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 العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد - 19 
 من وجهة نظر موظفي القطاع العام 

في اململكة العربية السعودية: التحديات والحلول

أسماء عبد الرحمن الغامدي

قسم اإلدارة العامة

مرام محمد القرني

قسم اإلدارة العامة

د. نجالء إبـراهيم الشنيفي

أستاذ مساعد قسم اإلدارة العامة
 كلية إدارة األعمال 

 جامعة امللك سعود 
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19 من وجهة نظر 
موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية، إضافة إلى التعرف على أبـرز سلبيات وايجابيات العمل عن ُبعد وتقديم 
الحلول املقتـرحة لتفعيله بنجاح خالل األزمة وُبعدها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي من 

خالل استبانة تقيس عدد من األبعاد،على عينة بلغ عددها )544( من كال الجنسيـن.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: موافقة أفــراد الدراسة على العديد من التحديات التي تواجه 
سيـر عمل القطاع العام عند تطبيق العمل عن ُبعد،وفي مقدمتها عدم توفيـر متطلبات العمل عن ُبعد كأجهزة الحواسيب 
املحمولة للموظفيـن، وفيما يختص بإيجابيات العمل عن ُبعد فقد أظهرت النتائج موافقة أفراد الدراسة على العديد من 
فقرات املحور كان أهمها أن العمل عن ُبعد يوفر مصاريف التنقل من وإلى مقرات العمل والوقت والجهد الالزم لذلك، أما 
ما يختص باأبـرز السلبيات جاءت أن العمل عن ُبعد يؤدي إلى قلة النشاط البدني. وكان من أبـرز الحلول لتفعيل العمل عن 
ُبعد بنجاح هو وضع بـرامج تدريبية للعامليـن على آلية العمل عن ُبعد. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 

ضرورة سن أنظمة وتشريعات تنظم آلية العمل عن ُبعد وتصميم بـرامج لتطويـر املوارد البشرية في مجال العمل عن ُبعد.

الكلمات املفتاحية: العمل عن ُبعد، كورونا، أزمة كوفيد-19.

مصطلحات الدراسة
العمــل عــن ُبعــد: هــو العمــل غيـــر املباشــر الــذي يتــم أداؤه عــن ُبعــد مــن مــكان يتمتــع صاحبــه باالســتقاللية مــع توفــر - 

جميــع وســائل االتصــال الالزمــة لصاحــب العمــل واملستفيديـــن منــه )عي�ســى، وســليمان، ولقــم، 2017(.

فيـــروس كوفيــد-19: فيـــروسات كورونــا هــي ســاللة متنوعــة مــن الفيـــروسات التــي قــد تتســبب فــي املــرض لإلنســان - 
والحيــوان. ومــن املعــروف أن عــدًدا مــن فيـــروسات كورونــا تســبب لــدى البشــر أمــراض تنفســية تتـــراوح حدتهــا مــن 
)ميـــرس( واملتالزمــة  التنفســية  الشــرق األوســط  إلــى األمــراض األشــد خطــورة مثــل متالزمــة  الشــائعة  البـــرد  نـــزالت 
كتشــف مؤخــًرا مــرض كوفيد-19)منظمــة الصحــة 

ُ
التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارس(. ويســبب فيـــروس كورونــا امل

.)2020 العامليــة، 

املقدمة

منذ مطلع العام 2020 واجه العالم انتشار فيـروس كورونا املستجد كوفيد -19، والذي بدأ ظهوره في مدينة »ووهان« 
الصينية ديسمبـر 2019، وأودى بحياة اآلالف من األشخاص فيها. ونظًرا للحركة التجارية وتدفق املسافريـن بيـن الصيـن 
ومختلف دول العالم إجتاح وباء كورونا العديد من الــدول؛ مما أجبـر الحكومات في مختلف البلدان املتضررة على اتخاذ 

 *  تم استالم البحث في أبريل 2021، وقبل للنشر في نوفمبر 2021، وسيتم نشره في ديسمبـر 2023.

DOI: 10.21608/aja.2021.72986.1077 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2023، ص ص 35- 54، 

تهدف هــذه الــدراســة إلــى التعرف على التحديات التي تــواجــه تطبيق العمل عــن ُبعد خــالل أزمــة كــوفــيــد-19 مــن وجهة نظر 
موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية، إضافة إلى التعرف على أبـرز سلبيات وايجابيات العمل عن ُبعد وتقديم الحلول 
املقتـرحة لتفعيله بنجاح خالل األزمة وُبعدها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي من خالل استبانة 
تقيس عدد من األبعاد،على عينة بلغ عددها )544( من كال الجنسيـن. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: موافقة 
أفراد الدراسة على العديد من التحديات التي تواجه سيـر عمل القطاع العام عند تطبيق العمل عن ُبعد،وفي مقدمتها عدم توفيـر 
متطلبات العمل عن ُبعد كأجهزة الحواسيب املحمولة للموظفيـن، وفيما يختص بإيجابيات العمل عن ُبعد فقد أظهرت النتائج 
موافقة أفراد الدراسة على العديد من فقرات املحور كان أهمها أن العمل عن ُبعد يوفر مصاريف التنقل من وإلى مقرات العمل 
والوقت والجهد الالزم لذلك، أما ما يختص باأبـرز السلبيات جاءت أن العمل عن ُبعد يؤدي إلى قلة النشاط البدني. وكان من أبـرز 
الحلول لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح هو وضع بـرامج تدريبية للعامليـن على آلية العمل عن ُبعد. وخلصت الدراسة إلى مجموعة 
من التوصيات أهمها: ضــرورة سن أنظمة وتشريعات تنظم آلية العمل عن ُبعد وتصميم بـرامج لتطويـر املــوارد البشرية في مجال 

العمل عن ُبعد.
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عدد من اإلجراءات املختلفة للتصدي له. وفي ظل سعي هذه الدول ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، بادرت إلى إتخاذ 
إجراءات احتـرازية ووقائية للحد من انتشار الفيـروس وتخفيف آثاره، حيث قامت بالحد من املخالطة )التباعد االجتماعي( 
 إلى فرض حظر للتجول، وبدء 

ً
وإيقاف كامل لألنشطة االجتماعية، وبعض األنشطة االقتصادية منذ بداية األزمة ووصوال

بداية األزمــة  بيئة األعمال واألنشطة االقتصادية. فمنذ  ألقى بظالله على  للمواطنيـن واملقيميـن؛ مما  حجر منـزلي شامل 
باتت هذه التداعيات االقتصادية واالجتماعية ظاهرة للعيان، فقد بلغت الخسائر جراء فيـروس كورونا في الواليات املتحدة 
سقف 800 مليار دوالر في غضون شهر من حدة انتشار الوباء )CNN, 2020( ، بينما تكبدت الصيـن خسائر بنحو 143 

.)RT, 2020( مليار دوالر في الربع األول من العام الجاري 2020 حسب املعلن

كما تضافرت جهود الدول حول العالم ملواجهة الجائحة بأقل األضــرار الجسمانية واملالية، إذ تعد أزمة كوفيد-19 
إحــدى الــكــوارث الصحية، التي تضرب املـــورد األســا�ســي لإلنسان وهــو صحته وقــدرتــه على العمل، ومــن أبـــــرز مياديـن هذه 
املواجهة في قطاع األعــمــال التحول من العمل املكتبي إلــى العمل عن ُبعد، وعلى نطاق كامل تم تطبيق العمل عن ُبعد في 
القطاع العام »الحكومي« في اململكة العربية السعودية وفق القرار الصادر في 16 من مارس 2020 من وزارة املوارد البشرية 

والتنمية االجتماعية )وكالة األنباء السعودية، 2020(.

وعلى غرار ذلك التحول نشأة تحديات جديدة إلدارات املنشآت وفرق العمل. حيث يكمن التحدي في كيفية محافظة 
املنشآت على كفاءتها وفعالية عملها خالل األزمة من جهة وكيفية تطبيق العمل عن ُبعد بنجاح دون خبـره أو تدريب سابق. في 
حيـن جاء انتهاج العمل عن ُبعد لتحقيق التوازن بيـن تداعيات األزمة وخطرها على العامليـن وبيـن تسييـر األعمال دون توقف.

 على ذلك فإّن التحول آللية العمل عن ُبعد ُيلزم املنظمات أن تكون على جاهزية كاملة من النواحي كافة لتطبيق 
ً
عالوة

آلية العمل عن ُبعد، وليتم تحقيق مساعيها واستيفاء منافعها وتالفي أخطارها. ومن هنا يقف البحث الحالي على أهم التحديات 
التي تواجه تطبيق العمل عن ُبعد في اململكة العربية السعودية والحلول املقتـرحة لتفعيله بنجاح في أثناء األزمة وما ُبعدها.

اإلطار النظري للدراسة

تناقش الدراسة الحالية العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد -19 مع عرض التحديات التي تواجه تطبيقه في اململكة العربية 
 على تقديم الحلول املقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح وفاعلية.

ً
السعودية من وجهة نظر موظفي القطاع العام، عالوة

نشأة ومفهوم العمل عن ُبعد:

بدأ االهتمام بشكل كبيـر بمفهوم العمل عن ُبعد Teleworking في مطلع السبعينيات امليالدية في الواليات املتحدة 
إلــى أداء العمل بعيًدا عــن مــوقــع العمل  ُبــعــد -Jack Niles- ليشيـر  األمــريــكــّيــة. وـكــان أول مــن استخدم مصطلح العمل عــن 

.)JALA International, 2007( التقليدي

وُيعد العمل عن ُبعد أحد املفاهيم الحديثة واملتطورة من خالل سلسلة من املفاهيم لذات املعنى ابتداء من العمل من 
 إلى العمل اإللكتـروني والعمل االفتـرا�سي، والتي تحمل جميًعا في طياتها اإلشارة إلى »العمل 

ً
املنـزل ومكان العمل املرن، وصوال

املنجز خارج بيئة العمل التقليدية«.

فه Martino and Wirth )1990( بأنه العمل الذي ينفذ في موقع ما، بعيًدا عن مقر املكتب الرئي�سي أو مراكز  فلقد عرَّ
ا، ولكن باإلمكان االتصال  اإلنتاج بالشركة، والذي في إطاره ال يملك العامل القدرة على االتصال الشخ�سي بـزمالئه شخصيًّ
ن العامليـن 

ّ
بــأنــه ذلــك األســلــوب الـــذي يَمك بهم عــن طــريــق اســتــخــدام أدوات االتــصــاالت الحديثة. وعــرفــه الرشيد )2009( 

من أداء وظائفهم ومهامهم بشكل جزئي أو كلي في مواقع منفصلة عن املوقع الرئيس ملكاتبهم وشركاتهم، وذلــك من خالل 
استخدام أساليب ونظم متقدمة من تكنولوجيا االتصاالت.

ومن خالل التعريفات السابقة تتضح املرتكزات األساسية ملفهوم العمل عن ُبعد في ثالثة جوانب رئيسة: تتمثل في 
 على توافر تكنولوجيا االتصاالت الحديثة مع إمكانات جيدة من مهارات استخدام هذه 

ً
وجود منظمة ومقر رئيس لها، عالوة

التقنيات لدى املوظفيـن العامليـن بها.



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 4 )تحت النشر( - ديسمبـر )كانون األول( 2023

37

ومن هنا تعرف الباحثات العمل عن ُبعد: بأنه نوع من أنواع العمل املرن يسمح للعامليـن أثناء ساعات العمل النظامي 
املنـزل  كالعمل من  التقليدية،  العمل  بعيًدا عن مواقع  املعلومات واالتــصــاالت  تقنيات  أعمالهم من خــالل استخدام  بتأدية 

ونحوه.

خصائص العمل عن ُبعد

فئات العمل عن ُبعد: 1-

تتعدد صور العمل عن ُبعد وفق تصنيفات عديده، وفي تقريـر قام به )Huwest et al., 1997( توصل من خالله إلى 
تقسيم العمل عن ُبعد في خمس فئات أساسية على النحو اآلتي:

ُبعــد متعــدد -  بيـــن مقــر العمــل األسا�ســي واملنـــزل، ويســمى »العمــل عــن  ــا  يكــون مقــره مقســوًما جزئيًّ الــذي  العمــل 
املواقــع«.

العمل الذي يكون القيام به كله في املنـزل، ويكون تابًعا ملنظمة ويسمى »العمل عن ُبعد«.- 

العمــل الــذي يكــون مقــره كلــه فــي املنـــزل أو منــه، ويتــم تنفيــذه علــى أســاس ُحــر لعمــالء مختلفيـــن، ويســمى »العمــل - 
عــن ُبعــد لحســاب العامــل الخــاص أو الشــخ�سي«.

العمــل عــن ُبعــد والــذي ال يكــون لــه مقــر عمــل محــدد، حيــث يق�ســي العمــال معظــم وقــت عملهــم فــي مجموعــة - 
متنوعــة مــن املواقــع املختلفــة، مثــل مبانــي العمــالء، ويســتخدمون املعــدات املحمولــة كافــة للبقــاء علــى اتصــال مــع 

صاحــب العمــل، ويســمى »العمــل املتنقــل«.

العمل الذي يتم على مسافة بعيدة في مباني خاصة باملنظمة، وتسمى »املكاتب الخلفية املنقولة«.- 

وقد أظهرت نتائج الدراسات املختلفة العديد من املزايا عند األخذ بالعمل عن ُبعد، ومن أبـرزها:

بــه كالتهويــة واإلضــاءة -  ُبعــد يصبــح بإمــكان الفــرد التحكــم بالعوامــل املاديــة املحيطــة  أنــه مــن خــالل العمــل عــن 
.)Elsbach, 2003( العمــل  ظــروف  مــن  وغيـــرها  وامللبــس، 

يشــجع العمــل عــن ُبعــد العامليـــن علــى مواصلــة أداء أعمالهــم حتــى عنــد انتهــاء أوقــات الــدوام الرســمي ممــا يحســن - 
.)Olson & Boswell, 2006( إنتاجيــة الفــرد

كمــا أن العمــل عــن ُبعــد يقــدم مزيــًدا مــن املرونــة فــي أداء العمــل، ويســاعد علــى تخفيــض ســاعات التنقــل وصعوبــات - 
.)Gajendran & Haarrison, 2007( التنقل من العمل وإليه

 علــى التوزيــع - 
ً
تســاعد ممارســة العمــل عــن ُبعــد املوظــف علــى تحقيــق التــوازن بيـــن ظــروف األســرة والعمــل، عــالوة

.)Raguram & Wiesenfeld, 2004( الســليم لــألدوار بيـــن أفــراد األســرة الواحــدة

العمل عن ُبعد من املنظور العالمي: 2-

نالت فكرة العمل عن ُبعد اهتمام الكثيـر من دول العالم، فقد تكونت في الدول األوروبية والجزء الشمالي من أمريكا 
هيئات ومجالس لفتح املزيد من مجاالت العمل عن ُبعد، وظلت في ازديــاد ُبعد أن أصبح باإلمكان التوسع فيها بواسطة 

التقنيات الحديثة. فيما يأتي نعرض أهم املحطات التي دعمت األخذ بالعمل عن ُبعد وتجارب بعض الدول في تطبيقه:

 علــى - 
ً
عــام 1972: بينمــا كان يعمــل »جــاك نيلــز« كعالــم فــي البـــرنامج الصاروخــي للواليــات املتحــدة األمريكّيــة، عــالوة

مزاولتــه مهنــه التدريــس فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي ذات الوقــت مــن خــالل العمــل عــن ُبعــد، واســتمر فــي ذلــك املجــال 
.)Ahmadi & Other, 2013( »حتــى أطلــق عليــه »أب العمــل للمســافات البعيــدة

عــام1989: أقــر املجلــس الرئي�ســي للتنميــة اإلداريــة األمريكّيــة مشــروع العمــل عــن ُبعــد فــي مجــال الطيـــران للوكالــة - 
.)Ahmadi & Other, 2013: 3( الفيدراليــة

عــام 1992: تأســيس الجماعــة األوروبيــة التليماتيــة )ECTF( للعمــل عــن ُبعــد، والتــي تضــم مــا يـــزيد عــن 3000 عضــًوا - 
من األفراد واملنظمات اإلقليمية األوروبية، بهدف تبادل املعلومات وتنظيم الحلقات الدراسية لتأهيل العامليـــن 

فــي االتحــاد األوروبــي للعمــل عــن ُبعــد )مو�ســى، 2014: 562(.
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استمرت الحكومات واتحادات العمال في دعم العمل عن ُبعد، وتوفيـر التسهيالت من دعم تقني ومعنوي للعامليـن عن 
ُبعد، مما أدى إلى نمو في معدالت العامليـن عن ُبعد بشكل متسارع في كثيـر من الدول، وعلى وجه الخصوص املتقدمة منها، 
فعلى سبيل املثال وصل عدد القوة العاملة من الرجال والنساء خالل العام 2002 في اململكة املتحدة نحو 15,6 مليون عامل، 
2009(،ولــقــد اتخذت الحكومة  في حيـن بلغت النساء العامالت 12,7 مليون منهن نحو 800 ألــف يعملن عن ُبعد )الرشيد، 
البـريطانية العديد من الخطوات لتشجيع العمل عن ُبعد، ابتداًء من إنشاء الــوزارة اإللكتـرونية )e-ministry( في يوليو من 
العام 1999، وتقديمها العديد من اإلعفاءات الضريبية ملن يعمل من املنـزل. وفي القطاع العام البـريطاني شجعت الحكومة 
.)Halkamisi، 2015( التوسع في العمل عن ُبعد، وذلك بتقديم اإلعانات واملساعدات في امليـزانيات الخاصة لكل وزارة تعمل به

وفــي الــواليــات املتحدة األمريكّية حظي العمل عن ُبعد باهتمام كبيـر، وازديـــاد ملحوظ في أعــداد العامليـن عن ُبعد، 
وذلك بناء على تقاريـر مكتب إحصاءات العمل Bureau of labor Statistics في الواليات املتحدة األمريكّية لعام 1997م، 
فإن هناك ما يقارب 23.2 مليون شخص يعمل عن ُبعد. منهم ما يعادل 60% مستخدمي الحاسب اآللي و35% مستخدمي 
جــهــاز االتــصــال عبـر الهاتف )املــــودم( فــي أثــنــاء العمل مــن املــنـــــزل، و28% يستخدمون جــهــاز اإلرســـال الــنــاســوخ )الــفــاكــس(. 
ويوضح التقريـر أن نسبة العامليـن عن ُبعد في الواليات املتحدة للعام 1997 تتـراوح ما بيـن 6% إلى 10% من العدد اإلجمالي 

للقوى البشرية )الزومان وآخرون، 2004: 66(.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الدول املتقدمة كدول االتحاد األوروبي ودول شرق آسيا كالصيـن واليابان. وعلى غرار ذلك 
تتجه الدول النامية إلى األخذ بسياسة العمل عن ُبعد، ملا أثبت فيه من إمكانات كبيـرة لتطويـر األعمال وسد االحتياجات 
من العامليـن بدون تكاليف عالية، عالوة على ذلك تخفيض نسب البطالة التي تعاني منها دول العالم الثالث بشكل كبيـر 

والعديد من الفوائد جراء األخذ به.

العمل عن ُبعد من املنظور املحلي )اململكة العربية السعودية(: 3-

إن توافر مقومات تطبيق العمل عن ُبعد في اململكة تعد األرض الخصبة لتفعيله بنجاح؛ ويعود ذلك إلى توفر البنية 
التحتية األساسية لتقنية االتصاالت واملعلومات ومما ال شك فيه أن التقدم التقني في اململكة بجانب توفر األجهزة التقنية 
ُيعد  إذ  فــي اململكة؛  القبول املجتمعي   على 

ً
ُيعد مــن املتطلبات األساسية لتطبيقه بفاعلية، عـــالوة ُبعد  الــالزمــة للعمل عــن 

العمل عن ُبعد من آليات العمل املناسبة لعدد من شرائح املجتمع كالنساء وذوي االحتياجات الخاصة وطلبة الجامعات 
الراغبيـن في االستعداد لسوق العمل. وعلى غرار ذلك أطلقت وزارة املــوارد البشرية والتنمية االجتماعية وصندوق تنمية 
املوارد البشرية )هدف( مؤخًرا بـرنامج »العمل عن ُبعد« وجاء ذلك بهدف خلق ثقافة جديدة في سوق العمل املحلي وزيادة 
التحاق املواطنيـن بشكل عــام واملــواطــنــات بشكل خــاص فــي ســوق العمل مــن خــالل خلق فــرص متعددة جــراء األخــذ بآلية 

العمل عن ُبعد، مما يخفض البطالة ويـزيد من اإلنتاج القومي )صندوق تنمية املوارد البشرية، 2016(.

وبالنظر إلى عدد من املؤشرات واإلحصاءات الدالة على أهمية تطبيق العمل عن ُبعد في اململكة العربية السعودية:

بـــ )32,552,336( نسمة وذلــك   )2017( للعام 1438هــــ  السكانية  لنتائج الخصائص  اململكة وفــًقــا  يقدر عــدد سكان 
بمعدل نمو سنوي )2,52%(. ويتوزع هؤالء السكان حسب الجنس بما نسبته )57,48%( من الذكور و)42,56%( من اإلناث. 
ويقدر عدد السكان السعودييـن وفًقا لنتائج املسح )20,408,362( من جملة سكان اململكة )الهيئة العامة لإلحصاء، 2017(.

ويبيـن جدول )1( قوة العمل والعامليـن حسب إحصائيات عام 2017م وفق التغيـر الُربعي ملعدل املشاركة في القوى 
العاملة % )الهيئة العامة لإلحصاء، 2020(.

مــن املــالحــظ مــن هـــذا الـــجـــدول ارتـــفـــاع ُربــعــي في 
مــعــدل مــشــاركــة املــواطــنــيـــــن مــن الجنسيـن فــي الــقــوى 
فــي جـــدول )2(  إلــى مــعــدل البطالة  العاملة ولــو نظرنا 

لذات الوقت وفق التغيـر الُربعي ملعدل البطالة %

يــظــهــر مـــن الــــجــــدول رقــــم )2( ارتــــفــــاع نــســبــي في 
مــعــدل البطالة فــي كــل ُربـــع مــن الــعــام، وذلـــك االرتــفــاع 
يصاحبه ارتفاع في معدل القوى العاملة في الجدول 
تـــــزايــد الــتــحــاق املواطنيـن  رقــم )1(، مما يعني أنــه مــع 

جدول رقم )1(
قوة العمل والعامليـن حسب إحصائيات عام 2017م

وفق التغيـر الُربعي ملعدل املشاركة في القوى العاملة %

جملة اإلجمالياألرباع
السعودييـن

الذكور 
السعوديون

اإلناث 
السعوديات

غيـر 
السعودييـن

201755.140.361.917.475.6 الربع األول 
201754.240.362.117.473.4 الربع الثاني
201754.840.762.617.874.2 الربع الثالث
201755.641.963.419.474.2 الربع الرابع

املصدر: بيانات تقديـريه من مسح القوى العاملة -الهيئة العامة لإلحصاء. )2020(
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مـــن ذكــــور وإنـــــاث إلـــى ســـوق الــعــمــل تـــــــزداد مــعــه نسب 
البطالة. وذلــك يعود إلــى وجــود خلل في آليات العمل 
في السوق السعودي، إذ تتصف آليات العمل املحلية 
بالجمود والرتابة، مما أدى إلى العجز في تنوع الفرص 
الوظيفية وصعوبة املواءمة بيـن أعداد الباحثيـن عن 
العمل والــفــرص الوظيفية املــتــاحــة. وهـــذا مــا جــاء في 
هناك  بــأن  )1420-1425ه(  السابعة  التنمية  خطة 
الــعــالقــة بيـن  إلــى  بــاإلشــارة  مطلبيـن أساسييـن وذلـــك 
النمو السكاني واملوارد البشرية وجاء فيه )الزومان، 

والعقيلي، والسالمة، والرسيني، 2004(:

ضــرورة تحقيــق التنميــة النوعيــة للمــوارد البشــرية فــي ظــل التـــزايد الكمــي، ممــا يعنــي توســيع الطاقــة االســتيعابية 1- 
ملؤسســات التدريــب والتعليــم مــع التحسيـــن النوعــي املســتمر، ومواءمتــه مــع متطلبــات التنميــة االقتصاديــة فــي ظــل 

تســارع التطــور العلمــي والتقنــي.

االهتمــام بإيجــاد فــرص للعمــل فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة. ويتطلــب ذلــك اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات منهــا 2- 
مــا يتصــل بمعــدل النمــو االقتصــادي ذاتــه، ومنهــا مــا يتصــل بآليــات ســوق العمــل وكفاءتــه فــي املواءمــة بيـــن جانبــي 

العــرض والطلــب ملختلــف التخصصــات واملهــن علــى مســتوى مناطــق اململكــة.

واملطلب األخيـر يمكن تحقيقه أو جزء منه عن طريق تطبيق العمل عن ُبعد في اململكة ؛ إذ أثبتت نتائج دراسة الرشيد 
)2005( العديد من الفوائد عند تبني أسلوب العمل عن ُبعد في اململكة، والتي من أبـرزها: الحد من التلوث البيئي والحوادث 
 على ذلــك خلق فــرص وظيفية جديدة مع خفض مشكالت الهجرة إلــى املدن 

ً
املــروريــة جــراء التنقالت من األعمال وإليها, عــالوة

الكبـرى وازدحامها, وعلى الصعيد الخاص يوفر العمل عن ُبعد مصاريف التنقل والجهد الالزم لذلك، واالستقرار العائلي لدى 
موظفي الحضر والقرى، والعديد من املزايا التي توفرها آلية العمل عن ُبعد عند تطبيقها في اململكة.

الدراسات السابقة
سيعرض هذا الجزء من البحث بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية على النحو اآلتي:

دراسات سابقة عن العمل عن ُبعد:

السعودية،  العربية  اململكة  فــي  ُبعد  العمل عــن  أســلــوب  إمكانيات تطبيق  مــدى  تناولت  و   ،)2005( الرشيد  دراســـة 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة فحواها أن اململكة تحتل مرتبة متميـزة بيـن الدول املؤهلة لتطبيق وتبني أسلوب العمل 
عن ُبعد، كما أن مؤسسات األعمال العامة والخاصة تمتلك إمكانات تطبيق هــذه اآللية من العمل. فيما تطرق الجانب 
اآلخــر من الدراسة لتحليل تأثيـرات تبني العمل عن ُبعد لبعض الفئات املؤهلة من )ذوي اإلعاقة والنساء(، وتوصلت إلى 
الدراسة أن هؤالء األفراد )ذوي اإلعاقة( الذيـن لديهم صعوبات في التنقل، يمكن أن يؤدوا أعمالهم عن ُبعد إما من املنـزل 
وإمــا من موقع خــاص. وبذلك أوصــت الدراسة بضرورة تصميم أنظمة وتشريعات منظمة ألسلوب العمل عن ُبعد، دعوة 
الوزارات املعنية بشئون التشغيل للنساء وذوي اإلعاقة لتبني أسلوب العمل عن ُبعد بما يخدم أهداف القضاء على بطالة 
تلك الــفــئــات.وفــي ذات املــجــال البحثي أجـــرى الرشيد )2009( دراســـة بــعــنــوان: اتــجــاهــات املـــرأة السعودية تــجــاه العمل عن 
ُبعد، وقد سعت إلى التعرف على توجهات املرأة السعودية تجاه تطبيق العمل عن ُبعد، وتحليل الدافع الذي يحفز املرأة 
السعودية لتبني أسلوب العمل عن ُبعد مع التعرف على معوقات تطبيقه وكيفية مواجهتها. وقد أظهرت النتائج ارتفاًعا في 
نسبة السيدات الالتي يفضلن العمل عن ُبعد، وأن الجمع بيـن العناية باألسرة والوظيفة جاء في املرتبة األولى من دوافع تبني 
العمل عن ُبعد، كما أوصت الدراسة الدعوة لقيام املؤتمرات والندوات التي تتناول موضوع العمل عن ُبعد وتبـرز منافعه، 

مع ضرورة االستفادة من تجارب الشركات واملنشآت العاملية في مجال تطبيق العمل عن ُبعد.

دراســـة شــروتــي وآخــــرون )2012(، وأظــهــرت مــعــدالت اإلرهــــاق واملــشــاركــة فــي الــعــمــل خـــالل الــعــمــل عــن ُبــعــد بــنــاء على 
متطلبات الوظيفة ومواردها، والتي سعت إلى التحقق من تأثيـر العمل عن ُبعد على اإلرهاق واملشاركة في العمل. وقد أظهرت 

جدول رقم )2(
معدل البطالة حسب إحصائيات عام 2017 وفق التغيـر الربعي %

جملة اإلجمالياألرباع
السعودييـن

الذكور 
السعوديون

اإلناث 
السعوديات

غيـر 
السعودييـن

20175.812.77.233.00.7 الربع األول
20176.012.87.433.10.9 الربع الثاني
20175.812.87.432.70.5 الربع الثالث
20176.012.87.531.00.7 الربع الرابع

املصدر: بيانات تقديـرية من مسح القوى العاملة-الهيئة العامة لإلحصاء )2020(
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نتائج الدراسة أن التأثيـر اإليجابي للعمل عن ُبعد يتمثل في تقليل ضغط العمل، وتعارض األدوار، وزيادة االستقاللية. في 
حيـن يتمثل تأثيـره السلبي في زيادة التباس األدوار، وقلة تقديم الدعم والتغذية الراجعة. وأخيـًرا، أوصت الدراسة بضرورة 
ــرق حــدوث مثل هذه التأثيـرات ملساعدة الباحثيـن على كشف تعقيدات العمل عن ُبعد، وأيًضا مساعدة 

ُ
فهم أسباب وط

العامليـن عن ُبعد وآخريـن ممن يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيـرة بشأن هذا النوع من أنظمة العمل.

دراسة التميمي )2016(،بعنوان »العمل عن ُبعد كمدخل لتفعيل دور الجامعات في تعزيـز مشاركة املرأة في التنمية: 
أبعادها  املتفق مع  الوصفي  املنهج  الباحثة  فيها  العزيـز«، استخدمت  بن عبد  األميـر سطام  دراســة تطبيقية على جامعة 
الــســعــوديــة، وقــد توصلت  العربية  اململكة  فــي  التنموي  بالتخطيط  تتعلق  الــتــي  الــوثــائــق  املختلفة، وذلـــك مــن خــالل تحليل 
الباحثة من خالل إجــراء املقابالت الجامعية املركزة إال أنه يوجد وجــود نقص بالوعي بمفهوم العمل عن ُبعد للمرأة بيـن 
أفراد املجتمع، وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بمفهوم العمل عن ُبعد وذلك من خالل توجيه األنشطة الجامعية 
واالجتماعية لذلك , مع تفعيل دور املشاركة املجتمعية من خالل ورشات العمل والندوات والبـرامج التدريبية لنشر ثقافة 

العمل عن ُبعد.

دراسة الجمعة وآخــرون )2015(، وهدفت إلى تحليل الوضع الحالي للعمل عن ُبعد في اململكة العربية السعودية، 
الوصفي من  املنهج  الــدراســة  الحديثة، طبقت  اآللية  هــذه  تواجه  التي  التحديات والصعوبات  الــخــرج( وتحديد  )محافظة 
خالل أداة القياس االستبانة على عينة البحث املتمثلة في النساء وذوي االحتياجات الخاصة البالغ عددهم367 مفردة، 
50% من  24-35ســنــة حيث مثلت  وجــد الباحثون من خاللها أن الفئة العمرية املناسبة للعمل عن ُبعد تتـراوح أعمارهم 
العينة محل الــدراســة، وذلــك يعود لــدور هــذه الفئة العمرية الكبيـر فــي اإلنــتــاج. كما أن 45% مــن اإلنـــاث لديهم املؤهالت 
العلمية والتقنية املتطابقة ملتطلبات العمل عن ُبعد، وتو�سي الدراسة بأن تبدأ املنظمات بتوفيـر املتطلبات التقنية التي 
تـرتب  الــدراســة بسن تشريعات وأنظمة  تسهل من تفعيل آلية العمل عن ُبعد للراغبيـن في العمل من خاللها. كما تو�سي 

عالقة العامل عن ُبعد باملنظمة، مع توفيـر مراكز التدريب والتأهيل لتوعية املجتمع ونشر ثقافة العمل عن ُبعد.

دراســة فان ديبـر وآخــرون )2020(، وتناولت عالقة عمل املوظفيـن من املنـزل وتأثيـرها على مستوى األداء الفردي 
والجماعي؛ للتحقق من مدى تأثيـر نظام العمل من املنـزل على ُمخرجات العمل من خالل التـركيـز على تأثيـر الزمالء العامليـن 
من املنـزل على مستوى أداء األفراد وفرق العمل. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مجموعة بيانات ُمستخلصة من 
دراسة استقصائية واسعة النطاق أجريت في عام 2016 وتضم 11011 موظًفا يعملون ضمن 869 فريًقا في 259 مؤسسة 
في تسع دول أوروبية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود مزايا للعمل عن ُبعد، بيد أنه قد يجلب على املوظفيـن بعض املشكالت 
أيًضا، وأن أفراد العمل ُيظهرون أداء أفضل عندما ال يعمل زمالؤهم من املنـزل، وأن عمل الزمالء من املنـزل ُيؤثـر سلًبا في 
أداء املوظفيـن الفردي. وأخيـًرا، أوصت الدراسة الباحثيـن بـزيادة التـركيـز على سلوك زمالء العمل عند محاولة فهم سلوك 

العامليـن األفراد، وكذلك أوصت أرباب العمل ُبعدم تشجيع املوظفيـن على العمل من املنـزل.

ُبعد  تأثيـر العمل عن  دراســة ديوالنويجي وفيـربوجيـن )2020(، وهــي دراســة شبه ميدانية، واستهدفت البحث عن 
على شعور املوظفيـن باإلجهاد وضغط العمل، ولتحقيق أهداف الدراسة، ُسمح لعينة الدراسة من املوظفيـن في مجموعة 
التدخل )39 فــرد( بالعمل من املنـزل ملــدة يوميـن على األكثـر، في حيـن لم ُيسمح للمجموعة الضابطة )39 فــرًدا( بالعمل 
عن ُبعد. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التحليالت أحادية املتغيـر أظهرت جهًدا أقل لدى مجموعة املوظفيـن العامليـن عن 
ُبعد قبل الشروع في العمل عن ُبعد مقاربة بفتـرة نهاية التجربة. ولم تظهر تباينات أحادية املتغيـر في التعارض بيـن العمل 
واملــنـــــزل، واملــشــاركــة فــي العمل، واألداء الوظيفي بــمــرور الــوقــت. ولــذلــك أوصــت الــدراســة الباحثيـن واملمارسيـن باستخدام 
مستويات مختلفة من التحليل عند دراسة أو تقييم سياسات العمل عن ُبعد نظًرا لوجود تشابه بالضرورة بيـن تأثيـرات 

املوظفيـن أنفسهم، والتأثيـرات بيـن املوظفيـن بعضهم بعض.

دراسات سابقة عن أزمة كوفيد-19:

السعودية  العربية  اململكة  قبل  مــن  املتخذة  الوقائية  التدابيـر  بمقارنة  وقــامــت   ،)Algaissi et al., 2020( دراســة 
ونظيـرتها جمهورية الصيـن خالل انتشار فيـروس كوفيد-19. تمثلت اإلجراءات في الصيـن منذ بدء الظهور في مدينة »ووهان« 
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2019، بتطبيق تدابيـر صارمة ملنع انتشار الفيـروس كالتباعد االجتماعي بيـن األشخاص، إغالق  في أواخــر شهر ديسمبـر 
املدن واملدارس والشركات، قيود السفر والنقل، بناء مستشفيات في أيام قليلة، واستخدام تقنيات جديدة لتتبع الحاالت. 
مقارنة باململكة العربية السعودية، فقد اتخذت الحكومة احتياطات صارمة ملنع انتشار الفيـروس. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم 
اتخاذ جميع هذه اإلجراءات في حيـن أن عدد الحاالت املؤكدة في اململكة كانت أقل من 300 حالة في دولة يـزيد عدد سكانها 
عن 30 مليون نسمة. بدًءا بوقف جميع الرحالت الجوية املباشرة بيـن اململكة العربية السعودية والصيـن، متبوًعا بتعليق 
 إلى حظر السفر الدولي والداخلي. وتطبيق سياسة التباعد االجتماعي في 

ً
دخول جميع الحجاج والسائحيـن للعمرة، وصوال

شتى املحافل األهلية والعامة. كما تم تفعيل الصحة الرقمية واستخدامها في العديد من الخدمات الصحية.

والــتــي تحمل عــنــوان »كــورونــا تستنـزف طاقة الصيـن«، وأظــهــرت أنــه منذ   ،Oil & Gas Trend 2020 دراســـة مجلة 
انتشار فيـروس كوفيد-19 في الصيـن أّدى إلى انخفاض الطلب على النفط، وقد تـزامن ذلك مع حراك في منظمة أوبك تقوده 
ا. ومع توسع نطاق انتشار الفيـروس إلى  روسیا حول زيادة العرض بالنسبة للطلب والذي أدى إلى خفض أسعار النفط عاملیًّ
الدول األخرى والذي وصل إلى 40 دولة تقريًبا، بدأ يتضح في هذه الدول أيًضا انخفاض أسعار األسهم في شركات النفط. 
ومع أن الدراسة لم تتنبأ بما ستؤول إليه قرارات روسيا حول وقف أو خفض اإلنتاج إال أن تنبؤات الدراسة تنفي أي فرصة 

الرتفاع الطلب على النفط حتى نهاية عام 2020.

دراسة )May, 2020(، وهي دراسة استطالعية بعنوان »ظالم دامس يـرافق جائحة كورونا: نظرة عامة حول توقعات 
ا«، وتتوقع أن ما بــدأ في الصيـن من وقــف سالسل اإلمـــداد وإغــالق املــوانــئ والــرحــالت أحــدث صدمة  السوق الشهرية عامليًّ
لالقتصاد العالمي، ومع تف�سي املرض نحو العالم سيستمر انهيار األســواق العاملية مما يشيـر إلى احتمالية خفض الناتج 
املحلي العالمي بنسبة تتـراوح ما بيـن 0.3% -0.5%. وهو ما ينبئ بكساد اقتصادي لهذا العام. وتتنبأ الدراسة بمعدل انخفاض 
الناتج املحلي الدولي بناء على معدل تغيـرها ألكثـر من عشر دول على مدى خمس سنوات ابتداًء من 2017م حتى 2022 . 
نشرت هذه الدراسة اإلحصائية في مجلة Oxford Economics بتاريخ مارس 2020 لخبيـر االقتصاد ومديـر مركز أبحاث 

Global Macro »بين ماي«.

دراسة بودي وراي )2020(، وتوصلت إلى إن الجوائح الصحية التي تنتشر بهذا األسلوب األ�سي املطرد بإمكانها تغييـر 
قــوى العالم. وذلــك بناء على أحـــداث تاريخية مشابهة مثل »املـــوت األســـود« فــي الــقــرن الــرابــع عشر، و«مـــرض الــســارس« في 
2003 والتي قتلت آالف الناس حول العالم. يشيـر الباحثان إلى أنه في أثناء سعي الدول إليجاد عالج للمرض فإن الفيـروس 
ال يستمر في قتل اإلنسان فقط، وإنما القضاء على القوى االقتصادية واالجتماعية للدول. ومما یزید األمر سوًءا أن هذه 
الجائحة بــدأت من الصيـن وهي مركز تجاري مهم؛ ٕاذ تعتمد كثير من الــدول على صادراتها. كل ما سبق ذكــره يهدد الناتج 
املحلي العالمي والذي انخفض بنسبة 1.5 % حتى اآلن. وال يـزال العالم في دوامة مستمرة من األحداث أدت إلى إثارة القلق 

والهلع لدى الناس، ومن ثم يتوقع أن تتـرك آثاًرا نفسية في سلسلة من التبعات التي يصعب التعافي منها وعلى مدى طويل.

دراسات سابقة عن العمل عن ُبعد خالل األزمات )أزمة كوفيد-19-(:

دراسة ستجن وآخرون )2020(، وهدفت إلى التعرف على آراء املوظفيـن العامليـن عن ُبعد وتصوراتهم حيال تأثيـر 
العمل عن ُبعد على جوانب الحياة الشخصية واملهنية، والتمييـز بيـن العمل عن ُبعد في فتـرة العمل العادية وفتـرة أزمة 
كوفيد-19، وتوصلت الدراسة إلى وجود سمات إيجابية لنظام العمل عن ُبعد مثل زيادة الكفاءة والحد من أخطار الشعور 
باإلرهاق، وأن الغالبية العظمى من املوظفيـن يعتقدون أن العمل عن ُبعد واالجتماعات اإللكتـرونية ستـزيد في املستقبل، 
خاصة في بلجيكا. وفي املقابل، أبــدى بعض املوظفيـن مخاوفهم حيال تأثيـر العمل عن ُبعد على فرصهم في الحصول على 
تـرقية، وتأثيـره سلًبا على عالقاتهم مع زمالئهم وأرباب العمل. وعالوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى عدد من االرتباطات بيـن 
العمل عن ُبعد والجوانب األخرى للحياة الشخصية واملهنية. وأخيـًرا، أوصت الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية باستخدام 

تصميمات بحثية مختلفة، للكشف عما إذا كانت هذه االرتباطات قوية وبالفعل توضح آليات موضوعية وسببية.

دراســـة )Brynjolfsson et al., 2020(، وقـــد أعـــدت لــقــيــاس مـــدى اســتــجــابــة الــقــوى الــعــامــلــة فــي الـــواليـــات املتحدة 
األمريكّية لجائحة كوفيد-19، وقد سعت الدراسة إلى توثيق بعض الحقائق األولية عن طريق استخدام استبانة واستمر 
التوثيق في الفتـرة بيـن 1- 5 أبـريل 2020. على عينة ُممثلة على املستوى الوطني وجاءت نتائج الدراسة لُتظهر وجود عالقة 
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سلبية قوية بيـن نسبة العامليـن في مقر العمل ونسبة العامليـن من املنـزل؛ مما ُيشيـر إلى تـزايد معدالت تحول العامليـن 
ُبــعــد، وإمكانية توقع هــذه النسبة مــن خــالل تحديد مــعــدالت انتشار  )أكثـر مــن ثلث الــقــوى العاملة( إلــى نظام العمل عــن 
اإلصابة بفيـروس كوفيد-19. وخلصت الدراسة إلى أنه في حال تباطؤ األفــراد في تعلم طرق جديدة للعمل عن ُبعد وإعادة 
العمل. واقتـرحت  تنظيم  تأثيـرات مستدامة على  الــوبــاء بظهور  انتشار  الناجمة عن  التغييـرات  نذر 

ُ
ت األعــمــال، قد  تنظيم 

الدراسة االستمرار في رصد تغييـرات طبيعة العمل عن ُبعد. وبضرورة إجراء املزيد من البحوث لفهم هذه التغييـرات، وكيف 
ستؤثـر التوزيعات املهنية على حصة القوى العاملة التي تؤدي عملها عن ُبعد.

دراســة آنجل وآمــايــا )2020(، وهــدفــت إلــى التحقق مــن مــدى فعالية تنفيذ العمل عــن ُبعد خــالل أزمــة كوفيد -19 
كممارسة آمنة للتصدي لألزمة التي تخلفها جائحة كوفيد-19. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على البحث عن 
الشركات التي طبقت نظام العمل عن ُبعد بداية األزمة. وقد أظهرت نتائج الدراسة افتقار العديد من الشركات في الواليات 
املتحدة إلى خطط كافية ملواجهة العوامل الخارجية )مثل الجائحة( التي تنطوي على إعــادة تنظيم العمل. وبذلك أوصت 
ركز على وضع العمل عن ُبعد في الشركات ُبعد انتهاء أزمة انتشار جائحة 

ُ
الدراسة بضرورة إجراء املزيد من البحوث التي ت

)كوفيد-19( للتعرف على ما إذا كانت األزمة قد عملت كُمحفز للعمل عن ُبعد في املستقبل، أو إذا كانت مجرد إجراء مؤقت 
ليس له آثار طويلة املدى.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية ،والتي قد كشفت بأن العمل عن ُبعد من 
املواضيع املهمة في حقل اإلدارة، واألكثـر أهمية وحداثة في القطاع العام وما يتعلق بالعمل عن ُبعد خالل األزمــات، وقد 
ظهرت بعض الــدراســات التي حاولت البحث في هذيـن الجانبيـن من حيث، املفهوم واألهمية، ومؤخًرا البحث في عالقتهما 
ببعض.كما تتميـز الــدراســة الحالية عن البحوث والــدراســات السابقة أنها من أوائــل الــدراســات في الوطن العربي على حد 
علم الباحثات التي تناولت العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19 بشكل عام، وعلى وجه الخصوص من جانب التحديات 
التي واجهت تطبيق العمل عن ُبعد في اململكة والحلول املقتـرحة لتفعيله بنجاح. كما وأن معظم الدراسات في مجال العمل 
عن ُبعد جرت على عينة من القطاع الخاص بينما ركزت الدراسة الحالية على وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة 
العربية السعودية. إذ يبلغ إجمالي العامليـن في اململكة بنهاية العام 1436-1437هــ في مختلف القطاعات الحكومية ما يعادل 
1,524,466 بيـن موظف وموظفة )أرقام، 2016(. وبذلك تمثل هذه الشريحة جزًءا كبيـًرا في قطاع األعمال السعودي، ويعد 

االهتمام بها اهتماًما بعنصري اإلنتاجية والتقدم العام.

مشكلة الدراسة:
فرضت سرعة انتشار فايـروس كوفيد -19 املستجد في نهاية العام 2019، ابتداء من مدينة ووهان الصينية، واتساع 
ا واملؤدية إلى اعتالالت  نطاقها في أكثـر من 185 دولة في العالم، تحديات كبيـرة ملجابهته وفًقا لطبيعة الوباء املعدية بشريًّ
صحية قد تنتهي بالوفاة. ومع التفاقم الكبيـر ألعــداد املصابيـن في مختلف البلدان دون حصانة صنفت منظمة الصحة 
2020(، مما استدعى  ا »جائحة« )منظمة الصحة العاملية،  2020م تف�سي كوفيد-19 وبــاًء عامليًّ 11 من مــارس  في  العاملية 
الحكومات لتفعيل آلية االستجابة العاجلة لحاالت الطوارئ، واتخاذ التدابيـر الالزمة للحد من تف�سي الفيـروس، والسعي 
إليجاد التوزان بيـن صحة اإلنسان والتداعيات االجتماعية واالقتصادية جراء األزمة. وفي ظل سعي الدول املختلفة التصدي 
ألزمــة كوفيد -19 تباينت اإلجــراءات ملكافحة الوباء في العديد من الــدول. وفي اململكة العربية السعودية منذ تسجيل أولى 
حاالت اإلصابة املوافق 2 من مارس 2020 )وكالة األنباء السعودية، 2020(. انتقلت فيها اململكة من حالة التدابيـر الوقائية 
والتأهب املسبق إلى اإلجراءات الصارمة للحد من التف�سي املتـزايد، وذلك بانتهاج سياسة التباعد االجتماعي لتقليل العدوى 
الوبائية، وفي مقدمة اإلجــراءات االحتـرازية في 16 من مــارس 2020  ما أصدرته وزارة املــوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

بإقرار تعليق الحضور ملقرات العمل في القطاع العام »الحكومي«، وتسييـر األعمال عن طريق العمل عن ُبعد.

ــــه، تــخــتــلــف  ــــذت بـ ــــرار الــكــثــيـــــر مــــن دول الـــعـــالـــم الـــتـــي أخــ ــلـــى غــ ــا وعـ ــــذا الــــقــــرار فــــي إجـــــــراء غــيـــــر مـــســـبـــوق مــحــلــيًّ ــاء هـ ــ وجــ
ُبــعــد. على ضــوء ذلــك نــشــرت مجلة  الــجــاهــزيــة بــاخــتــالف البنية التحتية الرقمية فــي الـــدول والــتــجــارب السابقة للعمل عــن 
 بعنوان: القواعد الجديدة للعمل عن ُبعد والذي يبيـن 

ً
Knowledge Working التابعة لكلية األعمال بجامعة هارفارد مقاال
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في مقدمته إحصائيات العمل عن ُبعد قبل الجائحة في الواليات املتحدة بنسبة 5.2% من األعمال تتم مزاولتها عن طريق 
ا )Gerdeman, 2020(. وذلك  العمل عن ُبعد بشكل كلي، بينما يمارس على األقل 43% من املوظفيـن جزًءا من أعمالهم منـزليًّ
بخالف العديد من الدول؛ إذ تعتمد اململكة بشكل أسا�سي على العمل املكتبي وبشكل أكبـر في القطاع العام »الحكومي«؛ 

مما قد ينتج عن االنتقال إلى سياسة العمل عن ُبعد دون سابق إنذار العديد من التحديات الي تواجه العامليـن.

وفي ذلك تكمن مشكلة البحث في التساؤل الرئيس اآلتي:

في اململكة  لــدى موظفي القطاع العام  ُبعد خــالل أزمــة كوفيد-19  التي تواجه تطبيق العمل عن  ما التحديات 
العربية السعودية؟

التساؤالت الفرعية:
ما التحديات التي تواجه سيـر عمل القطاع العام عند تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19؟- 

ما إيجابيات العمل عن ُبعد من وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية؟- 

ما سلبيات العمل عن ُبعد من وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية؟- 

مــا الحلــول املقتـــرحة لتفعيــل العمــل عــن ُبعــد بنجــاح فــي أثنــاء أزمــة كوفيــد-19 وُبعدهــا مــن وجهــة نظــر موظفــي - 
العــام؟ القطــاع 

أهداف الدراسة:
يستهدف البحث الحالي التعرف على:

التحديــات التــي تواجــه تطبيــق العمــل عــن ُبعــد خــالل أزمــة كوفيد-19مــن وجهــة نظــر موظفــي القطــاع العــام فــي 1- 
العربيــة. اململكــة 

أبـــرز إيجابيــات وســلبيات تطبيــق العمــل عــن ُبعــد خــالل أزمــة كوفيــد-19 مــن وجهــة نظــر موظفــي القطــاع العــام فــي 2- 
اململكــة العربيــة الســعودية.

الحلول املقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح في أثناء أزمة كوفيد-19 وُبعدها.3- 

أهمية الدراسة:
في عــدة جوانب سيتم التطرق إليها بشكل مختصر في هــذا الجزء. الجانب األول من  تكمن أهمية الــدراســة الحالية 
ا، وتعد األولى من  أهمية البحث أنه يتعلق بمناقشة أزمة يتعرض لها قطاع األعمال العام في اململكة العربية السعودية حاليًّ
نوعها، وذلك جراء التحول السريع للعمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19، ومع ندرة الدراسات عنها وعلى وجه الخصوص 
العربية منها، سنحاول من خالل هذا البحث التوسع في فهم هذه الظاهرة، واإلفادة بنتائجها ألصحاب العالقة من مسؤولي 
 بسن آليات 

ً
ا على قطاع األعمال العام، واالستعداد مستقبال القطاع العام وموظفيه، لتفادي اآلثار السلبية لألزمة حاليًّ

عمل ملجابهة مثل هذه األزمات.

 على أّن البحث الحالي ذو أهمية نظرية؛ إذ يسهم في تغذية مسارات بحثية مهمة، أهمها ما لم يشبع حتى اآلن في 
ً
عالوة

 
ً
ا، مسار العمل عن ُبعد Remote Work بأنواعه املتعددة، والذي يعد أحد االتجاهات الحديثة في اإلدارة. عالوة اإلدارة عربيًّ

على املسار الحديث في مجال األزمات وخصوًصا الوبائية منها، أزمة كوفيد Covid-19 وأثـرها على بيئة األعمال.

حدود الدراسة:
ســعــت الـــدراســـة لــتــعــرف عــلــى أبـــــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه تطبيق الــعــمــل عــن ُبــعــد خـــالل أزمـــة كــوفــيــد-19مــن وجهة 
نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية، وتقديم حلول مقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح في أثناء وبعد أزمة 
كوفيد-19، وذلك من خالل طرح االستبانة على كافة موظفي القطاع العام »الحكومي«، كما ركزت على جمع أبـرز إيجابيات 

وسلبيات تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد- 19.
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منهجية الدراسة:
 ألهداف الدراسة فقد تم االعتماد في الجزء امليداني على املنهج الوصفي املسحي لبيان التحديات التي تواجه 

ً
تحقيقا

تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمــة كوفيد -19 في قطاع األعمال العام في اململكة، وإيجاد الحلول املناسبة، وذلــك بقياس 
اتجاهات مجتمع الدراسة الذي يتألف من جميع موظفي القطاع العام »الحكومي« في اململكة العربية السعودية.

مجتمع وعينة الدراسة:
نظًرا لكبـر حجم العينة وصعوبة شموله كله، فقد قامت الباحثات باختيار عينة عشوائية بسيطة؛ وذلك ملناسبتها 
ملجتمع الدراسة. وقد تم اختيار العينات من مجتمع معروف الحجم والذي يقدر بأكثـر من مليون ونصف املليون موظف 
حكومي-مدني- )أرقام، 2016(، فستكون العينة عند الحد األدنى )384( مفردة، وقد تم توزيع استبانة إلكتـرونية من خالل 
محرك البحث Google Drive، وتم استـرداد عدد )549( استبانة وعند العد اإلحصائي تم استبعاد )5( استبانات لعدم 

صالحيتها للتحليل االحصائي، وبذلك تم تحليل إجابات العينة من خالل )544( استبانة.

أدوات وطرق جمع البيانات:
صممت الباحثات اْسِتبانة لرصد آراء موظفي القطاع العام »الحكومي« في اململكة العربية السعودية، مستفيدة من 

الدراسات السابقة واإلطار النظري لذات املوضوع، وتتكون االستبانة من جزأيـن على النحو اآلتي:
الجزء األول: لتحديد املعلومات العامة عن عينة الدراسة شملت: العمر، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبـرة، وطبيعة 
 )31( الخاصة ويشتمل على  الــدراســة وعباراتها  الثاني: محاور  الجزء  تناول  بينما  الوظيفي.  العمل، واملجال  العمل، جهة 
فقرة موزعة على أربعة أبعاد على النحو اآلتي: يقيس الُبعد األول التحديات التي تواجه تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة 
كوفيد-19 من وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية ويشتمل على )11( فقرة، ويقيس الُبعد الثاني 
إيجابيات تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19 من وجهة نظر موظفي القطاع العام، ويحتوي على )7( فقرات، بينما 
يقيس الُبعد الثالث سلبيات العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19 من وجهة نظر موظفي القطاع العام، ويشتمل على )7( 
فقرات، ويشمل الُبعد الرابع )6( فقرات عن الحلول املقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح في أثناء أزمة كوفيد-19 وبعدها 

في اململكة من وجهة نظر موظفي القطاع العام.

الدراسة امليدانية
اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة

لــحــســاب صـــدق أداة الـــدراســـة وثــبــاتــهــا والــتــأكــد مــن سالمتها قــبــل تــوزيــعــهــا قــامــت الــبــاحــثــات بتطبيق الـــدراســـة عــلــى عينة 
استطالعية من مجتمع الدراسة )املوظفيـن بالقطاع العام »الحكومي« في اململكة العربية السعودية( مكونة من )30( موظفـ/ـة 
وتم عمل اختبار ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرو نباخ لكل محور من محاور الدراسة وعلى مجتمع الدراسة.                               

وبالنظر لقيم معامل ألفا كرو نباخ نجد أن:

لــكل -  كرونبــاخ  ألفــا  معامــل  قيــم 
وللمحــاور  منفــرد  بشــكل  محــور 
مجتمعة تـــراوحت بيـــن )0.80 و0.9( 
تتمتــع  االســتبانة  أن  يعنــي  وهــذا 
ا يمكن  بثبات ومصداقية عالية جدًّ
االعتمــاد عليهــا فــي التطبيــق امليدانــي 
ألداة  الخارجيــة  الصــورة  للدراســة 
نوعيــة  انتقــاء  حيــث  مــن  الدراســة 
ومــدى  صياغتهــا  وكيفيــة  املفــردات. 
النــوع  هــذا  يشيـــر  كمــا  وضوحهــا. 

جدول رقم )3( 
معامل ألفا كرو نباخ لكل محور من محاور الدراسة وعلى مجتمع الدراسة

عدد املحور
الفقرات

معامل ثبات 
ألفا كرو نباخ

ُبعد  تــواجــه تطبيق العمل عــن  املــحــور األول )التحديات التي 
.833 110خالل أزمة كوفيد-19 من وجهة نظر موظفي القطاع العام(

.808 70املحور الثاني )فوائد تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19-(
.907 70املحور الثالث )سلبيات العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19-(

املـــحـــور الـــرابـــع )الـــحـــلـــول املــقــتـــــرحــة لــتــفــعــيــل الــعــمــل عـــن ُبــعــد 
.868 60بنجاح أثناء أزمة كوفيد-19-وُبعدها(

.838 310معامل الثبات للدراسة ككل 
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مــن الصــدق إلــى أن االســتبانة مناســبة للغــرض الــذي وضعــت مــن 
أجلــه. وللتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة وقدرتهــا علــى اإلجابــة عــن 
ميـــن 

َّ
تســاؤالت الدراســة. فقــد تــم عــرض االســتبانة علــى )3( محك

واقتـــراحاتهم  ملحوظاتهــم  أبــدوا  وقــد  ســعود،  امللــك  جامعــة  مــن 
علــى بعــض فقراتهــا وقــد تــم األخــذ بهــا ومراجعتهــا والخــروج بصيغــة 
نهائيــة، وذلــك مــع أخــذ املوافقــة مــن اللجنــة الفرعيــة ألخالقيــات 
البحــوث اإلنســانية واالجتماعيــة التابعــة لعمــادة البحــث العلمــي 

توزيعهــا. علــى  ســعود  امللــك  جامعــة  فــي 

تـرميـــز األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات: تم اعتماد البـــرنامج - 
تتيــح  التــي  والنســب  املؤشــرات  الســتخراج   SPSS االحصائــي 
ــا، وقــد اســتخدمت  للباحثــات إمكانيــة تحليــل نتائــج الدراســة علميًّ
التكرارات واملتوســطات الحســابية واالنحرافات املعيارية والنســب 

ــا. املئويــة لوصــف النتائــج إحصائيًّ

عرض وتحليل بيانات ونتائج الدراسة

 - نتائــج متعلقــة بخصائــص أفــراد عينــة الدراســة مــن موظفي القطاع 
ً

أوال
العام باململكة:

يــوضــح جـــدول رقـــم )4( تــوزيــع خــصــائــص أفــــراد الـــدراســـة مــن موظفي 
القطاع العام باململكة.

ثانًيا - نتائج الدراسة امليدانية:
نتائج ســؤال الدراســة األول: ما التحديات التي تواجه سيـــر عمل القطاع 

العام عند تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19؟

ــتــــوســــطــــات الـــحـــســـابـــيـــة،  ــــذا الــــــســــــؤال تـــــم حــــســــاب املــ ــ ــابــــة عـــــن هـ لــــإلجــ
واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من موظفي 
تــواجــه سيـر  فــي اململكة على عــبــارات محور »التحديات التي  الــعــام  القطاع 
عــمــل الــقــطــاع الــعــام عــنــد تطبيق الــعــمــل عــن ُبــعــد خـــالل أزمـــة كــوفــيــد-19« 

والجدول رقم )5( يوضح النتائج املتصلة بهذا املحور.

يتضح من الجدول رقم )5( ما يأتي:

ــــة مــوافــقــة أفـــــراد الــــدراســــة مـــن مــوظــفــي الــقــطــاع  ــــد تـــقـــارب فـــي درجـ يوجـ
العام على عبارات محور )التحديات التي تواجه سيـر عمل القطاع العام عند 
تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19( حيث يشمل املحور )11( فقرة، 
تـراوحت فيها املتوسطات الحسابية من )3.24 إلى 4.04(.كما أن املتوسط العام 
الســتــجــابــات أفـــراد الــدراســة على عــبــارات املــحــور قــد بلغ )3.63 درجـــة مــن 5(، 
وانحراف معياري )0.74(، وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس 

الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )موافق( بالنسبة ألداة الدراسة.

وقد كانت أعلى فقرة من حيث املتوسط الحسابي هي العبارة رقم )4( 
والتي نصها »عدم توفيـر الجهات الحكومية متطلبات العمل عن ُبعد كأجهزة الحواسيب املحمولة للموظفيـن« بدرجة )موافق( 
وباملرتبة األولى، بمتوسط حسابي )4.04( وانحراف معياري )1.11(، وتفسيـر ذلك ربما يعود إلى كثـرة أعداد املوظفيـن مع عدم 

جدول رقم )4( 
توزيع خصائص أفراد الدراسة من موظفي 

القطاع العام باململكة

النسبةالتكرارالفئاتاملتغيـرات

الجنس
38069.9أنثى
16430.1ذكر

100%544املجموع

العمر

417.5أقل من 25 إلى 30 سنة
14025.7أقل من 30 إلى سنة 35
13424.6أقل من 35 إلى 40 سنة

4022942.1 سنه فما فوق
100%544املجموع

املؤهل 
العلمي

458.3ثانوي
36667.3جامعي

9617.6ماجستيـر
376.8دكتوراه
100%544املجموع

جهة 
العمل أو 

القطاع

15728.9القطاع التعليمي
10819.9القطاع الصحي

8515.7القطاع التنموي
صناديق ومؤسسات 

7814.4حكومية

529.6القطاع املالي
407.4القطاع االقتصادي

224.1أخرى
100%544املجموع

املجال 
الوظيفي

27851.1إداري
10519.3تعليمي
6812.5صحي

305.5مالي ومحاسبي
264.8قانوني

173.2أمني
203.6أخرى

100%544املجموع

طبيعة 
العمل

10920.0مديـر
43580.0موظف
100%544املجموع

سنوات 
الخبـرة

من سنة إلى 10 
24044.1سنوات

19335.5من 11 إلى 20 سنة
9417.3من 21 إلى 30 سنة 

173.1أكثـر من 30 سنة
100%544املجموع
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الــقــدرة عــلــى توفيـر جــهــاز حــاســوب 
شخ�سي لكل موظف يصطحبه إلى 
مسكنه. وفـــي هـــذا الــصــدد ناقشت 
جــلــســات بـــــرنــامــج تــطــويـــــر الصناعة 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــلــــوجــــســــتــــيــــة طـــــرح 
ــــــرز تــحــديــات األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة  أبـ
والــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص، وجـــــــــــــــاء فـــي 
مقدمتها »امليـزانية واملوارد البشرية 
بالتحديات  تــعــنــى  والــتــقــنــيــة« والــتــي 
الــــتــــي تـــــواجـــــه األجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة 
تكمن عادة في محدودية امليـزانيات 
وعدم توفر التقنية الكافية واملوارد 
الــبــشــريــة املــؤهــلــة لـــذلـــك )املــديــنــة، 
2019(. بــيــنــمــا جــــاءت الــعــبــارة رقــم 
ــتــــقــــاد شــعــور  ــتــــي نـــصـــهـــا »افــ )9( والــ
االلتـزام في العمل« بدرجة )محايد( 
في  الحادية عشرة واألقــل  وباملرتبة 
ــتــــوســــطــــات، بـــمـــتـــوســـط حــســابــي  املــ
 .)1.29( معياري  وانــحــراف   )3.24(

وتفسيـر ذلك أن املوظف مقيم بشكل كامل في منـزله يعمل دون رقابة أو إشــراف ومتابعة مباشرة من الرؤساء في العمل، 
مما قد يفقد املوظف االلتـزام بــأداء األعمال على الفور والتساهل في إنجازها. كما قدم أفــراد الدراسة مجموعة أخرى من 
التحديات التي تواجه سيـر عمل القطاع العام عند تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19، تمثلت في: )ارتباك القرارات 
بــدايــة األزمـــة والتكتم على مقتـرح تعليق العمل قبل إصــــداره- افتقار مفهوم اإلنــجــاز والــهــدف للخدمة  فــي  فــي اإلدارة العليا 
ُبعد استنـزف طاقة املوظفيـن - ضعف تواصل بعض  للتوجيهات- العمل عن  بالعمل واالفتقار  الوظيفية- ضعف املعرفة 
الرؤساء وطلب إنهاء األعمال خارج وقت الدوام الرسمي وفي أوقات غيـر مناسبة - انعدام التحفيـز للموظف املتميـز - عدم 

السرعة في إنجاز بعض املوظفيـن ملهامهم - عدم جدية بعض املوظفيـن واستغالل الجائحة للتسيب.

نتائج ســؤال الدراسة الثاني: ما 
إيجابيات العمل عن ُبعد من 
وجهــة نظــر موظفــي القطــاع العــام 

في اململكة العربية السعودية؟

لإلجابة عن هــذا الــســؤال تم 
حـــســـاب املـــتـــوســـطـــات الــحــســابــيــة، 
ــــات املـــعـــيـــاريـــة، والـــرتـــب  ــــرافـ ــــحـ واالنـ
الســتــجــابــات أفـــــراد عــيــنــة الـــدراســـة 
مــــــن مــــوظــــفــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام فــي 
ــــور  ــــحـ املـــــمـــــلـــــكـــــة عــــــلــــــى عــــــــــبــــــــــارات مـ
»إيــــجــــابــــيــــات الـــعـــمـــل عــــن ُبــــعــــد مــن 
الــقــطــاع العام  وجــهــة نظر موظفي 
فــــي املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة« 
ويوضح جدول )6( النتائج املتصلة 

بهذا املحور.

جدول رقم )5(
الستجابات أفراد عينة الدراسة من موظفي القطاع العام في اململكة على عبارات محور

»التحديات التي تواجه سيـر عمل القطاع العام عند تطبيق العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19«

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
درجة التـرتيباملعياري

افقة املو

عدم توفيـر الجهات الحكومية متطلبات العمل عن ُبعد 4
موافق4.041.111كأجهزة الحواسيب املحمولة للموظفيـن

موافق3.861.212مطالبة املوظف بالعمل في كل األوقات10

الغموض وعدم الوضوح في أنظمة قياس األداء واملتابعة مما 1
موافق3.741.013يؤدي إلى بطء التغذية الراجعة)feedback( لدى املوظف

موافق3.691.104عدم وضوح بعض املهام للموظف خالل العمل عن ُبعد5

ضـــعـــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـــيـــة كــشــبــكــات اإلنــتـــــرنــت 3
موافق3.671.235واالتصاالت املتوفرة لدى املوظفيـن

موافق3.651.096غياب اإلرشادات والتوقعات التي توجه املوظفيـن6
موافق3.571.177غياب التفاعل اإلنساني في أداء العمل8
موافق3.541.108غياب العمل بالنتائج7

افــتــقــار املــوظــفــيـــــن لــلــمــهــارات الــتــقــنــيــة الـــالزمـــة لتطبيق 2
موافق3.481.209العمل عن ُبعد

محايد3.401.2410صعوبة التوفيق بيـن متطلبات العائلة والعمل11
محايد3.241.2911افتقاد شعور االلتـزام في العمل9

موافق0.74 املتوسط الحسابي الكلي = 3.63

جدول رقم )6(
استجابات أفراد عينة الدراسة من موظفي القطاع العام على عبارات محور 

»إيجابيات العمل عن ُبعد من وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية«

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
درجة التـرتيباملعياري

افقة املو

يوفر العمل عن ُبعد مصاريف التنقل من مقرات العمل 4
موافق 4.420.831وإليها والوقت والجهد الالزم لذلك

جًدا

يمنح الــعــمــل عــن ُبــعــد حــريــة اخــتــيــار مــكــان الــعــمــل املــالئــم 2
موافق4.150.902كالعمل من املنـزل أو القهوة املجاورة

يتيح العمل عن ُبعد الخروج عن النمطية والروتيـن في أداء 3
موافق4.060.983األعمال

موافق3.891.064يمنح العمل عن ُبعد املوظف الشعور باالستقاللية5

يـــوفـــر الــعــمــل عـــن ُبـــعـــد مـــرونـــة فـــي تــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل 1
موافق3.741.155بالشكل املالئم مع الحياة الشخصية وظروف األسرة

7
يــحــفــز الــعــمــل عـــن ُبـــعـــد املـــوظـــف لــتــقــديــم أفـــكـــار وحــلــول 

موافق3.461.126جديدة في العمل

محايد3.401.177يـزيد العمل عن ُبعد من دافعية املوظف للعمل6
موافق0.78املتوسط الحسابي الكلي = 3.87
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يتضح من الجدول رقم )6( ما يأتي:

يوجد تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة من موظفي القطاع العام على عبارات محور )إيجابيات العمل عن ُبعد 
خالل أزمة كوفيد-19( حيث يشمل املحور )7( فقرات، وجاءت استجابات أفراد الدراسة على فقرات املحور بدرجة موافقة 
ا( على أداة الدراسة، حيث تـراوحت متوسطاتهم الحسابية من )3.40 إلى 4.42(. تتـراوح ما بيـن )محايد / موافق/ موافق جدًّ

كشفت متوسطات املحور عن مستويات إجابات أفــراد عينة الدراسة من موظفي القطاع العام، كما أن املتوسط 
العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات املحور قد بلغ )3.87 درجة من 5(، وانحراف معياري )0.78(، وهذا املتوسط 

يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة )موافق( بالنسبة ألداة الدراسة.

وقد كانت أعلى فقرة من حيث املتوسط الحسابي هي العبارة رقم )4( والتي نصها »يوفر العمل عن ُبعد مصاريف التنقل 
ا( وباملرتبة األولى، بمتوسط حسابي )4.42( وانحراف  من مقرات العمل والوقت وإليها والجهد الالزم لذلك« بدرجة )موافق جدًّ
معياري )0.83(، وتفسيـر ذلك أّن العمل عن ُبعد يكون غالًبا من منـزل املوظف ال يحتاج إلى وقود للسيارة أو نفقات طعام 
إضافي خارج املنـزل أو املزيد من املالبس الرسمية للعمل. يليها العبارة رقم )2( والتي نصها »يمنح العمل عن ُبعد حرية اختيار 
مكان العمل املالئم كالعمل من املنـزل أو القهوة املجاورة« بدرجة )موافق( وباملرتبة الثانية، بمتوسط حسابي )4.15( وانحراف 
معياري )0.90(. وربما يعود ذلك إلى الخروج عن النمطية والروتيـن في أداء األعمال في أثناء العمل عن ُبعد عن العمل املكتبي 

»التقليدي« وأن لكل موظف الحرية في أداء مهام عمله باألسلوب والطريقة التي تناسبه وتناسب أحوال املرحلة الحالية.

بينما جاءت أقل فقرة من حيث املتوسط الحسابي في استجابات أفراد العينة في العبارة رقم )6( والتي نصها »يـزيد 
العمل عن ُبعد من دافعية املوظف للعمل« وذلك بدرجة )محايد(، بمتوسط حسابي)3.40(، وانحراف معياري )1.17(، 
أكثـر مع تطبيق  للعمل منخفضة بطبيعتها، وربما تنخفض  املوظفيـن مستويات دافعيتهم  إلــى أن بعض  ذلــك  وربما يعود 
آليات العمل عن ُبعد، وقد تصل ملرحلة التـراخي وعدم االكتـراث. وعلى النقيض من ذلك قد يوجد من املوظفيـن من لدية 
دافعية عالية ألداء العمل وفي أثناء العمل عن ُبعد قد تـزداد إلى مراحل من اإلبــداع واالبتكار مع ما يوفره العمل عن ُبعد 
من مرونة في أداء األعمال ومساحات كافية للتجديد والتغييـر. كما قدم أفراد الدراسة مجموعة أخرى من إيجابيات العمل 
عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19، تمثلت في: )استغالل الطاقات املهدرة في أوقات العمل وأيًضا استغالل اإلمكانات املوجودة 
-اكتساب مهارة العمل بدون إشراف مباشر -حرية الجلوس مع األشخاص الذيـن يحبهم وقت العمل - العمل دون الشعور 
باملتلقي وأحواله- في ظل الجائحة يـزيد العمل عن ُبعد من اإلنتاجية؛ حيث يكون املوظف في كامل تـركيـزه وأريحيته بعيًدا 
عن مخاوف انتقال العدوى أو االنشغال باألصدقاء - يبيـن مدى انتماء املوظف ووالئــه لعمله - يقدم املوظف اقتـراحاته 

ومداخالته بعيًدا عن تأثيـر الحضور من املديـريـن والزمالء(.

تتفق نتيجة السؤال الثاني مع نتيجة دراسة أجراها كل من )Shruti et al., 2012( التي توصلت إلى أن التأثيـر اإليجابي 
للعمل عن ُبعد يتمثل في تقليل ضغط العمل، وتعارض األدوار، وزيادة االستقاللية. في حيـن يتمثل تأثيـره السلبي في زيادة 
 )Delanoeije & Verbruggen, 2020( التباس األدوار، وقلة تقديم الدعم والتغذية الراجعة. كما تتفق مع نتيجة دراسة
إلــى أن العامليـن عن ُبعد أبلغوا عن انخفاض في ضغط العمل واإلرهـــاق، وانخفاض أيًضا في التعارض بيـن  التي توصلت 
العمل واملنـزل، وزيادة املشاركة في العمل، وتحسن األداء الوظيفي في أيام العمل عن ُبعد مقارنة بأيام العمل االعتيادية. ومع 
نتيجة دراسة )Stijn et al., 2020( التي توصلت إلى وجود سمات إيجابية لنظام العمل عن ُبعد مثل زيادة الكفاءة والحد من 
أخطار الشعور باإلرهاق، وأن الغالبية العظمى من املوظفيـن يعتقدون أن العمل عن ُبعد )85 %( واالجتماعات اإللكتـرونية 

عن ُبعد )81 %( ستـزيد في املستقبل، خاصة في بلجيكا.

نتائج ســؤال الدراســة الثالث: ما ســلبيات العمل عن ُبعد من وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية 
السعودية؟

لإلجابة عن هــذا الــســؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنــحــرافــات املعيارية، والــرتــب الستجابات أفــراد عينة 
الدراسة من موظفي القطاع العام في اململكة على عبارات محور »سلبيات العمل عن ُبعد من وجهة نظر موظفي القطاع 

العام في اململكة العربية السعودية« والجدول رقم )7( يوضح النتائج املتصلة بهذا املحور.

يتضح من الجدول رقم )7( ما يأتي:
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يــــوجــــد تــــقــــارب فــــي درجـــــــة مـــوافـــقـــة 
ــــن مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع  أفـــــــــراد الــــــدراســــــة مـ
ــــارات مــــحــــور )ســـلـــبـــيـــات  ــبــ ــ ــام عـــلـــى عــ ــ ــعـ ــ الـ
العمل عــن ُبعد خــالل أزمــة كوفيد-19( 
حيث يشمل املــحــور )7( فــقــرات، حيث 
ــــراوحــــت املـــتـــوســـطـــات الـــحـــســـابـــيـــة مــن  ـــ تــ
املــتــوســط  أن  وكـــمـــا   .)3.92 إلـــــى   3.19(
الـــعـــام الســتــجــابــات أفـــــراد الـــدراســـة على 
عــبــارات املحور قد بلغ )3.52 درجــة من 
وهـــذا   ،)0.87( مـــعـــيـــاري  وانــــحــــراف   ،)5
الــرابــعــة مــن فئات  بالفئة  املتوسط يقع 
املقياس الخما�سي والتي تشيـر إلى درجة 

)موافق( بالنسبة ألداة الدراسة.

وقــــد ـكــانـــت أعـــلـــى فـــقـــرة مـــن حيث 
املتوسط الحسابي هــي الــعــبــارة رقــم )7( 
والــتــي نصها »يــــؤدي الــعــمــل عــن ُبــعــد إلــى 
قــلــة الــنــشــاط الـــبـــدنـــي« بـــدرجـــة )مـــوافـــق 

ا( وباملرتبة األولـــى، بمتوسط حسابي )3.92( وانــحــراف معياري )1.13(، وتفسيـر ذلــك أن املوظف خــالل أدائــه العمل  جــدًّ
املكتبي »التقليدي« أو امليداني يمارس قدر جيد من النشاط البدني بشكل من األشكال أدناها التجول بيـن األقسام واملكاتب 
واملباني، بينما يندر حدوث ذلك خالل العمل عن ُبعد على وجه الخصوص عندما يتم من املنـزل. بينما جاءت أقل العبارات 
من حيث املتوسط الحسابي في العبارة رقم )5( والتي نصها »يساعد العمل عن ُبعد على التسويف والتساهل في اإلنجاز 
في ظل غياب املتابعة واملراقبة امليدانية« بدرجة )محايد( وباملرتبة السابعة، بمتوسط حسابي)3.19(، وانحراف معياري 
)1.24(. وتفسيـر ذلك يعود إلى هيكلة العمل التقليدي والتي يعد اإلشراف املباشر واملتابعة من الرؤساء أحد أهم عناصرها، 
بينما يغيب هذا العنصر أثناء العمل عن ُبعد مما يـزيد من احتمالية التساهل في اإلنجاز والتسويف لدى بعض املوظفيـن. 
كما قدم أفراد الدراسة مجموعة أخرى من سلبيات العمل عن ُبعد خالل أزمة كوفيد-19، تمثلت في: )العمل عن ُبعد إيجاد 

فرص للهروب وصعوبة إيجاد املوظف(.

تتفق نتيجة السؤال الثالث مع نتيجة دراســة )Van der Lippe & Lippényi, 2020( أن العمل عن ُبعد قد يجلب على 
املوظفيـن بعض املشكالت، وأن أداء الفريق الوارد في تقريـر املديـر يكون األسوأ عندما يعمل أغلبية الزمالء من املنـزل، وأن عمل 
الزمالء من املنـزل ُيؤثـر سلًبا على أداء املوظفيـن الفردي. ومع نتيجة دراسة )Stijn et al., 2020( حيث أبدى بعض املوظفيـن 
مخاوفهم حيال تأثيـر العمل عن ُبعد على فرصهم في الحصول على تـرقية، وتأثيـره سلًبا على عالقاتهم مع زمالئهم وأرباب العمل.

نتائج سؤال الدراسة الرابع: ما الحلول املقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح في أثناء أزمة كوفيد-19 وبعدها من وجهة 
نظر موظفي القطاع العام؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفــراد عينة 
الدراسة من موظفي القطاع العام في اململكة على عبارات محور »الحلول املقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح في أثناء 

أزمة كوفيد-19 وُبعدها من وجهة نظر موظفي القطاع العام« والجدول رقم )8( يوضح النتائج املتصلة بهذا املحور:

يتضح من الجدول رقم )8( ما يأتي:

هناك تقارب في درجة موافقة أفراد الدراسة من موظفي القطاع العام على عبارات محور )الحلول املقتـرحة لتفعيل 
العمل عن ُبعد بنجاح في أثناء أزمة كوفيد- 19وبعدها( حيث يشمل املحور )6( فقرات، حيث تـراوحت املتوسطات الحسابية 
من )4.09 إلــى 4.44(. كما أن املتوسط العام الستجابات أفــراد الــدراســة على عــبــارات املحور قد بلغ )4.31 درجــة من 5(، 

جدول رقم )7(
استجابات أفراد عينة الدراسة من موظفي القطاع العام على عبارات محور 

»سلبيات العمل عن ُبعد من وجهة نظر موظفي القطاع العام في اململكة العربية السعودية«

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
درجة التـرتيباملعياري

افقة املو
موافق3.921.131يؤدي العمل عن ُبعد إلى قلة النشاط البدني7

3
التواصل الرقمي يحجب الكثيـر من التواصل غيـر 
الــلــفــظــي كــتــعــابــيـــــر الـــوجـــه ولـــغـــة الــجــســد مــمــا يـــــزيــد 

احتمالية سوء الفهم بيـن زمالء العمل
موافق3.871.112

طبيعة العمل عن ُبعد تجعل من الصعوبة االلتـزام 1
موافق3.711.133بساعات العمل الرسمية

يولد العمل عن ُبعد لدى املوظفيـن الشعور بالعزلة 4
موافق3.441.214االجتماعية بسبب قلة التفاعل

محايد3.291.185يؤدي العمل عن ُبعد لضياع فرص التـرقي والتقدم املنهي6

ــــوازن الــعــمــل 2 نــمــط الــعــمــل عـــن ُبـــعـــد يــصــعــب مــعــه تــ
محايد3.251.216والحياة الشخصية وصعوبة الفصل بينهما

يساعد العمل عن ُبعد على التسويف والتساهل في 5
محايد3.191.247اإلنجاز في ظل غياب املتابعة واملراقبة امليدانية

موافق0.87املتوسط الحسابي الكلي = 3.52 
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وهـــذا   ،)0.62( مـــعـــيـــاري  وانــــحــــراف 
املــــتــــوســــط يـــقـــع بـــالـــفـــئـــة الـــخـــامـــســـة 
والتي  الخما�سي  املقياس  فئات  مــن 
إلـــى درجـــة )مـــوافـــق( بالنسبة  تشيـر 

ألداة الدراسة.

وقـــــــد ـكـــانــــت أعــــلــــى فــــقــــرة مــن 
حـــــيـــــث املــــــتــــــوســــــط الـــــحـــــســـــابـــــي هـــي 
العبارة رقم )4( والتي نصها »وضع 
آلية  على  للعامليـن  تدريبية  بـــــرامــج 
الــعــمــل عـــن ُبـــعـــد« بـــدرجـــة )مـــوافـــق 
جــــــًدا( وبـــاملـــرتـــبـــة األولـــــــى، بــمــتــوســط 
معياري  وانـــحـــراف   )4.44( حــســابــي 
تــلــك  أن  ذلــــــك  وتـــفـــســـيـــــــر   ،)0.76(
ــــاء  ــ ــــقـ ــــى االرتـــ ــلـ ــ ــــد عـ ــــاعـ الـــــبـــــــــــرامـــــج تـــــسـ
ــهــــم وأيــًضــا  بــمــســتــوى مــهــارتــهــم وأدائــ

فــي التعامل مــع األجــهــزة التقنية الحديثة وأساليب االتــصــال الــجــديــدة. إذ كشف االلتحاق بالعمل عــن ُبعد مــؤخــًرا خالل 
األزمة الحالية »كوفيد-19« العديد من أوجه القصور لدى العامليـن خالل العمل عن ُبعد في عدد من املهارات. كمهارات 

استخدام الحاسب اآللي ومهارات تنظيم الوقت وغيـر ذلك من متطلبات نجاح العمل عن ُبعد.

بينما جاءت العبارة رقم )1( كأقل العبارات في استجابات أفراد العينة، والتي نصها »تعزيـز ثقافة العمل عن ُبعد من 
خالل الدمج املؤس�سي ألسلوبي العمل عن ُبعد والعمل املكتبي في أجهزة القطاع العام« بدرجة )موافق(، بمتوسط حسابي 
)4.09( وانحراف معياري )0.83(، ويعود ذلك على حجم املنافع التي أوردها العمل عن ُبعد جراء تطبيقه وقد يتـزامن ذلك 
مع حرص القيادات العليا باملؤسسات الحكومية على االستفادة من تلك املنافع كتوفيـر املزيد من الوقت والجهد والقضاء 
على الكثيـر من مشكالت العمل اليومية. وبذلك يكون الدمج بيـن العمل عن ُبعد والعمل املكتبي حجر األســاس في تعزيـز 
ثقافة العمل عن ُبعد والتدريب على آلية العمل به. كما قدم أفراد الدراسة مجموعة أخرى من الحلول املقتـرحة لتفعيل 
العمل عــن ُبعد بنجاح فــي أثــنــاء أزمــة كــوفــيــد-19 وُبــعــدهــا، تمثلت فــي )تطبيق نظام يساعد رئيس الجهة مــن متابعة وجــود 
واستعداد املوظفيـن للعمل وهم في منازلهم - توفيـر بدائل في حال إخفاق العمل عن ُبعد بسبب التقنية -استيعاب موظفيـن 
أكثـر بتكلفة أقل على الشركة حيث قد تستغني عن املباني واملكاتب- نحتاج إلى قادة مدربيـن ومؤهليـن في املناصب القيادية-

من خالل إقامة جهاز أو لجنة أو فريق مستقل للعمل على ذلك(.

ملخص النتائج
يواجــه موظفــي القطــاع العــام فــي اململكــة العربيــة الســعودية العديــد مــن التحديــات عنــد تطبيــق العمــل عــن ُبعــد 1- 

وذلــك  اإللكتـــرونية  الحواســيب  كأجهــزة  التقنيــة  ُبعــد  عــن  العمــل  توافــر متطلبــات  بيـــن معضلــة  تتفــاوت شــدتها 
بمتوســط حســابي بلــغ )4,04( بدرجــة موافــق , بينمــا  جــاء شــعور املوظــف بافتقــاد االلتـــزام فــي العمــل بدرجــة محايــد 

وفــق اســتجابة أفــراد العينــة وذلــك بمتوســط حســابي )3,42(.

كشفت النتائج أن من أبـــرز إيجابيات العمل عن ُبعد توفيـــر مصاريف التنقل من مقرات العمل وإليها والوقت والجهد 2- 
الــالزم لذلــك مــن وجهــة نظــر موظفــي القطــاع فــي اململكــة وذلــك بمتوســط حســابي )4,42( بدرجــة موافــق جــًدا، بينمــا 

جــاءت الدافعيــة وعالقتهــا بالعمــل عــن ُبعــد بدرجــة محايــد ومتوســط حســابي )3,40( وفــق مقيــاس ليكــرت الخما�ســي.

توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن ســلبيات العمــل عــن ُبعــد مــن وجهــة نظــر موظفــي القطــاع العــام فــي اململكــة والتــي 3- 
تمثلت في قلة النشــاط البدني وجاءت بدرجة موافق بمتوســط حســابي )3,92( وبجانب العديد من الســلبيات التي 
حــازت موافقــة أفــراد الدراســة، ونالــت العديــد مــن الســلبيات موقــف محايــد فــي اســتجابة أفــراد الدراســة كوصــف 
العمــل عــن ُبعــد بأنــة يــؤدي لضيــاع فــرص التقــدم والتـــرقي وعــدم تــوازن العمــل والحيــاة الشــخصية وأيضــا التســويف 

والتســاهل فــي أداء العمــل خــالل العمــل عــن ُبعــد بدرجــة محايــد ومتوســط حســابي بلــغ )3,19(.

جدول رقم )8(
استجابات أفراد عينة الدراسة من موظفي القطاع العام على عبارات محور »الحلول 

املقتـرحة لتفعيل العمل عن ُبعد بنجاح اثناء وُبعد أزمة كوفيد-19 من وجهة نظر 
موظفي القطاع العام«

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
درجة التـرتيباملعياري

افقة املو
ا4.440.761وضع بـرامج تدريبية للعامليـن على آلية العمل عن ُبعد4 موافق جدًّ

ــتــــأكــــد مــــن مـــدى 3 تـــوفـــيـــــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـــيـــة والــ
ا4.420.762جاهزيتها لتطبيق العمل عن ُبعد بفعالية موافق جدًّ

توفيـر القدر الالزم من الخدمات التقنية والتجهيـزات 2
ا4.350.813لتطبيق العمل عن ُبعد موافق جدًّ

ا4.290.784تطبيق اإلدارة باألهداف6 موافق جدًّ
ا4.280.875وضع استـراتيجيات للتحول نحو العمل عن ُبعد5 موافق جدًّ

تعزيـز ثقافة العمل عن ُبعد من خالل الدمج املؤس�سي ألسلوبي 1
موافق4.090.836العمل عن ُبعد والعمل املكتبي في أجهزة القطاع العام

ا0.62املتوسط الحسابي الكلي = 4.31 موافق جدًّ
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كما جاءت موافقة أفراد الدراسة على جملة الحلول املقتـــرحة لتفعيل العمل عن ُبعد أثناء وبعد أزمة كوفيد-19 4- 
بنجــاح مــن خــالل وضــع بـــرامج تدريبيــة للعامليـــن علــى آليــة العمــل عــن ُبعــد وذلــك بدرجــة موافــق جــًدا ومتوســط 
حســابي )4,44( بينما جاءت استـــراتيجية »تعزيـــز ثقافة العمل عن ُبعد من خالل الدمج املؤس�ســي ألســلوبي العمل 

عــن ُبعــد والعمــل املكتبــي فــي أجهــزة القطــاع العــام« بدرجــة موافــق ومتوســط حســابي )4,09(.

مــن خـــالل الــنــتــائــج تــقــدم الـــدراســـة مجموعة مــن الــتــوصــيــات الــتــي تــعــزز آلــيــات ومـــســـارات الــعــمــل عــن ُبــعــد فــي القطاع 
الحكومي كما يأتي:

ضــرورة ســعي وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة إلــى ســن التشــريعات واألنظمــة التــي تنظــم آليــة العمــل عــن 1- 
ُبعــد فــي القطاعيـــن العــام والخــاص فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

علــى الجهــات الحكوميــة فــي اململكــة االســتفادة مــن تجــارب الدولــة املتقدمــة فــي نجــاح أســلوب العمــل عــن ُبعــد، مــن 2- 
خــال توحيــد املرجعيــة لشــؤون العمــل عــن ُبعــد ومنســوبيه، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة بإنشــاء وحــدة للعمــل عــن ُبعــد، لتنظــم شــؤونه وتحــد مــن التداخــل بيـــن شــؤون العمــل عــن ُبعــد والعمــل 

التقليــدي، بمــا يضمــن اســتمرارية األعمــال.

تتنــاول  -  التــي  املؤتمــرات  وعقــد  النــدوات  بتنظيــم  ســواء  حــد  علــى  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  لقيــام  الدعــوة 
موضوعــات العمــل عــن ُبعــد، مــع التـركيـــز علــى الفئــات املختلفــة فــي املجتمــع كالباحثيـــن عــن العمــل وطلبة الجامعات 
الراغبيـــن فــي االلتحــاق املبكــر باألعمــال، وذلــك مــن خــال التـــرويج لهــذه املؤتمــرات فــي منصــات التعليــم وإعانــات 

الوظائــف ووســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة.

مــن خــال الدراســة اتضــح أنــه يوجــد نقــص فــي أجهــزة الحواســيب املحمولــة التــي تعــد العنصــر األســاس ألســلوب  - 
العمــل عــن ُبعــد لــدى موظفــي الدولــة »الحكومييـــن«، ولــذا ينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة املختلفــة بالتعــاون مــع 
اســتدامة  ليتــم تحقــق  التقنيــة  الحكوميــة لألجهــزة  الجهــة  نفقــات  بنــود  مــن  بنــد  القيــام بتخصيــص  املاليــة  وزارة 

األعمــال الحكوميــة علــى أي حــال.

فــي اآلونــة  -  الــذي أحرزتــه وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات  فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة  علــى الرغــم مــن التقــدم 
األخيـــرة، إال أنــه عنــد تطبيــق مفهــوم العمــل عــن ُبعــد عليهــا رفــع الطاقــة االســتيعابية للبنــى التحتيــة الرقميــة علــى 
شــبكات االتصــاالت والتطويـــر املســتمر، الــذي يضمــن كفــاءة وجــودة االتصــال فــي بيئــة األعمــال خــارج املنظومــة 
 علــى تصميــم بـــرامج وتطبيقــات للعمــل عــن 

ً
التقليديــة لتكــون بــذات الســرعة والجــودة للعمــل فــي أي مــكان. عــاوة

ُبعــد بالتعــاون مــع بـــرنامج التعامــات اإللكتـــرونية الحكوميــة »يســر« بمــا يحقــق الكفــاءة والســرعة فــي أداء األعمــال 
الحكوميــة التــي تتــم عــن ُبعــد.

علــى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة العمــل علــى تطبيــق العمــل عــن ُبعــد فــي املجــاالت التــي ال تتطلــب 6- 
الجهــة  فــي  »التقليــدي«  املكتبــي  والعمــل  ُبعــد  عــن  العمــل  آليتــي  بيـــن  الدمــج  بأســلوب  وذلــك  امليدانــي،  الحضــور 

فــي املجتمــع الوظيفــي والعــام. ُبعــد  فــي تعزيـــز ونشــر ثقافــة العمــل عــن  الحكوميــة بمــا يســهم 

علــى الجهــات املعنيــة بالتطويـــر والتدريــب ملوظفــي القطــاع العــام كمعهــد اإلدارة العامــة ومؤسســة التدريــب التقنــي 7- 
واملنهــي والغــرف التجاريــة ملوظفــي القطــاع الخــاص، تصميــم العديــد مــن البـــرامج لتنميــة وتطويـــر املــوارد البشــرية فــي 
مجــال العمــل عــن ُبعــد فــي العديــد مــن املهــارات، كمهــارات اســتخدام الوســائل التقنيــة ومهــارات تنظيــم وإدارة الوقــت 

والتواصــل الفعــال عــن ُبعــد والعديــد مــن املهــارات الشــخصية والفنيــة إلتمــام العمــل عــن ُبعــد بنجــاح وفاعليــة.

علــى الجهــات الحكوميــة ضــرورة اســتحداث أقســام داخــل املنشــأة الحكوميــة ملتابعــة سيـــر العمــل عــن ُبعــد والتأكــد 8- 
مــن تحقيــق األهــداف املتوخــاة منــه.
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املراجع 

 - مراجع باللغة العربية:
ً

أوال
أرقــام )2016، أغســطس17(. الســعودية: 1.52 مليــون موظــف بالقطــاع الحكومــي بنهايــة العــام املا�ضــي. أرقــام، - 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/440391 تــم االستـــرداد مــن

اقتصــاد .  )2020، مــارس18(. »اقتصــاد الواليــات املتحــدة يخســر 800 مليــار دوالر بســبب فيـــروس كورونــا«، - 
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 ABSTRACT

The present study aims to identify the challenges facing the adoption of remote work during the 
Covid-19 crisis from the viewpoint of public sector employees in the Kingdom of Saudi Arabia and seeks to 
identify the pros and cons of remote work and propose solutions to successfully adopt it during and after 
the crisis.  Using a survey approach, it has applied to sample of 544 individuals of both genders, to identify: 
the challenges of remote work, its disadvantages, and advantages, as well as the proposed solutions to suc-
cessfully put it into effect.

The study reached several results. These challenges were the lack of remote work requirements pro-
vided to employees such as laptops. On another hand, the advantages of remote work during the crisis, also 
the participants agreed on many issues, it was the advantage of cutting the cost of commuting to work and 
saving time and effort. As for the disadvantages of remote work during the crisis, it was the lack of workers’ 
physical activity.

The study recommends, the following: enacting laws and legislations regulating remote work mecha-
nisms and the development of relevant training programs for workers.

Keywords: Remote Work, Corona, Covid-19.


