصيغــة التقليديــة لطــرق العمــل، ومراجعتهــا مــن 
حيــث الزمــان واملــكان واإلجــراء، وبمــا ُيف�ضــي إلــى خفــض عــدد األيــام املطلــوب مــن الفــرد عملهــا أو حضورهــا إلــى مقــر منظمتــه 
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فــي العقــود األخيـــرة للتوجــه بشــكل واســع نحــو خيــار أســابيع العمــل املضغوطــة  أســبوعًيا. وممــا دفــع الحكومــات واملنظمــات 
 ،)Baltes et al., 2009( التغيـــرات االجتماعيــة، وارتفــاع نســبة النســاء العامــات )كصيغــة جديــدة مــن صيــغ العمــل مــا يلــي: )1
حيــث باتــت النســاء تشــكل قرابــة )50%( مــن إجمالــي القــوى العاملــة علــى مســتوى العالــم، وفــي الواليــات املتحــدة علــى ســبيل 
املثــال تمثــل أكثـــر مــن )7 %( مــن النســاء منخرطــات فــي قــوة العمــل، وأكثـــر مــن )60%( منهــن لديهــن أطفــال بحســب إحصــاءات 
مكتــب العمــل األمريكــي لعــام )www.dol.gov(.)2016( )2( تقلــص الفجــوة بيـــن الرجــل واملــرأة، ممــا جعــل الرجــال يشــعرون 
بحالــة مــن الصــراع بيـــن االلتـــزامات العمليــة وااللتـــزامات األســرية، ممــا اضطرهــم إلــى اللجــوء لجــداول العمــل البديلــة للمســاعدة 
فــي تلبيــة متطلبــات العائلــة ورعايــة األطفــال )Crosby et al., 2008(. )3( وجــود بعــض العامليـــن لديهــم أقربــاء مســنون يحتاجــون 
إلــى الرعايــة كاألب واألم واألقــارب )Chandler, 2004: 1(. )4( الرغبــة فــي خفــض أســعار الطاقــة املســتهلكة ســواء املســتخدمة مــن 
قبــل املنظمــات أو العامليـــن فــي تنقلهــم طــوال أيــام العمــل )Facer and Wadsworth, 2010(. )5( رغبــة الحكومــات واملنظمــات 
فــي خفــض النفقــات التشــغيلية وتوفيـــر األمــوال، وكذلــك مواجهــة موجــات التضخــم )Inflation(، وتباطــؤ النمــو االقتصــادي، 

)McGrath, 2012(و )Berman, 2009(و )Crosby et al., 2008( وارتفــاع أســعار إيجــارات املبانــي املكتبيــة

أشكال ومجاالت أسبوع العمل املضغوط 3-

املرجعيــة  األدبيــات  مثــل:  مصــادر  عــدة  فــي  وردت  وتنويعــات،  أشــكال  عــدة  املضغــوط  األســبوع  فكــرة  أخــذت  لقــد 
 )Crosby et al., 2008( ملكتــب العمــل األمريكــي، وأدلــة املنظمــات التــي تبنــت هــذه االستـــراتيجية، والدراســات العلميــة مثــل

و)Baltes et al., 2009(، وعلــى النحــو التالــي:

: أربعــة أيــام عمــل بمعــدل )10( ســاعات يومًيــا بحيــث يقــدم العامــل مــا مجموعــه )40( ســاعة أســبوعًيا، أو أربعــة - 
ً
أوال

أيــام عمــل بمعــدل )9( ســاعات يومًيــا، أو ثاثــة أيــام عمــل بمعــدل )12( ســاعة يومًيــا، فيقــدم العامــل مــا مجموعــه 
مــا مجموعــه )39( ســاعة  أيــام عمــل بمعــدل )13( ســاعة يومًيــا، فيقــدم العامــل  )36( ســاعة أســبوعًيا، أو ثاثــة 
أســبوعًيا، وبالتالــي يحصــل علــى يــوم راحــة عــن كل أســبوع إلــى جانــب إجــازة نهايــة األســبوع وفــق هــذه الخيــارات الثاثــة.

: تســعة أيــام عمــل خــال أسبوعيـــن، فيقــدم العامــل مــا مجموعــه )80( ســاعة خــال )9( أيــام، )ثمــان أيــام بمعــدل - 
ً
ثانيــا

تســع ســاعات، ويــوم واحــد ثمــان ســاعات(. وبالتالــي يحصــل علــى اليــوم العاشــر كيــوم راحــة إلــى جانــب إجــازة نهايــة األســبوع.

ومــع تعــدد األشــكال والخيــارات التــي تعكــس وتتـــرجم بشــكل عملــي فكــرة األســبوع املضغــوط إال أن أكثـــرها اســتخداًما 
 .)Hung, 1996 B( أيــام فــي األســبوع )مــن قبــل العامليـــن واملديـريـــن فــي مختلــف املنظمــات هــي الصيــغ )4( أيــام أو )3 

ً
وتفضيــا

ومن الجديـــر باإلشارة هنا إلى أن الفرد الذي يعمل وفق أي صيغة من صيغ وأشكال أسبوع العمل املضغوط يتقا�ضى نفس 
األجــر والخدمــات واإلجــازات املســتحقة التــي كانــت تقــدم لــه أثنــاء مــا كان يعمــل وفــق النظــام التقليــدي.

وبالنســبة للمجــاالت واألعمــال التــي يمكــن أن تتناســب معهــا استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، فتتمثــل - بحســب أدبيــات 
منظمــة العملــة الدوليــة -عــادة فــي املنظمــات الكبـــرى، واألعمــال البعيــدة عــن مســاكن العمــال، وفــي بعــض األعمــال واألنشــطة 
التعديـــن  وقطــاع  والغابــات  الشــحن،  وأعمــال  املوانــئ  فــي  العمــل  الطيـــران،  خطــوط  النفطيــة،  الصناعــات  مثــل:  األخــرى 
واالتصــاالت )تقريـــر املنظمــة، 2004: 1(. ومــع انتشــار فلســفة العمــل املــرن فيبــدو أن هــذا األســلوب سيشــمل فــي املســتقبل 
 مــن قبــل األفــراد الذيـــن يـــرغبون العمــل 

ً
األعمــال الحكوميــة والصحيــة والبنكيــة واألمنيــة والتعليميــة، وســوف يكــون مفضــا

لســاعات طويلــة ثــم الخلــود إلــى الراحــة للتفــرغ ألمورهــم الشــخصية أو األســرية.

العوائد واآلثار اإليجابية املتـرتبة على استـراتيجية األسبوع املضغوط: 4-

يتـرتب على تطبيق املنظمة الستـراتيجية أسبوع العمل املضغوط بأي شكل من أشكالها. العديد من الفوائد التنظيمية 
مــن أبـــرزها مــا يلــي: )1( توســيع ومــد )Extend( يــوم العمــل ملواجهــة طلبــات املستفيديـــن مــن املنظمــة، وتخفيــض إجمالــي قــوة 
 )2( .)Ronen and Primps,1981( أيــام فــي األســبوع )العمــل املطلوبــة فــي اليــوم مقارنــة بمــا لــو ظلــت املنظمــة مفتوحــة للعمــل )5
تقليــص التكاليــف، واألمــوال املنفقــة علــى األعمــال اإلضافيــة )ديســلر، 2003م: 317(. )3( رفــع الــروح املعنويــة والرضــا الوظيفــي 
 )4( .)Chandler, 2004: 2( وخفــض مســتويات الغيــاب والتـركيـــز بشــكل أكبـــر علــى العمــل، وبالتالــي ارتفــاع إنتاجيــة املنظمــة
 إلحدى الدراسات العلمية في الواليات املتحدة أشار 

ً
دعم عملية استقطاب أفضل العامليـن، والعمل على استبقائهم؛ فوفقا

)76%( مــن املديـريـــن، و)80%( مــن العامليـــن إلــى أن تـــرتيبات العمــل املــرن بمــا فــي ذلــك أســبوع العمــل املضغــوط كان لــه تأثيـــر 
إيجابــي علــى اســتبقاء العامليـــن فــي املنظمــات )Casey and Chase,2004(. )5( تجويــد العمــل حيــث توصلــت دراســة )2016( 
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أعدهــا مركــز )CPA( األستـــرالي املهتــم بمرونــة أماكــن العمــل )Workplace Flexibility( علــى عــدد مــن املنظمــات فــي أستـــراليا 
وماليـــزيا وهونــج كونــج إلــى أن سياســات العمــل املرنــة، ومنهــا أســابيع العمــل املضغوطــة كان لهــا تأثيـــر إيجابــي علــى جــودة عمــل 
األفــراد فــي املنظمــات )www.cpaaustralia.com.au(. )6( تقليــل حــاالت التســرب والتخلــف عــن العمــل، وتقويــة العاقــة بيـــن 
اإلدارة والعامليـــن، وتقليــل الحاجــة للعمــل اإلضافــي )Barnum,2011(. )7( التــوازن بيـــن العمــل والحيــاة األســرية، فبحســب 
نتائــج دراســة أنصــاري وآخــرون علــى عينــة مــن القطــاع البنكــي فــي مدينــة كرات�ضــي فــي باكســتان أشــارت إلــى وجــود عاقــة تأثيـــر 
جوهريــة لسياســات العمــل املــرن بمــا فيهــا أســبوع العمــل املضغــوط علــى تــوازن العمــل والحيــاة األســرية للعامليـــن، وبالتالــي علــى 
إنتاجيتهــم ) Ansari et al., 201(. )8( خفــض مقــدار الطاقــة )Energy( التــي يســتهلكها املديـــرون والعاملــون خــال الرحلــة مــا 
بيـــن مقــر إقامتهــم واملنظمــة، وكذلــك تقليــص عــدد مــرات الذهــاب فيمــا بينهمــا ممــا يخفــف مــن االختناقــات املروريــة في الشــوارع 
)Facer and Wadsworth,2010(. وفــي هــذا الســياق أيًضــا أشــار )Hung( فــي دراســته حــول تجــارب عــدة شــركات فــي أمريــكا 
وأستـــراليا وبلجيــكا تحولــت إلــى أســبوع العمــل املضغــوط، إلــى أن عــدد رحــات الذهــاب واإليــاب مــن العمــل )Trips( انخفضــت 
ــر مــن )20%(، وبالتالــي انخفــاض اســتهاك الطاقــة، وتلــوث البيئــة )Pollution(، واالزدحــام املــروري،  بشــكل جوهــري إلــى أكثـ
وحــوادث الطــرق، واملســاهمة فــي حــل مشــكلة ضيــق الحيـــز املكانــي )Space( ملكاتــب املنظمــات، كمــا هــو حــال بعــض الشــركات 
فــي بعــض املــدن مثــل طوكيــو وهونــج كونــج التــي تشــهد ضيــق فــي املســاحة الجغرافيــة وارتفــاع اإليجــارات ) Hung,199(. كذلــك 
هنــاك عوائــد إضافيــة تجنيهــا املنظمــات مــن العمــل وفــق استـــراتيجية العمــل املضغــوط تتمثــل فــي: تغطيــة جميــع الوظائــف فــي 
األوقــات املطلوبــة، وتوفيـــر املزيــد مــن الوقــت لجدولــة االجتماعــات أو الــدورات التدريبيــة فــي املنظمــة، زيــادة فــرص االتصــال 
أفضــل  فــرص  وتوفيـــر  الخدمــات  ونوعيــة  كميــة  وتحسيـــن   ،))Communication األخــرى  املنظمــات  ومــع  املنظمــة،  داخــل 

.)Wedderburn, 1996( لتوظيــف األفــراد املهــرة

وال تقتصــر اآلثــار والفوائــد اإليجابيــة نتيجــة تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط علــى املنظمــات فقــط، بــل تمتــد 
لتشــمل األفــراد العامليـــن فــي املنظمــات ذاتهــا، ويمكــن ذكــر أبـــرزها فيمــا يلــي: )1( حصــول الفــرد العامــل علــى أيــام عمــل أقــل 
مــع عــدم خســران األجــر، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى أســبوع عمــل منتظــم وثابــت )Wedderburn,1996(. )2( الحصــول علــى 
يــوم إجــازة إضافــي )Extra Day Off(، وخفــض عــدد الرحــات إلــى العمــل، وبالتالــي توفيـــر تكاليفهــا، كمــا يحصــل الفــرد علــى 
إجــازة نهايــة أســبوع طويلــة يســتفيد منهــا فــي االستـــرخاء والراحــة والتـــرفيه ورعايــة األطفــال والعائلــة وزيــارة األصدقــاء واألقــارب 
وممارســة أنشــطة اجتماعيــة ذات قيمــة )Chandler, 2004:2(. )3( توفيـــر وقــت مناســب ملتابعــة األعمــال التجاريــة الخاصــة، 
 )Mental Health( الحفــاظ علــى الصحــة الجســمية والعقليــة )4( .)Ronen and Primps,1981( وشــئون الحيــاة الخاصــة
.)Crosby et al., 2008( نتيجــة حصــول الفــرد العامــل علــى وقــت أفضــل للنــوم والرعايــة الصحيــة ومراجعــة املواعيــد الطبيــة

الدراسات السابقة:  -
اتضــح مــن املســح الــذي قــام بــه الباحــث فــي الدوريــات وقواعــد البيانــات أن الدراســات العربيــة فــي مجــال العمــل املــرن 
. وهنــا ســوف نســتعرض الدراســات املتوافــرة املباشــرة 

ً
، واألســبوع املضغــوط علــى وجــه الخصــوص، تبــدو قليلــة جــدا

ً
عمومــا

وغيـــر املباشــرة، وعلــى النحــو التالــي:

أجــرى شــيلر وآخــرون )Schiller et al.,2017( دراســة علــى عينــة بلــغ حجمهــا )354( موظــف فــي القطــاع العــام بالســويد، 
االنتعــاش  مســتوى  تحســن  منهــا  للعامليـــن  إيجابيــة  آثــار  إلــى  أدى  قــد  األســبوعية  العمــل  ســاعات  خفــض  أن  إلــى  توصلــت 
)Recovery(، ونوعيــة النــوم، عــاوة انخفــاض واضــح فــي مســتويات النعــاس، والضغــوط، واإلجهــاد، واملخــاوف. كذلــك توصلــت 
بمــا فيهــا  املــرن  العمــل  تـــرتيبات  إلــى أن  فــي األردن  )12( شــركة  دراســة الرواشــدة وآخــرون )Rawashdeh et al., 2016( علــى 
األســبوع املضغــوط قــد أدت إلــى تحســن الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن واملوازنــة بيـــن حياتهــم العمليــة واألســرية. وفــي دراســة 
أعدهــا )Jain and Swami, 2014( علــى عينــة مــن العامليـــن فــي قطــاع تقنيــة املعلومــات بمدينــة دلهــي )Delhi( بالهنــد، توصلــت 
إلــى أن جميــع أفــراد الدراســة )100%( مجمعــون علــى أن سياســة أســبوع العمــل املضغــوط تســاعد علــى املوازنــة بيـــن عمــل 
املوظــف وحياتــه األســرية، وكذلــك تخفــض مســتوى ضغــوط العمــل لديــه. كذلــك أعــد )Berman, 2009( دراســة حــول تجربــة 
استـــراتيجية األســبوع املضغــوط فــي قطــاع املقــاوالت فــي الواليــات املتحــدة، أشــارت أن لتلــك االستـــراتيجية نتائــج إيجابيــة مــن 
أبـــرزها: تحســن الــروح املعنويــة للعامليـــن )Morale(، واملوازنــة بيـــن العمــل والحيــاة العائليــة، وتحســن اإلنتاجيــة، وخفــض حــدة 
االختناقات املرورية )Congestion(، والحد من تلوث البيئة. عاوة على ذلك قامت تشاندلر )Chandler,2004( بدراسة على 
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عينــة حجمهــا )399( عامــل فــي شــركة )Aerospace Manufacturing( بالواليــات املتحــدة، توصلــت مــن خالهــا إلــى وجــود عاقــة 
ارتبــاط جوهريــة بيـــن جــدول األســبوع املضغــوط ومســتوى الرضــا الوظيفــي؛ إذ إن اســتخدام جــدول األســبوع املضغــوط زاد مــن 
 )Lowden et al.,1998( مســتوى الرضــا الوظيفــي، وتـــراجع كذلــك طلــب العامليـــن لإلجــازات. إلــى ذلــك أجــرى لوديـــن وآخــرون
دراســة علــى عينــة مــن عمــال مصنــع كيميائــي فــي الســويد، توصلــت إلــى أن نظــام األســبوع املضغــوط زاد مــن رضــا العامليـــن عــن 
العمــل، وعــن الوقــت املخصــص للجوانــب االجتماعيــة، كمــا أدى إلــى تحســن حالــة االنتبــاه واليقظــة لــدى العامليـــن. كذلــك قــام 
بهــا )Venne,1997( بدراســة علــى عينــة حجمهــا )102( فــرد مــن حــراس ســجن مدينــة )Ontario( بكنــدا، توصلــت إلــى وجــود 
 Ho( قــام هــو واســتوارت 

ً
تأثيـــر إيجابــي لجــدول العمــل املضغــوط علــى حالــة الغيــاب الوظيفــي لــدى حــراس الســجن. وأخيـــرا

and Stewart,1992( دراســة علــى مكتــب املوظفيـــن الحكومييـــن فــي مدينــة )Los Angeles( األمريكيــة، توصلــت إلــى وجــود تأثيـــر 
ماحــظ الستـــراتيجية األســبوع املضغــوط علــى ســلوكيات التـــرحال )Travel( لــدى املوظفيـــن مــن حيــث خفــض عــدد األميــال 

والرحــات أســبوعًيا، مقارنــة بالطريقــة التقليديــة )5 أيــام(، وبالتالــي تـــراجع مســتوى امللوثــات البيئيــة وثانــي أكســيد الكربــون.

تجارب عاملية في مجال أسبوع العمل املضغوط: 6-

 - )Department of Agriculture, Food, and Forestry( حيــث تبنــت )تجربــة واليــة أوكاهومــا األمريكيــة عــام )2015
إنجــاز األعمــال واألهــداف  بهــدف  العمــل املضغــوط، وذلــك  املــرن والتــي تشــتمل علــى خيــار أســبوع  العمــل  سياســة 
الشــخصية للعامليـــن )Personal Goals( ورفــع اإلنتاجيــة والجــودة فــي الخدمــات، وقــد تــم اعتمــاد صيغــة )4 أيــام/ 
10 ســاعات( بدرجــة أساســية، وبمــا يمنــح العامــل يــوم راحــة عــن كل أســبوع ســواء قبــل أو بعــد إجــازة نهايــة األســبوع 

.)www.oda.state.ok.us(

إلــى -  التحــول  )2008م(  عــام   )Jon Huntsman( الواليــة  حاكــم  أعلــن  حيــث  األمريكيــة:   )Utah( يوتــا  واليــة  تجربــة 
االستـــراتيجية  غطــت  عامــل،   )25000( آنــذاك  عددهــم  البالــغ  للعامليـــن  أيــام(   4( املضغــوط  األســبوع  استـــراتيجية 
الهــواء  بهــدف خفــض مقــدار الطاقــة املســتهلك، والحفــاظ علــى جــودة  الجديــدة عمــل )18000( عامــل منهــم. وذلــك 
والبيئة، وتوسيع وتحسيـــن جودة الخدمات املقدمة للمواطنيـــن، واستقطاب أكفاء األفراد والحفاظ عليهم. وبحسب 
تصريــح املسئوليـــن عبـــر موقــع الواليــة فــإن التحــول إلــى هــذه االستـــراتيجية قــد حقــق أهدافــه، ونتــج عنــه أثــار ونتائــج 
 )Metric Tons 6000( فــي نفقــات الكهربــاء، وتـــراجع ثانــي أكســيد الكربــون بمعــدل )Million 1.8 $( إيجابيــة منهــا: توفيـــر

.)www.governing.com/columns( العمــل وإلــى  مــن  الرحــات  عــدد  تقليــص  نتيجــة 

تجربــة الحكومــة البـــريطانية: بــدأ االهتمــام بالعمــل املــرن علــى مســتوى الحكومــة ابتــداًء مــن عــام )1990م(، ثــم - 
 الذيـــن لديهــم 

ً
فــي وقــت الحــق بــدأ منــح املوظفيـــن حــق العمــل وفــق جــدول مــرن مــن حيــث الزمــان واملــكان وتحديــدا

أطفــال دون الســنة السادســة، أو لديهــم أفــراد معاقــون دون ســن )18( ســنة بهــدف التفــرغ لرعايــة شــئونهم، وفــي 
عــام )1996م( تــم التوســع فــي منــح ذلــك الحــق ليشــمل كافــة املوظفيـــن الذيـــن لديهــم أطفــال أعمارهــم مــا دون )18( 

.)Jones and Jones, 2011( ســنة

تجربــة مدينــة )Calgary( وهــي أكبـــر مدينــة فــي مقاطعــة ألبـــرتا فــي كنــدا: حــددت إدارة املدينــة فــي سياســة ودليــل - 
إلــى أن  التوجــه الجديــد، حيــث أشــارت  املــرن الصــادر عنهــا عــام )2013( دوافــع وأهــداف وضوابــط ذلــك  العمــل 
تطبيــق خيــار األســبوع املضغــوط أتــى كمبــادرة منهــا لتقديــم مســتوى عالــي مــن الخدمــات للمواطنيـــن، واســتجابة 
للحاجــات املتغيـــرة للقــوى العاملــة املتنوعــة )Diverse Workforce(، وملســاعدة العامليـــن علــى الوفــاء بالتـــزاماتهم 
 عــن إدراكهــا 

ً
نحــو األســرة واملجتمــع، عــاوة علــى الحاجــة الســتقطاب واســتبقاء عامليـــن محفزيـــن ومنتجيـــن، فضــا

www.cocnmp.( لآلثــار اإليجابيــة لهــذه السياســة علــى قطــاع املواصــات، والتغيـــر املناخــي، وجــودة الهــواء، والبيئــة
.)com/eoc/FWO-Guidelines.pdf

وفــق -  عمــل  خطــة   )2015( فــي  األمريكيــة  )بــووي(  جامعــة  رســمت   :)Bowie State University( جامعــة  تجربــة 
استـــراتيجية األســبوع املضغــوط بأشــكاله املتعــددة، وأشــارت الجامعــة ضمــن الخطــة ذاتهــا إلــى أن مــا دفعهــا لذلــك هــو 
رغبــة مســاعدة العامليـــن علــى املوازنــة بيـــن العمــل والحيــاة األســرية، وكذلــك تخفيــض أعبــاء وتكاليــف رحلــة الذهــاب 
إلــى العمــل، وتقديــم خدمــات كفــؤة ملجتمــع الجامعــة )Campus(. وحــددت الجامعــة ثــاث صيــغ للعمــل مــن صيــغ 
األســبوع املضغــوط، وهــي: جــدول )10 ســاعات/4 أيــام(، وجــدول )10ســاعات/4-5 أيــام(، وجــدول )9 ســاعات/ 5-4 
.)www.Bowiestate.edu( باإلضافــة إلــى تضميـــن الخطــة عــدد مــن املعاييـــر والضوابــط املنظمــة لهــذه العمليــة ،)أيــام
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بـــرامج -  مــن  بـــرنامج  أتاحــت ملنســوبيها حوالــي )17(  التــي  )University Environment(  األستـــرالية:  تجربــة جامعــة 
 Part( وتـــرتيبات العمل املرن بما فيها أسبوع العمل املضغوط بصيغه املتعددة، ومن أبـــرزها: بـــرنامج العمل الجزئي
time work(، وبـــرنامج التحكــم ببــدء العمــل ونهايتــه )Flexible Start/Finish Time(، وبـــرنامج العمــل املضغــوط 
 )Work From Home( املنـــزل  مــن  أو  ُبعــد  عــن  العمــل  بـــرنامج  وكذلــك   ،)Compressed Work Schedules(

.)Sharafizad et al.,2011(

َراَسة ومناقشتها عرض نتائج الّدِ

تــم فــي هــذه الجزئيــة مــن الدراســة تقديــم عــرض للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا بعــد املعالجــة اإلحصائيــة، بهــدف اإلجابــة 
عــن أســئلة الدراســة، وعلــى النحــو التالــي:

خصائص عينة الدراسة:
سعت الدراسة إلى التعرف على بعض الخصائص الشخصية ألفراد العينة من خال أداة الدراسة، وقد تم التوصل 

للنتائج التالية:

ــر الجنــس يمثــل مــا نســبته )80%( مــن إجمالــي أفــراد عينــة  تغّيِ
ُ
يتضــح مــن الجــدول )2( أن توزيــع أفــراد الدراســة وفًقــا مل

الدراســة فــي حيـــن أن مــا نســبته )20%( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة )إنــاث(، وهــذه نتيجــة طبيعيــة تعكــس التواجــد املحــدود 
لإلنــاث فــي األجهــزة اإلداريــة الحكوميــة، والتــي تحــدد لهــا تقاليــد املجتمــع مجــاالت معينــة للعمــل أبـــرزها العمــل فــي التعليــم أو 
الصحــة، ونحــو ذلــك. وبالنســبة ملتغيـــر الحالــة االجتماعيــة يتبّيــن أن مــا نســبته )87.1%( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة هــم 
)متـزوجيـــن(، فــي حيـــن أن )12.9%( هــم )غيـــر متـزوجيـــن(، وهــذه أيًضــا نتيجــة طبيعيــة لكــون الدراســة فــي مجتمــع مســلم ويميــل 
للزواج املبكر. وفيما يتعلق بمتغيـر مكان السكن يتضح أن )64.6%( من إجمالي أفراد العينة يسكنون في )مدينة الرياض(، 

فــي حيـــن أن مــا نســبته )29.4%( يســكنون )خــارج مدينــة الريــاض(، والبقيــة 
ونســبتهم )9. %( مــن إجمالــي أفــراد الدراســة يســكنون )داخــل جهــة العمــل(.

اإلجابة عن أسئلة الدراسة

فيمــا يلــي عــرض تحليلــي لنتائــج أســئلة الدراســة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن 
خــال الجانــب امليدانــي، وهــي علــى النحــو التالــي:

العمــل  1- بالعمــل وفــق استـــراتيجية أســبوع  مــدى رغبــة املوظفيـــن 
املضغــوط.

الدراســة  عينــة  أفــراد  الســتجابات  اإلحصائيــة  املعالجــة  إجــراء  تــم 
العمــل  أســبوع  استـــراتيجية  وفــق  بالعمــل  املوظفيـــن  رغبــة  علــى  للتعــرف 

.)3( رقــم  الجــدول  فــي  كمــا  النتائــج  وجــاءت  املضغــوط، 

 )%63.1( الدراســة  عينــة  أفــراد  أغلبيــة  أن  يتضــح   )3( الجــدول  مــن 
يـــرغبون بصــورة قويــة فــي العمــل وفــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، فــي 
يـــرغبون بالعمــل وفــق  حيـــن أن البقيــة )36.9%( مــن إجمالــي أفــراد العينــة 

الخاصــة. ظروفهــم  بحســب  االستـــراتيجية  هــذه 

 من صيغ األسبوع املضغوط من وجهة نظر  2-
ً
الصيغة األكثـر تفضيال

عينة الدراســة

الدراســة  عينــة  أفــراد  الســتجابات  اإلحصائيــة  املعالجــة  إجــراء  تــم 
 مــن صيــغ أســبوع العمــل املضغــوط 

ً
للتعــرف علــى الصيغــة األكثـــر تفضيــا

مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة مــن املوظفيـــن، وجــاءت النتائــج كمــا بالجــدول 
.)4( رقــم 

جدول رقم )2( 
خصائص عينة الدراسة

الخصائص 
النسبة التكراراملتغيـراتالشخصية

املئوية

الجنس
80.0%864ذكر
20.0%216أنثى

100%1080املجموع

الحالة 
االجتماعية

87.1%941متـزوج
12.9%139غيـر متـزوج

100%1080املجموع

مكان 
السكن

9. %64داخل جهة العمل
64.6%698مدينة الرياض

29.4%318خارج مدينة الرياض
100%1080املجموع

جدول رقم )3( 
 للرغبة بالعمل 

ً
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط

الرغبة بالعمل وفق 
النسبة التكراراستـراتيجية األسبوع املضغوط

املئوية
68163.1أرغب بذلك بصورة قوية

39936.9أرغب بذلك بحسب ظروفي الخاصة
100%1080املجموع
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يتضــح مــن الجــدول )4( أن أغلبيــة أفــراد العينــة )70.3%( يفضلــون العمــل وفــق صيغــة )أربعــة أيــام باألســبوع( بمعــدل 
يدنــو مــن )9( ســاعات فــي اليــوم للحصــول علــى يــوم راحــة إلــى جانــب إجــازة نهايــة األســبوع، فــي حيـــن أن البقيــة مــن أفــراد العينــة 
وهــم يمثلــون مــا نســبته )29.7%( يفضلــون العمــل وفــق صيغــة )ثاثــة أيــام باألســبوع( بمعــدل يدنــو مــن )12( ســاعة فــي اليــوم، 

للحصــول علــى يوميـــن راحــة إلــى جانــب إجــازة نهايــة األســبوع.

العوامل التي تقف وراء رغبة أفراد عينة الدراسة بالتحول  3-
نحو العمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط:

الحســابية،  واملتوســطات  املئويــة،  النســب  حســاب  تــم 
واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات أفــراد الدراســة علــى أبعــاد هــذا 
املحــور بأبعــاده املختلفــة، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــداول التاليــة:

الُبعد األول: العوامل االجتماعية وراء الرغبة بالتحول - 
نحو العمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط.

يتضــح مــن جــدول )5( أن جميــع فقــرات هــذا الُبعــد )العوامل 
أفــراد  مــن قبــل  )املوافقــة(  قــد حصلــت علــى درجــة  االجتماعيــة( 
عينة الدراســة، كذلك يتضح أيًضا أن املتوســط العام لهذا البعد 
)العوامــل االجتماعيــة( قــد بلــغ )4.06 درجــه مــن 5( وهــذا املتوســط 
يقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات املقيــاس الخما�ضــي املســتخدم فــي 
الدراســة والتــي تشيـــر إلــى درجــة )موافــق(، ويمكننــا أن نســتنتج مــن 
أن  علــى  كبيـــرة  بدرجــة  الدراســة موافقــون  أفــراد عينــة  أن  ذلــك 
للعوامــل االجتماعيــة دور كبيـــر فــي الرغبــة بالتحــول للعمــل وفــق 

أســبوع استـــراتيجية العمــل املضغــوط فــي الجهــاز الحكومــي.

الــعــوامــل الشخصية وراء الرغبة بالتحول -  الــثــانــي:  الــُبــعــد 
نحو العمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط.

قــد  الدراســة  عينــة  أفــراد  أن   )6( الجــدول  مــن  يتضــح 
انقســموا نحــو فقــرات هــذا الُبعــد )العوامــل الشــخصية( مــا بيـــن 
موافــق ومحايــد، وإن كانــت أغلبيــة أفــراد العينــة تميــل إلــى خيــار 
العــام  املتوســط  أن  ذاتــه  الجــدول  مــن  يتضــح  كمــا  املوافقــة. 

الدراســة  أفــراد  الســتجابات 
)العوامــل  الُبعــد  هــذا  علــى 
 3.6 ( بلــغ  قــد  الشــخصية( 
املتوســط  وهــذا   ،)5 مــن  درجــه 
فئــات  مــن  الرابعــة  بالفئــة  يقــع 
املســتخدم  الخما�ضــي  املقيــاس 
إلــى  تشيـــر  والتــي  الدراســة،  فــي 
أن  ويمكننــا  )موافــق(،  درجــة 
نستنتج من ذلك أن أفراد عينة 
أن  علــى  موافقــون  الدراســة 
للعوامــل الشــخصية دور معيـــن 
فــي قبولهــم بالتحــول للعمــل وفــق 
العمــل  أســبوع  استـــراتيجية 
املضغــوط فــي الجهــاز الحكومــي.

جدول رقم )6( 
استجابات أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )العوامل الشخصية وراء الرغبة بالتحول 

للعمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط(

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة
افقة املو

موافق  4.280.8الرغبة في التجديد والخروج عن اإلطار التقليدي الحالي للدوام 
بشدة

موافق 4.190.87التفرغ للتنمية والتطويـر الذاتي )القراءة – متابعة بـرامج متخصصة.(
موافق 3.981.08التمتع بالسفر والسياحة

موافق 3.641.20التفرغ ملواصلة الدراسة )الجامعية - العليا(
محايد3.401.08الرغبة في ممارسة العمل التطوعي )الخيـري(

محايد3.141.27مراعاة وضعي الصحي الذي ال يتحمل الحضور للعمل كل أيام األسبوع
محايد2.921.39التخفيف من معاناة الحصول على موقف للسيارة في جهة عملي

افق0.66 3.6املؤشر العام مو

جدول رقم )4( 
 للرغبة بالعمل وفق 

ً
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 من صيغ أسبوع العمل املضغوط 
ً
الصيغة األكثـر تفضيال

الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية األسبوع 
النسبة التكراراملضغوط

املئوية
ثاث أيام عمل باألسبوع بمعدل يدنو من 

32129.7)12( ساعة في اليوم مع يوميـن راحة

أربع أيام عمل باألسبوع بمعدل يدنو من 
970.3 7)9( ساعات في اليوم مع يوم راحة 

100%1080املجموع

جدول رقم )5( 
 استجابات أفراد الدراسة على عبارات ُبعد 

)العوامل االجتماعية وراء الرغبة بالتحول للعمل وفق 
األسبوع املضغوط(

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
افقة املو

موافق 10.67 .4التفرغ أكثـر ملسئولياتي األسرية
بشدة

الرغبة في إحداث التوازن بيـن 
موافق 00.73 .4العمل وحياتي األسرية

بشدة
موافق4.141.11البقاء إلى جوار والدي/ والدتي املسنيـن.

موافق4.090.91متابعة األمور الدراسية لألبناء
موافق3.641.16التفرغ لحضور املناسبات االجتماعية

موافق3.461.22مراعاة ظروف عمل زوجتي/ زوجي
موافق4.060.66املؤشر العام
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الُبعد الثالث: العوامل االقتصادية وراء الرغبة بالتحول نحو العمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط:- 

يتضــح مــن الجــدول )7( جميــع فقــرات هــذا الُبعــد )العوامــل االقتصاديــة( قــد حصلــت علــى درجــة )املوافقــة( مــن قبــل 
أفــراد عينــة الدراســة. كمــا يتضــح مــن الجــدول ذاتــه أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى هــذا الُبعــد )العوامــل 
االقتصاديــة( قــد بلــغ )3.91 درجــة مــن 5(، وهــذا املتوســط يقــع بالفئــة الرابعــة مــن فئــات املقيــاس الخما�ضــي املســتخدم فــي 
الدراســة، والتــي تشيـــر إلــى درجــة )موافــق(. ويمكننــا أن نســتنتج مــن ذلــك أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة كبيـــرة علــى 

قبولهــم  فــي  معيـــن  دور  االقتصاديــة  للعوامــل  أن 
بالعمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط 

فــي الجهــاز الحكومــي.

تــم حســاب املتوســط العــام ملحــور  كذلــك 
إلــى أســبوع  التحــول  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  العوامــل 
العمــل املضغــوط بأبعــاده الثاثــة )االجتماعيــة - 
الشــخصية - االقتصاديــة(، وجــاءت النتائــج كمــا 

فــي الجــدول رقــم )8(.

يتضح من جدول )8( أن املتوسط الحسابي 
)االجتماعيــة-  الثاثــة  بأبعــاده  للمحــور  العــام 
الشــخصية- االقتصاديــة( قــد بلــغ )3.87 مــن 5(، 
وذلــك يعنــي وفــق مقيــاس الدراســة أن ثمــة موافقــة 
 مــن قبــل عينــة الدراســة 

ً
إجماليــة مرتفعــة نســبيا

علــى محــور العوامــل التــي تقــف وراء رغبــة أفــراد الدراســة بالتحــول 
نحــو العمــل وفــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط بأبعــاده املختلفــة. 
كمــا يتبيـــن أن تـــرتيب األبعــاد الثاثــة وفــق املتوســط الحســابي هــو 
فــي املرتبــة األولــى بمتوســط حســابي  العوامــل االجتماعيــة،  كالتالــي: 
)4.06 من 5(، ثم العوامل االقتصادية بمتوسط حسابي )3.91 من 
5(، وفي األخيـر العوامل الشخصية بمتوسط حسابي ) 3.6 من 5(. 

ومــن ثــم نســتنتج أن هنــاك جملــة مــن العوامــل االجتماعيــة 
والشــخصية واالقتصاديــة الحقيقــة التــي تجعــل املوظــف الحكومــي 
يبــدي رغبتــه بالعمــل وفــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط بصيغــه 

املحــددة فــي الدراســة.

املعوقات املتوقع بـروزها أثناء تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط في األجهزة الحكومية. 4-

تــم إجــراء املعالجــة اإلحصائيــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة للتعــرف علــى املعوقــات املتوقــع بـــروزها أثنــاء تطبيــق 
استـــراتيجية األســبوع املضغــوط فــي األجهــزة الحكوميــة، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول رقــم )9(.

يتضــح مــن الجــدول )9( أن جميــع فقــرات هــذا املحــور )املعوقــات املتوقــع بـــروزها أثنــاء تطبيــق استـــراتيجية أســبوع 
العمــل املضغــوط فــي األجهــزة الحكوميــة( قــد حصلــت فــي الغالــب علــى درجــة )املوافقــة( مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة. كمــا 
يتضــح أيًضــا مــن الجــدول ذاتــه أن املتوســط العــام الســتجابات أفــراد الدراســة علــى هــذا املحــور قــد بلــغ )3.91 درجــه مــن 5( 

وهــذا املتوســط يقــع بالفئــة الرابعــة مــن فئــات املقيــاس الخما�ضــي املســتخدم فــي الدراســة، والتــي تشيـــر إلــى درجــة )موافــق(.

التــي طرحتهــا الدراســة والتــي مــن  ويمكننــا أن نســتنتج مــن ذلــك أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون جملــة املعوقــات 
الحكوميــة. فــي األجهــزة  العمــل املضغــوط  أســبوع  أثنــاء تطبيــق استـــراتيجية  بـــروزها  املتوقــع 

جدول رقم )7( 
استجابات أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )العوامل االقتصادية وراء 

الرغبة بالتحول للعمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط( 

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
افقة املو

التخفيف من الزحمة واالختناقات املرورية نتيجة 
موافق 4.171.02الذهاب واإلياب من العمل

موافق 4.041.10تقليل تكاليف التنقل بيـن العمل واملنـزل كل أيام األسبوع
املساهمة في الحد من تلوث البيئة نتيجة الذهاب 

موافق 1.13 3.9بالسيارة كل يوم للعمل

موافق 3.711.18االستفادة من فرصة عمل أخرى بدوام جزئي
موافق 3.661.11التفرغ إلدارة ومتابعة مشروعاتي الخاصة 

موافق3.910.80املؤشر العام

جدول رقم )8(
 املتوسط العام ملحور العوامل املختلفة  وراء التحول 

للعمل وفق استـراتيجية األسبوع املضغوط

املتوسط األبعاد
الحسابي

االنحراف 
درجة التـرتيباملعياري

افقة املو
موافق4.060.661العوامل االجتماعية 
موافق0.663 3.6العوامل الشخصية

موافق3.910.802العوامل االقتصادية 
افق3.870.58املتوسط العام  مو



إمكانية تطبيق استراتيجية أسبوع العمل املضغوط في األجهزة الحكومية ...

14

جدول رقم )9( 
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور )املعوقات املتوقع بـروزها أثناء تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط( 

افقةاالنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعبارة درجة املو
موافق بشدة4.290.92أنظمة ولوائح الخدمة املدنية قد ال تدعم العمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط 

موافق0.88 4.1ضعف حماس بعض املديـريـن لتطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط
موافق 3.861.0تـزايد األعباء على املديـريـن )تنسيق وجدولة األعمال( بسبب تبني األسبوع املضغوط

موافق3.831.03مقاومة بعض املوظفيـن الستـراتيجية األسبوع املضغوط كفكرة تطويـرية جديدة
موافق3.691.07صعوبة اإلشراف نتيجة االختاف في وقت دوام املوظف ودوام الرئيس املباشر
موافق3.631.08قلة عدد املوظفيـن في اإلدارات التي تنوي تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط

افق3.910.71املؤشر العام مو

العوائد )الفوائد( اإليجابية املتوقعة نتيجة تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط في األجهزة الحكومية:  -

عوائد تتعلق باملورد البشري في الجهاز الحكومي من وراء تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط.أ- 

يتضــح مــن الجــدول )10( أن جميــع فقــرات هــذا البعــد )العوائــد املتعلقــة باملــورد البشــري نتيجــة تطبيــق استـــراتيجية 
األســبوع املضغــوط( قــد حصلــت علــى درجــة )املوافقــة الشــديدة( مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة. كمــا يتضــح أن املتوســط العــام 

الدراســة  أفــراد  الســتجابات 
 4.3 ( بلــغ  قــد  البعــد  هــذا  علــى 
املتوســط  وهــذا   )5 مــن  درجــه 
يقــع بالفئــة الخامســة مــن فئــات 
املســتخدم  الخما�ضــي  املقيــاس 
إلــى  تشيـــر  والتــي  الدراســة  فــي 
ومــن  بشــدة(،  )موافــق  درجــة 
إلــى  الخلــوص  يمكــن  ذلــك 
اســتنتاج مفــاده أن أفــراد عينــة 
علــى  بشــدة  موافقــون  الدراســة 
أن تطبيق استـراتيجية األسبوع 
عليــه  سيتـــرتب  املضغــوط 
والفوائــد  العوائــد  مــن  جملــة 
الجهــاز  صالــح  فــي  تصــب  التــي 
الحكومــي، وبالتحديــد فــي جانــب 
فيــه،  العامــل  البشــري  املــورد 
إلــى  بالتبعيــة  ســيؤدي  مــا  وهــو 

االرتقــاء بجــودة الخدمــات املقدمــة ورفــع املســتوى العــام لإلنتاجيــة فــي الجهــاز اإلداري، ومــن أبـــرز ذلــك: العــودة للعمــل بـــروح 
متجــددة، وتـــراجع نســبة الغيــاب والتأخــر عــن العمــل وطلــب اإلجــازات، وكذلــك الحفــاظ علــى العامليـــن واســتبقاؤهم، وارتفــاع 

عملــه. فــي  الفــرد  وانغمــاس  الفرديــة،  اإلنتاجيــة 

عوائد تتعلق باألداء العام للجهاز الحكومي من وراء تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط:ب- 

يتضــح مــن الجــدول )11( أن جميــع فقــرات هــذا البعــد )العوائــد املتعلقــة بــاألداء العــام للجهــاز الحكومــي نتيجــة تطبيــق 
استـــراتيجية األســبوع املضغــوط( قــد حصلــت فــي الغالــب علــى درجــة )املوافقــة الشــديدة(. ويتضــح أيًضــا أن هــذا البعــد قــد 
حصــل علــى متوســط حســابي عــام بلــغ )4.29 درجــه مــن 5( وهــو يقــع بالفئــة الخامســة مــن فئــات املقيــاس الخما�ضــي املســتخدم 
فــي الدراســة، والتــي تشيـــر إلــى درجــة )موافــق بشــدة(، ممــا يعنــي أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بشــدة علــى أن تطبيــق 
استـراتيجية األسبوع املضغوط سيتـرتب عليه جملة من العوائد اإليجابية تتعلق باألداء العام للجهاز الحكومي، ومن أبـرزها: 

جدول رقم )10( 
استجابات أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )العوائد املتعلقة باملورد البشري في الجهاز 

الحكومي نتيجة تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط(

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
افقة املو

موافق بشدة 4.430.7عودة املوظفيـن للعمل بـرغبة وبـروح متجددة بعد فتـرة الراحة
موافق بشدة4.430.80تـراجع نسبة الغياب من قبل موظفي الجهاز الحكومي 
موافق بشدة4.400.74استبقاء املوظفيـن املتميـزيـن والحفاظ عليهم في املنظمة

موافق بشدة4.380.77انخفاض طلب اإلجازات ألسباب شخصية )دواعي مرضية وغيـرها(
موافق بشدة4.380.80تحسيـن أداء وإنتاجية املوظفيـن في الجهاز الحكومي

موافق بشدة 4.340.7تحسن مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي الجهاز الحكومي
موافق بشدة4.340.79دعم عملية استقطاب أفضل املوظفيـن للعمل بالجهاز الحكومي

موافق بشدة 4.330.7انغماس املوظفيـن بصورة أقوى في أعمالهم
موافق بشدة4.260.84تعزيـز الثقة بيـن الرؤساء واملرؤوسيـن في الجهاز الحكومي 

موافق بشدة4.220.89تدني نسبة التأخر عن العمل من قبل موظفي الجهاز الحكومي
افق بشدة4.350.63املؤشر العام مو
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إتاحة وقت أطول للمستفيديـن 
إلنجــاز معاماتهــم، واالســتفادة 
الجهــاز  موظفــي  مــن  املثلــى 
جــودة  وتحســن  اإلداري 

املقدمــة. الخدمــات 

اختبار فرضيات الدراسة:

ال  1- األولــى:  الفرضيــة 
توجد عالقة ذات داللة 
إحصائيــة عنــد مســتوى 

معنويــة )α≤0.05( بيـــن متغيـــر الرغبــة بالعمــل وفــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط وكٍل مــن املتغيـــرات 
 )Chi-Square( ولتحقيــق هــذا الغــرض تــم اســتخدام .)التاليــة: )الجنس-الحالــة االجتماعيــة –مــكان ســكن املوظــف

التاليــة: الجــداول  فــي  النتائــج كمــا  تلــك العاقــات، وكانــت  مــدى وجــود  للكشــف عــن 

متغيـر الجنس )النوع(:أ- 

يتضــح مــن الجــدول )12( أن قيمــة اختبــار مربــع كاي هــي )24.2(، وأن مســتوى الداللــة )0.00(، وهــي أقــل مــن مســتوى 
 ) 0.0(، وبالتالــي تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة، ونقبــل الفرضيــة البديلــة، وهــي: توجــد عاقــة ذات داللــة 

ً
الداللــة املحــددة مســبقا

وفــق  بالعمــل  الرغبــة  متغيـــر  بيـــن  إحصائيــة 
استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط ومتغيـــر 
وفــق األســبوع  بالعمــل  الرغبــة  أن  أي  الجنــس، 

املضغــوط تعتمــد علــى جنــس املوظــف.

متغيـر الحالة االجتماعية:ب- 

قيمــة  أن   )13( الجــدول  مــن  يتضــح 
مســتوى  وأن   ،)7.60( هــي  كاي  مربــع  اختبــار 
الداللــة )0.00(، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة 
رفــض  تــم  وبالتالــي   )0.0 (  

ً
مســبقا املحــددة 

البديلــة،  الفرضيــة  الفرضيــة الصفريــة ونقبــل 
بيـــن  داللــة إحصائيــة  ذات  توجــد عاقــة  وهــي: 
متغيـــر الرغبة بالعمل وفق استـــراتيجية أســبوع 
الحالــة االجتماعيــة  العمــل املضغــوط ومتغيـــر 
بالعمــل وفــق  للموظــف، أي أن رغبــة املوظــف 
تعتمــد  املضغــوط  العمــل  أســبوع  استـــراتيجية 

للموظــف. االجتماعيــة  الحالــة  علــى 

متغيـر مكان سكن املوظف:ج- 

يتضــح مــن الجــدول )14( أن قيمــة مربــع 
 ،)0.21( الداللــة  مســتوى  وأن   ،)3.1 ( كاي 
وهــي أكبـــر مــن مســتوى الداللــة ) 0.0( وبالتالــي 
ال  علــى:  تنــص  التــي  الصفريــة  الفرضيــة  نقبــل 
توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متغيـــر 
الرغبــة بالعمــل وفــق استـــراتيجية أســبوع العمــل 

جدول رقم )11( 
استجابات أفراد الدراسة على عبارات ُبعد )العوائد املتعلقة باألداء العام للجهاز 

الحكومي نتيجة تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط(

املتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة
افقة املو

موافق بشدة4.400.78إتاحة وقت أطول إلنجاز معامات املستفيديـن من خدمات الجهاز الحكومي
موافق بشدة4.370.74االستفادة القصوى من املوظفيـن في أوقات مختلفة وبما يخدم حاجة للعمل

موافق بشدة4.330.79تحسن جودة الخدمات املقدمة للمستفيديـن من الجهاز الحكومي
موافق 4.071.03املساهمة في حل مشكلة مواقف السيارات في الجهاز الحكومي

موافق بشدة4.290.67املؤشر العام

جدول رقم )12( 
اختبار العالقة بيـن متغيـر الرغبة بالعمل وفق أسبوع العمل املضغوط 

ومتغيـر جنس املوظف

 
الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية 

األسبوع املضغوط
قيمة الكلي

كاي
مستوى 
الداللة أرغب بذلك 

بصورة قوية
أرغب بذلك بحسب 

ظروفي الخاصة

الجنس

ذكر
76288864 العدد

24.20.00

%80.0%26.7%3.3 النسبة

أنثى
105111216العدد

%20.0%10.3%9.7النسبة

الكلي
6813991080العدد

%100.0%36.9%63.1النسبة

جدول رقم )13( 
اختبار العالقة بيـن متغيـر الرغبة بالعمل وفق أسبوع العمل املضغوط 

ومتغيـر الحالة االجتماعية للموظف
الرغبة بالعمل وفق 

استـراتيجية األسبوع املضغوط
قيمة الكلي

كاي
مستوى 
الداللة أرغب بذلك 

بصورة قوية
أرغب بذلك بحسب 

ظروفي الخاصة

الحالة 
االجتماعية

متـزوج
608333941العدد

7.600.00

%87.1%30.8%6.3 النسبة

غيـر 
متـزوج

7366139العدد
%12.9%6.1%6.8النسبة

الكلي
6813991080العدد
%100.0%36.9%63.1النسبة
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املضغــوط ومتغيـــر مــكان ســكن املوظــف؛ أي 
ــراتيجية  أن رغبــة املوظــف بالعمــل وفــق استـ
أسبوع العمل املضغوط ال تعتمد على مكان 
ســكنه؛ بمعنــى أن الجميــع يـــرغب بالعمــل بــه 
بغــض النظــر عــن مــكان الســكن أكان داخــل 

الجهــاز أو فــي مدينــة الريــاض أو خارجهــا.

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد عالقــة  2-
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
متغيـــر  بيـــن   )α≤0.05( معنويــة 
معينــة  لصيغــة  املوظــف  تفضيــل 
مــن صيــغ األســبوع املضغــوط وكٍل 
)الجنــس- التاليــة:  املتغيـــرات  مــن 

الحالــة االجتماعيــة – مــكان ســكن 
الغــرض  هــذا  ولتحقيــق  املوظــف(. 

التاليــة: الجــداول  فــي  كمــا  النتائــج  وكانــت  العاقــات،  تلــك  وجــود  مــدى  عــن  للكشــف   )Chi-Square( اســتخدام  تــم 

متغيـر الجنس )النوع(:أ- 

قيمــة  أن   )15( الجــدول  مــن  يتضــح 
اختبــار مربــع كاي هــي )13.6( وان مســتوى 
مســتوى  مــن  أقــل  وهــي   ،)0.00( الداللــة 
 ) 0.0( وبالتالــي تــم 

ً
الداللــة املحــددة مســبقا

رفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة 
داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  وهــي:  البديلــة 
املوظــف  تفضيــل  متغيـــر  بيـــن  إحصائيــة 
لصيغة معينة من صيغ األسبوع املضغوط 
املوظــف  تفضيــل  أن  أي  الجنــس.  ومتغيـــر 
العمــل  جــدول  صيــغ  مــن  معينــة  لصيغــة 

املوظــف. جنــس  علــى  يعتمــد  املضغــوط 

متغيـر الحالة االجتماعية:ب- 

قيمــة  أن   )16( الجــدول  مــن  يتضــح 
مســتوى  وان   )0.02( كاي  مربــع  اختبــار 
مســتوى  مــن  أكبـــر  وهــي   ،)0.9 ( الداللــة 
وبالتالــي   ،)0.0 (  

ً
مســبقا املحــددة  الداللــة 

توجــد  ال  وهــي:  الصفريــة،  الفرضيــة  نقبــل 
متغيـــر  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عاقــة 
صيــغ  مــن  لصيغــة  املوظــف  تفضيــل 
الحالــة  ومتغيـــر  املضغــوط  العمــل  جــدول 
املوظــف  تفضيــل  أن  أي  االجتماعيــة؛ 
لصيغــة مــا مــن صيــغ األســبوع املضغــوط ال 
للموظــف. الحالــة االجتماعيــة  علــى  تعتمــد 

جدول رقم )14( 
اختبار العالقة بيـن متغيـر الرغبة بالعمل وفق أسبوع العمل املضغوط

ومتغيـر مكان سكن املوظف
الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية 

األسبوع املضغوط
قيمة الكلي

كاي
مستوى 
الداللة أرغب بذلك 

بصورة قوية
أرغب بذلك بحسب 

ظروفي الخاصة

مكان 
سكن

املوظف

داخل جهة 
العمل

471764العدد

3.1 0.21

%9. %1.6%4.4النسبة

مدينة 
الرياض

435263698العدد
%64.6%24.4%40.3النسبة

خارج مدينة 
الرياض

199119318العدد
%29.4%11.0%18.4النسبة

الكلي
6813991080العدد
%100.0%36.9%63.1النسبة

جدول رقم )15( 
اختبار العالقة بيـن متغيـر تفضيل املوظف لصيغة األسبوع املضغوط ومتغيـر الجنس

 
 من قبل 

ً
الصيغة األكثـر تفضيال

املوظفيـن
قيمة الكلي

كاي
مستوى 
الداللة ثالث أيام عمل 

باألسبوع بمعدل 
)12( ساعة في اليوم

أربع أيام عمل 
باألسبوع بمعدل )9( 

ساعات في اليوم

الجنس
ذكر

279585864العدد

13.60.00

%80.0%4.2 %8. 2النسبة

أنثى
42174216العدد
%20.0%16.1%3.9النسبة

الكلي
91080 3217العدد
%100.0%70.3%29.7النسبة

جدول رقم )16( 
اختبار العالقة بيـن متغيـر تفضيل املوظف لصيغة األسبوع املضغوط ومتغيـر 

الحالة االجتماعية للموظف
 من قبل املوظفيـن

ً
الصيغة األكثـر تفضيال

قيمة الكلي
كاي

مستوى 
الداللة

ثالث أيام عمل 
باألسبوع بمعدل 

)12( ساعة في اليوم

أربع أيام عمل 
باألسبوع بمعدل )9( 

ساعات في اليوم

الحالة 
االجتماعية

متـزوج
280661941العدد

0.020.9 

%87.1%61.2%9. 2النسبة

غيـر 
متـزوج

4198139العدد
%12.9%9.1%3.8النسبة

الكلي
91080 3217العدد
%100.0%70.3%29.7النسبة
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متغيـر مكان سكن املوظف:ج- 

قيمــة  أن   )17( الجــدول  مــن  يتضــح 
اختبــار مربــع كاي هــي )12.7(، وان مســتوى 
مســتوى  مــن  أقــل  وهــي   ،)0.002( الداللــة 
 ) 0.0( وبالتالــي تــم 

ً
الداللــة املحــددة مســبقا

رفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة 
داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  وهــي:  البديلــة، 
املوظــف  تفضيــل  متغيـــر  بيـــن  إحصائيــة 
العمــل  جــدول  صيــغ  مــن  معينــة  لصيغــة 
املوظــف؛  ســكن  مــكان  ومتغيـــر  املضغــوط 
مــن  مــا  لصيغــة  املوظــف  تفضيــل  أن  أي 
صيــغ أســبوع العمــل املضغــوط يعتمــد علــى 

املوظــف. ســكن  مــكان 

النتائج والتوصيات

فــي هــذه الجزئيــة ســيتم عــرض أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، وأبـــرز التوصيــات املمكنــة فــي ضــوء تلــك النتائــج، 
وعلــى النحــو التالــي:

نتائج الدراسة
مــدى رغبــة املوظفيـــن بالعمــل وفــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط: توصلــت الدراســة إلــى أن أغلبيــة - 

أفــراد عينــة الدراســة )63.1%( يـــرغبون وبصــورة قويــة فــي العمــل وفــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط، فــي 
يـــرغبون بالعمــل وفــق هــذه االستـــراتيجية بحســب ظروفهــم  حيـــن أن البقيــة )36.9%( مــن إجمالــي أفــراد العينــة 
الخاصــة. كذلــك كشــفت الدراســة أن أغلبيــة أفــراد العينــة )70.3%( يفضلــون العمــل بصيغــة )4( أيــام باألســبوع 
إلــى جانــب إجــازة نهايــة األســبوع، فيمــا البقيــة )%29.7(  يــوم راحــة  فــي اليــوم للحصــول علــى  بمعــدل )9( ســاعات 
يفضلون العمل وفق صيغة )3( أيام باألســبوع بمعدل )12( ســاعة في اليوم، للحصول على يوميـــن راحة إلى جانب 

إجــازة نهايــة األســبوع.

العوامل التي تقف وراء رغبة املوظف الحكومي للتحول نحو استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط:- 

توصلــت الدراســة إلــى أن ثمــة موافقــة إجماليــة مرتفعــة نســبًيا مــن قبــل عينــة الدراســة علــى ذلــك، تأتــي فــي مقدمتهــا 
 
ً
العوامــل االجتماعيــة، ثــم العوامــل االقتصاديــة، وفــي األخيـــر العوامــل الشــخصية، ويمكــن عرضهــا بصــورة أكثـــر تفصيــا

كمــا يلــي:

توصلــت الدراســة إلــى أن مــن أبـــرز العوامــل االجتماعيــة: "تفــرغ املوظــف أكثـــر ملســئولياته األســرية" ثــم "الرغبــة فــي 1- 
إحــداث التــوازن بيـــن العمــل والحيــاة األســرية" ثــم "البقــاء إلــى جــوار الوالديـــن" ثــم "متابعــة األمــور الدراســية لألبنــاء" 
ثــم "التفــرغ لحضــور املناســبات االجتماعيــة" ثــم "مراعــاة ظــروف عمــل الزوجــة". ولعــل هــذه الدوافــع االجتماعيــة 
لــدى املوظــف الحكومــي الســعودي للتحــول نحــو العمــل وفــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، قــد ظهــرت وتأكــدت 
لــدى العامليـــن فــي بعــض املنظمــات التــي طبقــت هــذه االستـــراتيجية فــي بعــض الــدول بحســب الدراســات العلميــة، 
ومنهــا دراســة )Jain and Swami, 2014( علــى العامليـــن فــي قطــاع تقنيــة املعلومــات بمدينــة دلهــي )Delhi( بالهنــد، 
فــي   )Rawashdeh et al., 2016( فــي الواليــات املتحــدة ودراســة  ودراســة )Berman, 2009( علــى قطــاع املقــاوالت 
األردن، التــي جميعهــا أكــدت علــى أن سياســة أســبوع العمــل املضغــوط قــد ســاعدت علــى املوازنــة بيـــن عمــل املوظــف 
وحياتــه األســرية، وكذلــك دراســة )Lowden et al., 1998( فــي الســويد التــي توصلــت إلــى أن نظــام األســبوع املضغــوط 

زاد مــن الوقــت املخصــص للجوانــب االجتماعيــة واألســرية.

جدول رقم )17( 
اختبار العالقة بيـن متغيـر تفضيل املوظف لصيغة األسبوع املضغوط

ومتغيـر مكان سكن املوظف

 

 من قبل 
ً
الصيغة األكثـر تفضيال

املوظفيـن
قيمة الكلي

كاي
مستوى 
الداللة ثالث أيام عمل 

باألسبوع بمعدل 
)12( ساعة

أربع أيام عمل 
باألسبوع بمعدل 

)9( ساعات في اليوم

مكان 
سكن

املوظف

داخل جهة 
العمل

303464العدد

12.70.002

%9. %3.1%2.8النسبة

مدينة 
الرياض

188510698العدد
%64.6%47.2%17.4النسبة

خارج مدينة 
الرياض

103215318العدد
%29.4%19.9% .9النسبة

الكلي
91080 3217العدد
%100.0%70.3%29.7النسبة



توصلــت الدراســة إلــى أن مــن أبـــرز العوامــل االقتصاديــة: التخفيــف مــن زحمــة الشــوارع واالختناقــات املروريــة 2- 
نتيجــة الذهــاب واإليــاب مــن العمــل بالســيارة" ثــم "خفــض تكاليــف الذهــاب للعمــل كل يــوم" ثــم "املســاهمة فــي الحــد 
مــن تلــوث البيئــة نتيجــة الذهــاب بالســيارة كل يــوم للعمــل" ثــم "االســتفادة مــن فرصــة عمــل أخــرى بــدوام جزئــي" ثــم 
"تفرغ املوظف إلدارة ومتابعة مشــروعاته الخاصة". وبالنظر إلى هذه الدوافع االقتصادية لدى املوظف الحكومي 
الســعودي بالتحــول نحــو العمــل وفــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، ناحــظ أن بعــض الدراســات العلميــة التــي 
أجريــت فــي منظمــات أخــرى مــن العالــم قــد أكدتهــا، ومنهــا دراســة )Berman, 2009( فــي الواليــات املتحــدة التــي أشــارت 
إلــى أن استـــراتيجية األســبوع املضغــوط قــد ســاهمت فــي خفــض حــدة االختناقــات املروريــة )Congestion(، وبالتالــي 
التــي  األمريكيــة،   )Los Angeles( مدينــة  فــي   )Ho and Stewart,1992( دراســة  وكذلــك  البيئــة.  تلــوث  مــن  الحــد 
توصلــت إلــى أن تطبيــق تلــك استـــراتيجية قــد ســاهم فــي خفــض عــدد رحــات العامليـــن أســبوعًيا مــن وإلــى العمــل، 

وبالتالــي تـــراجع مســتوى امللوثــات البيئيــة وثانــي أكســيد الكربــون.

فــي التجديــد والخــروج عــن اإلطــار التقليــدي 3-  "الرغبــة  أبـــرز العوامــل الشــخصية:  مــن  إلــى أن  توصلــت الدراســة 
الحالــي للــدوام" ثــم "التفــرغ للتنميــة والتطويـــر الذاتــي" ثــم "التمتــع بالســفر والســياحة" ثــم "التفــرغ ملواصلــة الدراســة 
إليهــا دراســة  الجامعيــة أو العليــا(". ولعــل بعــض هــذه النتائــج تتوافــق بصــورة ضمنيــة مــع نتيجــة عامــة توصلــت 
)Chandler, 2004( فــي الواليــات املتحــدة، مفادهــا أن تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط قــد أدى إلــى تـــراجع 

طلــب اإلجــازات ألغــراض شــخصية مــن قبــل العامليـــن.

عينــة  أبــدت  الحكوميــة:  األجهــزة  فــي  املضغــوط  األســبوع  استـــراتيجية  تطبيــق  أثنــاء  بـــروزها  املتوقــع  املعوقــات 
الدراســة املوافقــة علــى املعوقــات التــي طرحتهــا الدراســة، ومــن أبـــرزها مــا يلــي: "أنظمــة ولوائــح الخدمــة املدنيــة التــي قــد تدعــم 
هــذه االستـــراتيجية" ثــم "ضعــف حمــاس بعــض املديـريـــن لتطبيــق هــذه االستـــراتيجية" ثــم "تـــزايد األعبــاء علــى املديـريـــن بســبب 
جدولــة األعمــال والتنســيق واملتابعــة نتيجــة تطبيــق هــذه االستـــراتيجية". ثــم "مقاومــة بعــض املوظفيـــن للفكــرة باعتبارهــا فكــرة 

تطويـــرية جديــدة«. ثــم "صعوبــة األشــراف نتيجــة االختــاف فــي وقــت دوام املوظــف ودوام الرئيــس املباشــر".

أبـــرز العوائــد املتوقعــة نتيجــة تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط فــي األجهــزة الحكوميــة: أبــدت عينــة الدراســة 
املوافقة الشــديدة على أن تطبيق هذه االستـــراتيجية سيتـــرتب عليه عدة عوائد تتعلق باملوارد البشــرية في الجهاز الحكومي، 
وفي مقدمتها ما يلي: "عودة املوظف للعمل بـرغبة وبـروح متجددة". ثم "تـراجع نسبة غياب املوظفيـن" ثم "استبقاء املوظفيـن 
املتميـزيـــن والحفــاظ عليهــم". ثــم "انخفــاض معــدل طلــب اإلجــازات لدواعــي شــخصية". ثــم "تحسيـــن أداء وإنتاجيــة املوظــف". 
ثم "تحســن مســتوى الرضا الوظيفي لدى املوظف". ثم "دعم عملية اســتقطاب املوظفيـــن املتميـزيـــن". ثم "انغماس املوظف 
بصــورة أقــوى فــي عملــه«. ثــم »تعزيـــز الثقــة بيـــن الرؤســاء واملرؤوسيـــن«. ثــم "تدنــي نســبة تأخــر املوظفيـــن عــن العمــل«. كذلــك 
أبــدت عينــة الدراســة املوافقــة الشــديدة علــى أن تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط سيتـــرتب عليــه جملــة مــن العوائــد 
اإليجابيــة تتعلــق بــاألداء العــام للجهــاز الحكومــي، وفــي مقدمتهــا مــا يلــي: "إتاحــة وقــت أطــول للمستفيديـــن مــن خدمــات الجهــاز 
الحكومــي" ثــم "االســتفادة القصــوى مــن املوظفيـــن فــي أوقــات الحاجــة الفعليــة للعمــل" ثــم "تحســن جــودة الخدمــات املقدمــة 
مــن الجهــاز الحكومــي". ومــن املاحــظ أن هــذا النتائــج تجــد لهــا انعــكاس فــي نتائــج بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة كٍل 
 )Chandler, 2004(و )Berman, 2009( فــي الســويد، وكذلــك دراســة )Lowden et al., 1998(و )Schiller et al., 2017( مــن
فــي الواليــات املتحــدة، ودراســة )Rawashdeh et al., 2016( فــي األردن، والتــي جميعهــا أكــدت علــى أن خفــض ســاعات العمــل 
نتيجــة تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط قــد أدى إلــى آثــار إيجابيــة للعامليـــن فــي املنظمــات املدروســة، ومنهــا تحســن 
مســتوى الرضــا الوظيفــي والــروح املعنويــة للعامليـــن، وتـــراجع مســتوى الضغــوط، واإلجهــاد الوظيفــي، وبالتالــي تحســن مســتوى 

اإلنتاجيــة العامــة للمنظمــة.

توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن طرح التوصيات التالية:

توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج جميعهــا يدعــم ويؤيــد التوجــه نحــو تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط علــى مســتوى - 
األجهزة الحكومية، ومنها: أن أغلبية أفراد عينة الدراسة )63.1%( يـرغبون بصورة قوية في العمل وفق هذه االستـراتيجية 
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. لــكل مــا 
ً
الحديثــة، كمــا إن األغلبيــة )70.3%( أيًضــا تفضــل العمــل وفــق صيغــة )4( أيــام باألســبوع بمعــدل )9( ســاعات تقريبــا

ســبق يو�ضــي الباحــث بالعمــل علــى التوجــه نحــو تبنــي استـــراتيجية األســبوع املضغــوط ولــو بصــورة تدريجيــة أو جزئيــة فــي 
األجهــزة الحكوميــة، وخاصــة تلــك التــي تتوفــر لهــا الشــروط واملقومــات الازمــة، وذلــك بعــد إجــراء مــا يلــي:

إجــراء دراســة مســحية علــى األجهــزة الحكوميــة ذات األعمــال واألنشــطة الكثيفــة للتعــرف علــى نســبة املوظفيـــن 1- 
الراغبيـن بالعمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط، وكذلك التعرف على األقسام والوحدات التنظيمية 
التــي تتوافــر لهــا املقومــات األساســية والتــي تقت�ضــي األعمــال فيهــا توظيــف هــذه االستـــراتيجية الجديــدة علــى مســتوى 

كل جهــاز حكومــي.

تنظيــم دورات تدريبيــة قصيـــرة للموظفيـــن واملديـريـــن فــي األجهــزة الحكوميــة التــي اتضــح مــن الدراســة أهليتهــا للعمــل 2- 
وفــق هــذه االستـــراتيجية وتطبيقهــا، وذلــك حــول عمليــة اإلشــراف وجــدول األعمــال والتنســيق واملتابعــة وتقييــم 

األداء الوظيفــي، وبمــا يســاهم فــي تطبيــق هــذه االستـــراتيجية بكفــاءة وفعاليــة.

البدء بتنفيذ االستـراتيجية ومتابعتها وتقييمها في األقسام والوحدات التنظيمية املهيأة لذلك.3- 

توصلت الدراسة إلى أن املعوق األبـرز عند تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط هو: أنظمة ولوائح الخدمة املدنية، وهنا - 
يو�ضي الباحث بما يلي:

أن تعمــل وزارة الخدمــة املدنيــة مــن خــال فريــق متخصــص علــى مراجعــة وتطويـــر القواعــد واللوائــح التابعــة لهــا، 1- 
وبمــا يعطــي املرونــة والصاحيــة الكافيــة لألجهــزة الحكوميــة املهيــأة لهــذه االستـــراتيجية لتبــدأ بتطبيقهــا واالســتفادة 

منهــا بحســب ظروفهــا وحاجــة العمــل فيهــا.

االطــاع علــى تجــارب املنظمــات والــدول األخــرى التــي ســبق لهــا تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط، ومــن ضمنهــا 2- 
التجــارب الــواردة فــي هــذه الدراســة، وذلــك للوقــوف علــى جوانــب النجــاح لإلفــادة منهــا، وكذلــك مكامــن الضعــف 

واإلخفــاق مــن أجــل تفاديهــا وتجنبهــا قــدر اإلمــكان.

توصلــت الدراســة إلــى أن مــن أبـــرز املعوقــات املتوقعــة عنــد تطبيــق هــذه االستـــراتيجية، هــو: ضعــف حمــاس بعــض املديـريـــن - 
لتطبيــق استـــراتيجية أســبوع العمــل املضغــوط، وكذلــك مقاومــة بعــض املوظفيـــن لهــا كفكــرة تطويـــرية جديــدة. وهنــا يو�ضــي 
الباحــث بضــرورة العمــل علــى تغييـــر هــذه االتجاهــات الســلبية نحــو هــذه االستـــراتيجية مــن خــال تصميــم دورات تدريبيــة 
وتثقيفيــة قصيـــرة للتوعيــة بأهميــة هــذا املنهــج التطويـــري الجديــد، وفوائــده املتعــددة بالنســبة للفــرد والجهــاز اإلداري 

وللمجتمــع بشــكل عــام.
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ملحق )أ(

محاور االستبانة

 - البيانات الشخصية
ً

أوال
أنثى )     (.-  النوع: ذكر )   (  

غيـر متـزوج ) (.-  متـزوج )     (   الحالة االجتماعية:  

خارج مدينة الرياض   )     (-  مدينة الرياض  )       (   داخل جهة العمل  )     (     مكان السكن:   

ثانًيا - محاور الدراسة

الرغبة بالعمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط: هل تـرغب بالعمل وفق هذه االستـراتيجية؟ 1-

 -.) (      
ً
-      ال أرغب بذلك إطاقا أرغب بذلك بصورة قوية ) (.  

-      ليس لدى رأي حول ذلك في الوقت الراهن ) (.-  أرغب بذلك بحسب ظروفي الخاصة ) (. 

 بالنسبة لك؟ 2-
ً
إذا كنت تـرغب بالعمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط. ما الصيغة األكثـر تفضيال

ثــاث أيــام عمــل باألســبوع بمعــدل يدنــو مــن )12( ســاعة فــي اليــوم، لتحصــل علــى يوميـــن راحــة إلــى جانــب إجــازة نهايــة - 
األســبوع ) (.

أربــع أيــام عمــل باألســبوع بمعــدل يدنــو مــن )9( ســاعات فــي اليــوم، لتحصــل علــى يــوم راحــة إلــى جانــب إجــازة نهايــة - 
األســبوع ) (.

فيمــا يلــي عــدد مــن العوامــل التــي قــد تجعلــك تقبــل بالتحــول للعمــل وفــق أســبوع العمــل املضغــوط. الرجــاء وضــع  3-
عبـــر عــن رأيــك.

ُ
عالمــة )( فــي الخانــة التــي ت

افق املتغيـراتماألبعاد مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة

ية
اع

تم
ج

ل ا
ام

عو

التفرغ أكثـر ملسئولياتي األسرية1
متابعة األمور الدراسية لألبناء 2
البقاء إلى جوار والدي/ والدتي املسنيـن.3
مراعاة ظروف عمل زوجتي/ زوجي4
الرغبة في إحداث التوازن بيـن العمل وحياتي األسرية5
التفرغ لحضور املناسبات االجتماعية6

ية
ص

شخ
ل 

ام
عو

التفرغ ملواصلة الدراسة )الجامعية - العليا(1
التفرغ للتنمية والتطويـر الذاتي )القراءة – متابعة بـرامج متخصصة.(2
مراعاة وضعي الصحي الذي ال يتحمل الحضور للعمل كل أيام األسبوع3
الرغبة في ممارسة العمل التطوعي )الخيـري(4
الرغبة في التجديد والخروج عن اإلطار التقليدي الحالي للدوام 5
التمتع بالسفر والسياحة6
التخفيف من معاناة الحصول على موقف للسيارة في جهة عملي7

ية
اد

ص
قت

ل ا
ام

االستفادة من فرصة عمل أخرى بدوام جزئي1عو
تقليل تكاليف التنقل بيـن العمل واملنـزل كل أيام األسبوع2
التفرغ إلدارة ومتابعة مشروعاتي الخاصة 3
تخفيف زحمة الشوارع واالختناقات املرورية نتيجة الذهاب واإلياب من العمل 4
املساهمة في الحد من تلوث البيئة نتيجة الذهاب بالسيارة كل يوم للعمل5
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ــراتيجية األســبوع املضغــوط فــي جهــة عملــك. الرجــاء  4- فيمــا يلــي عــدد مــن املعوقــات املتوقعــة فــي حــال تطبيــق استـ
عبـــر عــن رأيــك حــول ذلــك.

ُ
وضــع عالمــة )( فــي الخانــة التــي ت

افق املتغيـراتم مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة

أنظمة ولوائح الخدمة املدنية ال تدعم العمل وفق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط 1
ضعف حماس بعض املديـريـن لتطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط2
تـزايد األعباء على املديـريـن )جدولة أعمال وتنسيق ومتابعة.( بسبب تبني أسبوع العمل املضغوط3
صعوبة اإلشراف نتيجة االختاف في وقت دوام املوظف ودوام الرئيس املباشر4
قلة عدد املوظفيـن في اإلدارات التي تنوي تطبيق استـراتيجية األسبوع املضغوط5
مقاومة بعض املوظفيـن الستـراتيجية األسبوع املضغوط كفكرة تطويـرية جديدة6

 اذكرها.............................
ً
معوقات أخرى تـرى أنها قد تحول دون تطبيق استـراتيجية أسبوع العمل املضغوط.. فضال

فيمــا يلــي عــدد مــن العوائــد )الفوائــد( املتوقعــة مــن وراء تطبيــق استـــراتيجية األســبوع املضغــوط فــي جهــة عملــك.   -
عبـــر عــن رأيــك حــول ذلــك.

ُ
الرجــاء وضــع عالمــة )( فــي الخانــة التــي ت

افق املتغيـراتماألبعاد مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة

ي ر
ش

لب
د ا

ور
امل

ق ب
عل

 تت
ئد

وا
ع

مي
كو

لح
ز ا

ها
لج

ي ا
ف

تـراجع نسبة الغياب من قبل موظفي الجهاز الحكومي 1
تدني نسبة التأخر عن العمل من قبل موظفي الجهاز الحكومي2
انخفاض معدل طلب اإلجازات ألسباب شخصية )مرضية أو نحو ذلك(3
تحسن مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي الجهاز الحكومي4
دعم عملية استقطاب أفضل املوظفيـن للعمل بالجهاز الحكومي5
انغماس املوظفيـن بصورة أقوى في أعمالهم6
عودة املوظفيـن للعمل بـرغبة وبـروح متجددة بعد فتـرة الراحة7
تعزيـز الثقة بيـن الرؤساء واملرؤوسيـن في الجهاز الحكومي 8

استبقاء املوظفيـن املتميـزيـن والحفاظ عليهم )الجدول املضغوط يغري 9
العامل بالبقاء في املنظمة(

تحسيـن أداء وإنتاجية املوظفيـن في الجهاز الحكومي10

ق 
عل

 تت
ئد

وا
ع

از 
جه

لل
م 

عا
 ال

اء
ألد

با
مي

كو
لح

ا

إتاحة وقت أطول إلنجاز معامات املستفيديـن من خدمات الجهاز 1
الحكومي

تحسن جودة الخدمات املقدمة للمستفيديـن من الجهاز الحكومي2

االستفادة القصوى من املوظفيـن في أوقات مختلفة وبما يخدم الحاجة 3
الفعلية للعمل 

املساهمة في حل مشكلة مواقف السيارات في الجهاز الحكومي4
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the possibility of applying the strategy of the compressed workweek in 
the governmental agencies of the Kingdom of Saudi Arabia, with the intention of employees’ willingness 
to work according to this strategy, which form they prefer, the main factors behind their acceptance of the 
strategy, in addition to identify the main obstacles during the implementation, as well as identify outcomes 
of this new strategy.

The descriptive method and random sample of )1080( employees used in this study. The study found 
that a majority of respondents strongly desire to work according to this strategy. As well as, the majority of 
respondents prefer )4( days a week and )9( hours a day.

The study also found that a number of social, economic, and personal factors lead to the employee’s 
acceptance of work according compressed workweek. Regarding to Social factors most employees want 
to devote more time to family responsibilities, to do balance between work and family life. Regarding to 
the economic factors: they want to reduce the costs of commuting to the work every day, and reduce the 
pollution of the environment due to going by car every day, work part-time and manage private projects. 
Regarding to the personal factors: changing the current traditional framework of the permanence, personal 
development and continue the study.

The study showed that the prominent obstacles might arise during the implementation of this strate-
gy as the following: civil service regulations, differences in the time of the employee and the time of direct 
supervisor. Finally, respondents strongly agreed that there are several benefits and outcomes for the orga-
nization by implementing of this strategy.

Keywords: Compressed Work Schedules, Flexible Workplaces, Flexible Work Arrangements, Flexible 
Work policies.




