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العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز دور املرأة وذوي االحتياجات اخلاصة
يف تنمية املجتمع املحيل «دراسة من منظور تقني»
عبداهلل بن عبداهلل اجلمعة

(*)

أمحد احلسني السيد نغميش

(**)

ناهد عرصي أبوزيد

(***)

امللخص

يعتبر العمـل عـن بعـد مـن أحـدث التوجهـات التـي تعتمدهـا الكثري مـن الـدول نحو توفير فـرص عمـل يف العديد من
قطاعـات األعمال وذلـك لكثير مـن األفـراد وخاصـة املـرأة وذوي االحتياجـات اخلاصة .وقد سـاعد عىل انتشـار هـذا التوجه
ودعمـه التقـدم اهلائـل للتقنيـات احلديثة واالتصـاالت وما توفـره تقنية املعلومات مـن التواصل والتـي متثل البنيـة التحتية لكثري
مـن فـرص العمـل عـن بعـد .أولـت اململكـة العربيـة السـعودية هـذا التوجـه كثري مـن االهتمام والرعايـة نظـر ًا للتقـدم اهلائل
للتقنيـات احلديثـة واالتصـاالت وتوفـر البيئـة املناسـبة للعمـل عـن بعـد وتناسـبه مـع ثقافـة املجتمع واحلاجـة إىل تقليل نسـب
البطالـة ورغبـة املـرأة يف املسـامهة يف تنميـة املجتمع وحتقيـق التنمية املسـتدامة .هيـدف البحث إىل دراسـة مفهوم العمـل عن بعد
واالسـتفادة مـن اخلبرات والتجـارب املحليـة واإلقليميـة والدوليـة يف جمـال العمـل عـن بعـد ،وحتليل الوضـع الراهـن للعمل
عـن بعـد يف منطقـة الدراسـة وهـي حمافظـة اخلـرج وذلـك من خلال منظـور تقنـي ،للخـروج بتوصيـات ومقرتحـات وأفكار
يمكـن تطبيقهـا على أرض الواقـع بام يسـهم بشـكل جـدي يف تفعيـل العمل عـن بعـد يف املجتمع املحلي وبام يتناسـب مع رؤى
وطموحـات أفـراد ومؤسسـات املجتمـع ،وأخير ًا حتديـد التحديـات والصعوبـات التـي تواجـه هـذا التوجـه احلديـث .تعتمد
الدراسـة على املنهـج الوصفـي وذلـك من خلال حصر املـوارد واإلمكانيـات يف منطقة الدراسـة ،ومجـع املعلومـات واحلقائق
لتحديـد املشـكالت املتعلقـة بالعمـل عن بعد ,واسـتطالع رأي كل من أفـراد املجتمع وخاصـة املـرأة وذوي االحتياجات اخلاصة
ومؤسسـات املجتمـع ملعرفة مـدى تقبلهـم للمجـاالت املقرتحة.

املقــدمــة
العمل هو أحدث األســاليب التي تتبناها معظم الدول
املتقدمة بغرض توفري فرص عمل ألفراد املجتمع وخاصة املرأة
وذوي االحتياجات اخلاصة .هيدف هذا األسلوب إىل أن يقوم
املوظف بأداء العمل من مكان بعيد عن صاحب العمل [.]7
يوجد أسلوبني للعمل عن بعد وهو أن يقوم املوظف بأداء عمل
ملؤسســة معينة وذلك يف صورة دوام كيل أو جزئي أو أن يقوم
الفرد بالعمل حلسابه اخلاص [.]1

نظــام العمل عن بعد يوفر إطــار عمل جديد للمرأة ال
يتعــارض مع أحكام الرشيعة واألعــراف املطبقة يف املجتمع
اإلســامي حيث يساعد يف خلق بيئة مناســبة لتشغيل املرأة
بــا ال يتعارض مع بيئة األعامل مــن ناحية وأعراف املجتمع
من ناحية أخرى .وبالتايل تتمكن املرأة من املشــاركة يف تنمية
املجتمع وحتقيق طموحها يف إطار يتناسب مع طبيعتها ويتوافق
مــع دورها االجتامعي ورعايتها لألرسة .أيض ًا أثبتت التجربة
نجاح نظام العمل عن بعد من الناحية اإلنتاجية واإلخالص
يف العمــل ،إذ مل يصبح من الرضوري عىل العاملني التعب مع

(*)عميد كلية احلاسب اآليل ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ،الربيد اإللكرتوين.aljumah@psau.edu.sa :
(**) استاذ مساعد ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ،الربيد اإللكرتوين.ahmednag@kus.edu.sa :
(***) حمارض ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ،الربيد اإللكرتوين.n.abuzaid@psau.edu.sa :
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حركــة املرور كل يوم والوصول للعمل متعبني وقد يتأخرون
عن الوصول مما يعرضهم للضغط النفيس واإلرهاق .كام أفسح
العمل عن بعد املجال للعاملني لكي يقوموا بقضاء مصاحلهم
الشخصية وإدارة شؤوهنم العائلية دون انقطاع للذهاب للعمل
وأصبحت فرتة العمل مرنة وغري مرتبطة بساعات دوام حمددة
كــا أصبح العاملون هلــم حرية اختيار أوقــات العمل التي
يكونون فيها أكثر إنتاج ًا وتفرغ ًا عىل أن يتوافق ذلك مع جداول
تسليمهم ما يتم إنتاجه.
العمل عن بعد شائع يف كثري من املهن واألعامل والتي ال
تقتــي التعامل املبارش مع اجلامهري أو وجود مكان خاص هبا
مثل التسويق ،وأعامل املراجعة اللغوية واإلمالئية للمطبوعات،
وأعامل الرتمجة ،واألعامل املحاســبية واملاليــة ،تطوير النظم
الربجمية ،اإلعالم ،تصميم صفحات الويب ،األعامل اخلريية،
وغري ذلك الكثري من املجاالت.

تعترب التقنية احلديثة ووســائل االتصال العمود الفقري
واملحــور الرئييس يف العمل عن بعــد ،حيث توصلت بعض
الدراسات [ ]4إىل أن معيار التكنولوجيا يعترب أهم املعايري يف
حتديد مدى اعتبار عمل معــن كعمل عن بعد حيث أنه يعرب
عــن مدى ارتباط هذا العمل باملعلومات ووســائل االتصال
وأســاليب معاجلتها ،للحفاظ عىل اتصال مستمر مع مدير أو
مالك العمل باملؤسسة.

هتتــم الكثري مــن دول العامل بأســلوب العمل عن بعد
وعملت عىل دراسته واالستفادة منه ،وقد نالت مشاريع وأفكار
العمل عن بعد االهتامم يف كل دول العامل املتقدمة وحتى بعض
الــدول النامية .وجتلت مظاهر االهتــام يف الدول األوروبية
وشامل أمريكا بتكوين جمالس وهيئات لفتح مزيد من جماالت
العمل عــن بعد وخاصة بعد أن أصبح يف اإلمكان التوســع
يف تلــك املجاالت عن طريق التقنيــات احلديثة [ .]3اختذت
احلكومة الربيطانية العديد من اخلطوات لتشــجيع العمل عن
بعد كان أمهها إنشاء الوزارة اإللكرتونية يف يوليو عام 1999
وذلك ملنح هذا التوجه بعدً ا
سياســيا وقياد ًّيا .تعترب فنلندا من
ًّ
الدول السباقة يف تنمية جمتمعها
معلوماتيا ،ومتيز العمل عن بعد
ًّ
بانطالقة كبرية يف فنلندا حيث القى العمل عن بعد استحسا ًنا
ورســميا ،وتعترب البنية األساسية يف فنلندا هي أساس
شعبيا
ًّ
ًّ
هذه االنطالقة .بذلت أســبانيا بعــض اجلهود للحاق بركب

جمموعــة الدول املتقدمة يف جمال العمل عن بعد حيث عملت
عىل إنشاء العديد من صفحات اإلنرتنت بدعم حكومي لتدعو
إىل التعريف بالعمل عن بعد ،كام استعانت احلكومة األسبانية
بخرباء العالقات العامة وتعاقدت مع رشكة عاملية لنرش فكرة
العمل عن بعد ،ووضعت مادة دراســية باسم العمل عن بعد
تقدم لطلبة اجلامعات األسبانية .هناك أيضا العديد من الدول
التي هتتم بتطبيق أســلوب العمل عن بعــد ومنها الواليات
املتحدة األمريكية وأســراليا وكندا واليابــان وإيرلندا .ومن
الدول النامية املهتمة بالعمل عن بعد كل من اهلند وسنغافورة
وماليزيا والفلبني .ففي اهلند شملت اخلطة الوطنية التي أعدهتا
اللجنة الوطنية لتقنية املعلومات وتطوير الربامج دعم توظيف
املرأة وذلك عن طريق دعم العمل عن بعد للمرأة املتخصصة يف
تقنية املعلومات كام شملت اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات يف
الفلبني تطوير البنية األساسية لتشجيع استخدام العمل عن بعد
وخاصة يف قطاعات تطوير الربامج وإنتاج الوسائط املتعددة.

تعمل اململكة العربية السعودية عىل تقليل الفجوة التقنية
بينها وبني الدول الصناعية بحلول عام 2020م .وقد متثل هذا
االهتامم يف أهداف اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات يف اململكة
حيث هتدف اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات إىل دعم االقتصاد
الوطني بتنمية وتطوير صناعة تقنية املعلومات واالعتامد عىل
التجارة اإللكرتونية ،وإعداد الكوادر الوطنية واالعتامد عليها،
ورفع الكفاءة واإلنتاجية مع تقليل املرصوفات وكذلك تبنت
اخلطة القومية لتقنية املعلومات الســعودية هد ًفا رص ًحيا وهو
السعي لتدعيم نظام العمل عن بعد ،من خالل تطوير وحتديث
التقنيــات الرضورية لتبنى هذا النظــام .ومن أهم الفعاليات
واجلهود التي متت يف اململكة العربية السعودية لتفعيل العمل
عن بعد املوافقة الكريمة خلادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل
ابــن عبدالعزيز آل ســعود ـ حفظــه اهلل ـ بتنظيم أول منتدى
للعمل عن بعد (الفرص والتحديات) عام 1431هـ ليســهم
يف استرشاف املستقبل .ويف إطار التأسيس ألنظمة العمل عن
بعد ،عقد كريس الراجحي ألبحاث املرأة السعودية ودورها يف
تنمية املجتمع بجامعة امللك سعود بالتعاون مع جملس الغرف
السعودية ندوة بعنوان «البيئة التنظيمية والترشيعية لنظام العمل
اجلزئي والعمل عن بعد للمرأة يف اململكة العربية الســعودية»
عام 1432هـــ وكان اهلدف من الندوة هو وضع الترشيعات
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الرسمية التي تنظم العمل اجلزئي والعمل عن بعد ،والعمل هبا
كنظام معتمد يف نظامي اخلدمة املدنية والعمل يف اململكة العربية
السعودية .أيض ًا خصص صندوق تنمية املوارد البرشية برنامج
للعمل عن بعد وتم إنشاء حاضنات األعامل النسائية حيث تم
تدشني مرشوع حاضنات األعامل النسائية باملنطقة الرشقية كام
وقعت مدينة امللــك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقية تعاون
مشــرك مع جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للمســاعدة
يف تأسيس ودعم برامج احتضان األعامل النسائية يف اجلامعة.

من أهم الدراسات التي متت يف اململكة العربية السعودية
يف جمال العمل عن بعد كانت الدراســة التي أجراها صندوق
تنمية املوارد البرشية بعنوان «إطار منهجي لتشغيل املرأة يف ظل
تبني خيارات العمل عــن ُبعد» عام 1427هـ [ .]2خلصت
الدراســة إىل نتائج عديدة منها أن  %29.2من الســعوديات
يفضلن العمل عن ُبعــد ألنه جينبهن االختالط ،فيام مل تفضل
 %35.3هذه الطريقة نتيجة لغياب أجواء التفاعل االجتامعي
مع زميالت العمل .وأوصت الدراســة برضورة إجياد تنسيق
كامــل بني اجلهات الرســمية ذات العالقــة بتطبيق خيارات
العمل عن ُبعد يف جمال تشــغيل النساء واالستفادة من جتارب
الــدول التي تبنت نظم العمل عــن ُبعد ووفرت فرص عمل
ملواطنيها من رجال ونســاء ،وكذلك االســتفادة من جتارب
الرشكات واملؤسســات العامليــة .أوعزت الدراســة دوافع
تشــجيع احلكومات آللية العمل عن بعد إىل أســباب تتمثل
يف إتاحة الفرصة لتشغيل النســاء وختفيض معدالت البطالة
وختفيــض االزدحام املروري يف املدن وتوفري الطاقة والتوافق
مع األهداف البيئية األخرى والتنمية االقتصادية واالجتامعية
للمناطق الريفية والنائية.
أما بالنسبة ألسباب تبني املؤسسات والرشكات للعمل
عن بعد للعامالت فتكمن يف عدد من األســباب منها احلفاظ
عــى متطلبات رعاية األطفال ،حتســن قدرة منشــآت تلك
الرشكات واملؤسســات عىل االحتفاظ بالعامالت والعاملني
املهــرة ،التكيف مع بيئــة العمل ،زيــادة اإلنتاجية ،ختفيض
معــدالت الغياب ،وحتســن أخالقيات العمــل ،إضافة إىل
زيادة وحتســن الصورة الذهنية للمنشآت وحتسني اخلدمات
للعمالء .وأضافت الدراســة أن النساء يرغبن يف العمل عن
بعد لتحقيق املرونة يف تنفيذ املهام حسب ساعات عمل معينة
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تناسب ظروفها األرسية واالجتامعية وتوفري وقت أكرب لرعاية
األرسة ومتطلبات الروابط العائلية والسعي إىل تقليل الوقت
واجلهد واالبتعاد عن ضغوط العمل ،إضافة إىل حتقيق املرونة
واالستقاللية يف األداء .قسمت الدراسة مقومات تطبيق العمل
عن بعد فيام يتعلق بتشغيل املرأة السعودية إىل ثالثة أقسام يتعلق
أوهلا بالدولة ،وخلصتها يف تطور البيئة التكنولوجية يف اململكة،
وزيــادة اإلنفاق احلكومي يف جمال تطوير التعليم واملنشــآت
التعليمية ،وتطور نظــم املعلومات واالتصاالت ،ومقومات
عىل مستوى الرشكات واملؤسسات وتتمثل يف تطور أساليب
العمل يف الرشكات وانتشار اســتخدام التكنولوجيا ،وزيادة
حدة املنافسة بني الرشكات بحث ًا عن زيادة اإلنتاج ورفع اجلودة،
أما ثالث أقســام املقومات فهي تلك التي ختتص بالنساء وهي
ارتفاع نسبة التعليم بني السيدات وارتفاع قدرة السيدات عىل
التعامل مع الوسائل التكنولوجية واحلامس والرغبة يف احلصول
عىل فرص عمل مالئمة ،إضافة إىل احلرص عىل أداء العمل بام
يتوافق مع الظروف االجتامعية للمرأة .أكدت الدراسة أن هناك
حاجزا بني اجلهات املعنية وبني تبني وتنفيذ
مخسة معوقات تقف
ً
أسلوب العمل عن بعد تتمثل يف اخلوف من الفشل ومقاومة
التغيري ،وانتشار ثقافة اإلدارة التقليدية ،إضافة إىل االفتقار إىل
املهارات والســلوكيات املطلوبة للعمل عن بعد وعدم وجود
ترشيعات منظمة لتطبيق خيارات العمل عن بعد يف اململكة.

مشكلة البحث
مــع التقدم احلايل يف اململكة العربية الســعودية يف جمال
التعليم العايل أصبح هناك أعداد كبرية ومتزايدة من اخلرجيات
الســعوديات واحلاصالت عىل مؤهالت عليــا (دبلوم ٍ
عال،
وماجستري ،وزمالة ،ودكتوراه) يرغبن يف التوظيف واملشاركة
يف بنــاء االقتصاد الوطني وحتقيق الــذات .اجلدول رقم ()1
يوضــح إحصاءات بالتعليم العايل وذلك للجنســن كإمجايل
جلميع مؤسسات التعليم العايل باململكة (جامعات حكومية،
جامعات وكليات أهلية ،ومؤسســات تعليم أخرى) وقد تم
احلصــول عىل تلك اإلحصاءات من خالل املوقع اإللكرتوين
ملركز إحصاءات التعليم العــايل والتابع لوزارة التعليم العايل
باململكة العربية السعودية [:]5
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اجلدول رقم ( )1إحصاءات بأعداد اخلرجيني واخلرجيات
السعوديني يف التعليم العايل باململكة العربية السعودية

العام الدرايس

1431ـ1432هـ

1430ـ1431هـ

1429ـ1430هـ

املستوى التعليمي إمجايل الذكور إمجايل اإلناث
دبلوم متوسط

28058

10013

دراسات عليا

4021

3285

بكالوريوس

30053

58059

دبلوم متوسط

24217

7346

دراسات عليا

2214

1428

بكالوريوس

26543

56712

دبلوم متوسط

21986

4490

دراسات عليا

2553

1715

بكالوريوس

29704

52494

خــال األعوام الدراســية مــن 1429ـ1430هـ إىل
1431ـ1432هـ

من الرسم البياين يف الشكل رقم ( )1يتضح أن هناك
أعداد كبرية مــن اخلرجيات احلاصالت عىل بكالوريوس وأن
تلك األعداد تفوق بحد كبري أعداد اخلرجيني قد تصل يف بعض
األحيان إىل الضعف تقريب ًا .أيضا يتضح أن هناك نسبة ال بأس
هبا من اخلرجيات احلاصالت عىل دراسات عليا تقرتب يف بعض
األحيان مع نسبة اخلرجيني بينام نالحظ أن هناك فارق واضح
من صالح اخلرجيني احلاصلني عىل دبلوم متوســط .أيض ًا هذه
االحصاءات توضح أن هناك تزايد مطرد يف أعداد اخلرجيات
وخاصة احلاصالت عىل البكالوريوس.

الشكل رقم ( )1شكل بياين يوضح أعداد اخلرجيني واخلرجيات
السعوديني يف التعليم العايل باململكة العربية السعودية

خــال األعوام الدراســية مــن 1429ـ1430هـ إىل
1431ـ1432هـ

بالطبع فإن هذه الطاقات البرشية حتتاج إىل املشــاركة يف
تنمية االقتصاد ،كام أن اململكــة تضع خطط طموحة للتنمية
وتلك الثروة البرشية هي أحد أركان حتقيق تلك اخلطط .ولقد
فبذلت اململكة الكثــر من اجلهود نحو توفري فرص حكومية
للمرأة السعودية وذلك يف إطار ينسجم مع الرشيعة اإلسالمية
والتقاليــد املجتمعية .اجلدول رقــم ( )2يوضح إحصاءات
بالعاملني السعوديني من اجلنسني يف اململكة يف القطاع احلكومي
وقد تم احلصول عىل تلك البيانات من املوقع اإللكرتوين لوزارة
اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية [:]6
اجلدول رقم ( )2إحصاءات بالعاملني السعوديني
بالقطاع احلكومي باململكة العربية السعودية

العام املايل

1433-1432هـ

1432-1431هـ

1431-1430هـ

املستوى التعليمي إمجايل الذكور إمجايل اإلناث
دبلوم متوسط

66964

دراسات عليا

32516

بكالوريوس

54762

262732

171869

دبلوم متوسط

65449

48700

دراسات عليا

24647

بكالوريوس

10962

240350

169996

دبلوم متوسط

63774

45602

دراسات عليا

22259

بكالوريوس

236899

8677

16097
7738

خالل األعوام املالية من 1430ـ1431هـ إىل 1432ـ
1433هـ

من الرسم البياين يف الشكل رقم ( )1يتضح أن هناك تدين
واضح ألعداد العاملني من النساء احلاصلني عىل البكالوريوس
عــن الرجال وهــذا عكس املوجود يف الشــكل رقم ( )1بل
ونالحظ أن هنــاك ثبات تقريب ًا يف العــدد يف العامني املاليني
1431ـ1432هـ و1432ـ1433هـ أما بالنسبة للدراسات
العليا والدبلوم فالفروق بسيطة وقد ال توجد يف بعض األحيان.
هذا يبني أن هناك فجوة كبرية بني أعداء اخلرجيات احلاصالت
عىل مؤهالت عليا (دبلوم ٍ
عال ،وماجستري ،وزمالة ،ودكتوراه)
وبني معدل التوظيف احلكومي للنساء خالل األعوام املالية من
1430ـ1431هـ إىل 1432ـ1433هـ.

العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز دور املرأة وذوي االحتياجات اخلاصة يف تنمية املتمع املحيل «دراسة من منظور تقني»
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 ١ـ ما هي جماالت العمــل عن بعد والتي يمكن تطبيقها عىل
أرض الواقع يف حمافظة اخلرج؟

 ٢ـ ما مدى تناسب اإلمكانيات والبنية التحتية التقنية املتوفرة
باملحافظة واملطلوبة للمجاالت املختلفة التي يمكن تبنيها
للعمل عن بعد؟
الشكل رقم ( )2شكل بياين يوضح أعداد العاملني
السعوديني بالقطاع احلكومي باململكة العربية السعودية

خالل األعوام املاليــة من 1430ـ1431هـ إىل 1432
ـ 1433هـ
قد تكون نســبة التوظيف احلكومي للمرأة خالل فرتة
معينة مرضية وتلبي االحتياجات املطلوبة لتوظيف املرأة إال أن
التحديات والتغريات االقتصادية سواء عىل املستوى املحيل أو
العاملي قد أدى إىل تغري يف االسرتاتيجيات حيث برزت قضية
ملحة يف االقتصاد تتمثل يف وجوب اإلرتفاع بنسبة تشغيل املرأة
وخاصة يف القطاع العام نظر ًا لعدم قدرة القطاع احلكومي عىل
تلبية االحتياجات املطلوبة يف هذا املجال ،وبخاصة مع التزايد
امللحــوظ يف أعداد اخلرجيات بل وزيادة نســبة املرأة يف إمجايل
الســكان يف اململكة ،فكثري من اإلحصائيات تشري إىل أن نسبة
اإلناث تصل إىل نحو  % 48من إمجايل عدد السكان السعوديني
يف اململكة .وبالتايل بدأت تظهر مشــكلة فتح جماالت لتشغيل
املرأة وتوفري فرص عمل يف القطاع اخلاص مع وجوب االلتزام
بالقواعد الرشعية والعادات والتقاليد .من هذا املنطلق وجدت
فكرة العمل عن بعد صدى كبري نظر ًا لكونه أسلوب جيد لتوفري
بيئة مناسبة لتوظيف املرأة مع مراعاة القيم والتقاليد املجتمعية.
من هنا ظهرت أمهية الدراسات العلمية التي هتدف إىل تفعيل
أسلوب العمل عن بعد كخيار مناسب لتوظيف املرأة يف اململكة
العربية السعودية.

أمهية البحث
هذه الدراسة هي أحد الدراســات العلمية التي هتدف
إىل تفعيل أســلوب العمل عن بعد كخيار مناسب لتوفري بيئة
صاحلة لتوظيف املرأة يف اململكة العربية الســعودية مع مراعاة
القيم والتقاليد .هتدف الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية
وذلك يف نطاق حمافظة اخلرج حمل الدراسة:

 ٣ـ ما مدى تقبل كل من أفراد املجتمع واملؤسسات ملجاالت
العمل عن بعد املقرتحة؟
 ٤ـ كيف يمكن تطبيــق وتنفيذ املجاالت املقرتحة عىل أرض
الواقع وما هي معوقات التنفيذ؟

 ٥ـ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه اجلهات الرســمية التي
من املفرتض أن ترشف عىل نظام العمل عن بعد؟

منهجية البحث
تعتمد الدراســة عىل املنهج الوصفي وذلك من خالل
حرص املوارد واإلمكانيات يف منطقة الدراسة ،ومجع املعلومات
واحلقائق لتحديد املشكالت املتعلقة بالعمل عن بع ,د واستطالع
رأي كل من أفراد املجتمع وخاصة املرأة وذوى االحتياجات
اخلاصة ومؤسســات املجتمع ملعرفة مدى تقبلهم للمجاالت
املقرتحة.
انقســمت الدراســة إىل مراحل حيث تــم يف املرحلة
األوىل الدراســة النظرية األكاديمية ملوضوع الدراســة وهو
أســلوب العمل عن بعد .تم يف هذه الدراســة النظرية إجراء
مسح أكاديمي شامل للموضوع حمل البحث حيث تم دراسة
مكونات املوضوع ومفاهيمه والدراسات السابقة يف هذا املجال
والتي متــت داخل اململكة ونتائج تلك الدراســات وكذلك
اخلربات اإلقليمية والدولية يف هذا املجال وذلك بغرض توجيه
ما تم التوصل إليه نحو اهلدف األسايس للدراسة وهو اخلروج
بتوصيات ومقرتحات وأفكار يمكن تطبيقها عىل أرض الواقع
بام يساهم بشــكل جدي يف تفعيل العمل عن بعد يف املجتمع
املحيل وبام يتناســب مع رؤى وطموحات أفراد ومؤسسات
املجتمع وأخري ًا حتديد التحديات والصعوبات.

املرحلة الثانية للدراسة تشــمل الدراسة امليدانية للبيئة
املحلية وذلك بغرض الوصول إىل نتائج واقعية وحتليل للوضع
الراهــن للبيئة حمــل البحث بغرض الوصــول إىل توصيات
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ومقرتحات يمكــن تطبيقها عىل أرض الواقع للمســامهة يف
حل مشكلة توظيف املرأة من خالل أسلوب العمل عن بعد.
ولتحقيق ذلك تم استخدام أدوات ووسائل حيث تم استخدام
قائمة استقصاء موجهة للمرأة السعودية يف منطقة البحث كام تم
استخدام االستقصاء أيض ًا للمؤسسات والرشكات واهليئات
احلكومية واخلاصة واملؤسسات احلكومية ذات االختصاص
واالرتبــاط املبارش بموضوع البحــث والتي جيب أن متارس
أدوار لتفعيل خيار العمــل عن بعد .وقد روعي عند تصميم
قوائم االستقصاء اخلاصة بالدراســة أن تكون مبارشة حيث
يمكن للمستقىص منه أن يدرك اهلدف منها برصاحة ووضوح.
كام روعي أن تكون األسئلة التي حتتوي عليها القوائم من نوع
األسئلة املغلق واملفتوح وذلك لتســهيل عملية مجع البيانات
وإجراء املقارنات وتقليل احتامالت التحيز.

نتائج الدراســة امليدانية بالنســبة للمرأة وذوي
االحتياجات اخلاصة
بشكل مبدئي فإن الرشحية العمرية املناسبة للعمل عن بعد
وهي من  24إىل أقل من  35سنة مثلت حوايل  %50من العينة
التي تم اســتقصاؤها وهي  367فرد وهذا يعطى قوة للنتائج
املستنتجة يف هذا البحث نظر ًا لدور هذه الفئة العمرية املحوري
يف طلب العمل والقدرة عىل املسامهة يف اإلنتاج .أيض ًا وصلت
نسبة احلاصالت عىل البكالوريوس يف العينة إىل حوايل  %57من
العينة وهذه الفئة أيض ًا متثل املؤهل العلمي املناسب للبحث عن
عمل وتقبل فكرة العمل عن بعد .أوضحت النتائج أيض ًا ارتفاع
نســبة غري العامالت والباحثات عن عمل حيث وصلت إىل
 %34كام أن نسبة الاليت مستوى تعاملهن مع احلاسب وتطبيقاته
وملحقاته إىل ممتاز وصلت إىل  %45وهذه نســبة تبرش بتوفر
مهارة التعامل مع احلاســب وتطبيقاته مناسبة النتشار العمل
عن بعد .أما بالنسبة لتوفر املتطلبات املادية فقد وصلت نسبة
املتوفر لدهين حاســب آيل إىل  %94كــا أظهرت النتائج توفر
االتصــال باإلنرتنت وبطرق خمتلفة وهــذا أيض ًا يوضح توفر
متطلبات التقنية األساسية النتشار العمل عن بعد .وبالنظر إىل
توفر املعلومات بشــكل عام حول مفهوم العمل عن بعد فقد
أظهرت النتائج أن  %52من العينة لدهين معلومات إىل حد ما
عن العمل عن بعد وهذا يوضح رضورة العمل عىل نرش ثقافة

العمل عن بعد بني أفراد املجتمع .وبالنسبة خليار العمل عن بعد
املفضل لدى العينة فكان العمل عن بعد يف جهة حكومية بدوام
جزئي بنســبة  %47يليه خيار العمل عن بعد يف جهة حكومية
بدوام كيل بنسبة  .%32وحول مدى امتالك املهارات الالزمة
للعمل عن بعد فقد جاءت اإلجابة بنعم بنســب عالية جلميع
املهارات املطلوبة للعمل عن بعد والتي تم طرحها عىل العينة
وهي اختاذ القرارات وحل املشاكل ،وإدارة الوقت ،واالتصال
والتخاطب مع األخرين ،واخلربة العملية يف جمال التخصص
والتقنيات احلديثة .بالنسبة ألسباب عدم تفضيل العمل عن بعد
فقد جاء يف مقدمة تلك األسباب :فقدان بعض مميزات الوظيفة
الدائمة مثل التأمينات واملعاشات واإلجازات املدفوعة ...إلخ،
ثم أنه وظيفة غري دائمة ومن السهل فقداهنا وال يمكن االعتامد
عليها يف منح االســتقرار املايل والوظيفي .وللتغلب عىل تلك
األسباب جيب أن تقوم احلكومة بدورها بإصدار الترشيعات
املناســبة لضامن حقوق العاملني عن بعــد وأن تقوم جهات
حكومية بتنظيم مثل هذا النوع من العمل .وللتأكيد عىل تلك
التوصية نجد أن نتائج املوافقة عىل الدور الذي جيب أن تقوم به
اجلهات احلكومية املختصة بتنظيم وتفعيل العمل عن بعد عالية
جد ًا حيث ختطت نسبة املوافقة عن  %80وذلك جلميع البنود
التالية :توفري الترشيعات الالزمة حلفظ حقوق كل من األفراد
فعل العمل عن بعد ،وتوفري مراكز حكومية
واملؤسسات التي ُت ّ
للتدريــب والتأهيل للعمل عن بعد وتوفري فرص للعمل عن
بعد ،وتفعيــل دور اإلعالم واملــدارس واجلامعة لنرش ثقافة
العمل عن بعد ودوره يف تنمية املجتمع ،واســتحداث مراكز
جمهزة بالوســائل واألدوات املطلوبة يمكن من خالهلا ممارسة
العمل عن بعد .أيض ًا زادت نسبة املوافقة عن  %90عىل الدور
الذي جيب أن تقوم به الرشكات واجلهات احلكومية واألهلية
املختصة بتوفري متطلبــات تفعيل العمل عن بعد واملتمثل يف:
توفري األجهزة املطلوبة وملحقاهتا ،وتوفري الربجميات املطلوبة,
وتوفري اإلنرتنت ,وتوفري الدعم الفني .وحول املجاالت التي
يمكن تفعيل أسلوب العمل عن بعد هبا يف البيئة املحلية فقد جاء
يف املقدمة جمال تصميم وتطوير مواقع اإلنرتنت بنسبة  ،%26ثم
العمل اخلريي والتطوعي بنسبة  ،%61ثم خدمة العمالء هاتفي ًا
بنســبة  ،%60ثم التجارة اإللكرتونية بنسبة  ،%57ثم تصميم
وإعداد الربجميات بنســبة  ،%56ثم أعامل الرتمجة والكتابة يف
الصحف واملجالت بنسبة  ،%55ثم التعلم اإللكرتوين بنسبة
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 ،%53ثم أعامل الدعاية واإلعالن وتصميمها بنسبة  ،%52ثم
الصحافة اإللكرتونية بنســبة  .%51وبالنسبة ملعوقات تفعيل
أسلوب العمل عن بعد فقد جاء يف مقدمة تلك املعوقات عدم
وجود ترشيعــات منظمة لتطبيق خيارات العمل عن بعد ،ثم
االفتقار إىل املهارات والســلوكيات املطلوبة للعمل عن بعد,
وصعوبة توفري أدوات ووسائل اإلنتاج يف أماكن خارج مبنى
املؤسسة.

نتائج الدراسة امليدانية بالنسبة للمؤسسات
تم توزيع نموذج االســتقصاء عىل معظم املؤسسات
احلكومية واألهلية يف منطقة اخلرج حيث تم اســتقصاء عدد
 31مؤسسة ورشكة وكانت نسبة املؤسسات احلكومية .%74
من حيث املبدأ هناك عدم دراية واضحة يف املؤسسات بمفهوم
العمل عن بعد وهناك خلط واضح بني مفهوم العمل عن بعد
واخلدمات اإللكرتونية التي توفرها املؤسسات لعمالئها .من
خالل الدراســة وجدنا أن حوايل  %23من املؤسســات تطبق
أســلوب العمل عــن بعد وأن  %63من اجلهــات التي تطبق
العمل عن بعد هي جهات حكومية وأن أعىل نسبة للموظفني
عــن بعد هي املرأة وذلك بــدوام كيل .جدير بالذكر أن إمجايل
العاملني عن بعد ال يتعدى  100فرد .وقد تنوعت األســباب
التي دعت تلك اجلهات لتطبيق العمل عن بعد كام ييل :تسديد
العجز الذي يمكن أن حيدث نتيجة اإلجازات ،سهولة اجلمع
بني العمل والدراســة ،واختصار الوقــت واجلهد يف املتابعة
امليدانية اليومية ،وعدم وجود املراجعني والزحام يف إدارة املهام،
وتوفري التكلفة وحتقيق أعىل عائد ،وتوفر األنظمة واإلجراءات
اإللكرتونية .أيض ًا تنوعت الوظائف التي يتم العمل فيها عن بعد
يف اجلهات املستبني منهم حيث شملت :قسم املوارد البرشية،
وخدمة العمالء عن طريق اهلاتــف ،والقوائم املالية بالبنوك،
واملبيعات .وبالنســبة للمتطلبات املادية والتنظيمية واإلدارية
التي توفرها املؤسسات لتطبيق العمل عن بعد هبا فهي :توفري
نظام اتصال جيد وأقل تكلفة ،والتدريب عرب اهلاتف ،والتأمني
الطبي ،واملتابعة واختاذ القرارات املناسبة ،وبرامج حاسب آيل
متطورة ،وتوفر هيكل تنظيمي واضح .أما بالنسبة للموافقة عىل
توفر بعض املهارات يف املوظف للعمل عن بعد فقد جاء كل من
استخدام التقنيات احلديثة واالتصال والتخاطب مع اآلخرين
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يف مقدمة تلك املؤهالت وبعد ذلك تأيت املهارات التالية :اختاذ
القرارات وحل املشــاكل ،وإدارة الوقت ،والقدرة عىل العمل
بشــكل منفرد ،وإنجاز العمل باجلودة املطلوبة .وحول تقييم
املؤسسات املستبني منها عن الدور الذي جيب أن تقوم به اهليئات
احلكوميــة املختصة بتنظيم وتفعيل العمل عن بعد فقد جاء يف
املقدمة توفري الترشيعات الالزمة حلفظ حقوق كل من األفراد
واملؤسسات التي ُتفعل العمل عن بعد ،ثم تفعيل دور اإلعالم
واملدارس واجلامعة لنرش ثقافة العمل عن بعد ودوره يف تنمية
املجتمع ،ثم توفــر مراكز حكومية للتدريب والتأهيل للعمل
عن بعد وتوفري فرص للعمل عن بعد ،واستحداث مراكز جمهزة
بالوسائل واألدوات املطلوبة يمكن من خالهلا ممارسة العمل
عن بعد .بالنسبة للدور الذي جيب أن تقوم به اجلهات احلكومية
واألهلية املسئولة عن توفري البنية التحتية التقنية املطلوبة لتفعيل
العمل عن بعد فقد جــاء يف املقدمة توفري اإلنرتنت ،ثم توفري
الربجميــات املطلوبة وتوفري الدعم الفنــي ،ثم توفري األجهزة
املطلوبة وملحقاهتا .وبالنسبة للجهات التي ال تفعل أسلوب
العمل عن بعد فقد جاءت األسباب كام ييل :عدم توفر الوعي
الكايف بمفهوم العمل عن بعد ،وعدم توفر اإلمكانات وصعوبة
االتصال ،وعدم تعاون اإلدارات  ،وانتشــار الثقافة التقليدية
واخلوف من الفشل وعدم السامح باإلنجاز خارج نطاق مبنى
املؤسسة ،وقلة اخلربات بالعمل عن بعد ،والنظام العام للخدمة
املدنية مل يوفر ذلك ،وعدم وجود الدعم الفني ،وطبيعة اجلهاز
األمني ،ورضورة التعامل املبارش يف اجلهة ،وعدم الثقة يف التقنية.
وحول املتطلبات الواجب توافرها يف اجلهات حتى يتم تفعيل
أســلوب العمل عن بعد هبا فقد رسدت اجلهات ما ييل :توفري
البيئة املناسبة والتقنيات ونظام واحد للعمل عن بعد ،والتوسع
يف هذا املجال ونرشه بني أفراد املجتمع ،وتوفري خدمة اإلنرتنت
واألجهزة والربامج ،وتوفري املدربني للتدريب عىل العمل عن
بعد ،واســتقالل امليزانية وامتالك أحقية االستقطاب .وأخري ًا
حول تقييم معوقات تفعيل أسلوب العمل عن بعد فقد جاء يف
املقدمة عدم وجود ترشيعات منظمة لتطبيق خيارات العمل عن
بعد ،ثم انتشار ثقافة اإلدارة التقليدية ،ثم االفتقار إىل املهارات
والسلوكيات املطلوبة للعمل عن بعد ،ثم جمال عمل املنشأة ال
يســمح باإلنجاز خارج نطاق مبنى املؤسسة ،ثم اخرتاق أمن
ورسية املعلومات والبيانات للمنشأة.
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املقرتحات والتوصيات

 ١ـ توفر القوى البرشية القــادرة عىل االجتاه نحو العمل عن
بعد بقوة نظر ًا الرتفاع نســبة اخلرجيات احلاصالت عىل
بكالوريوس غري العامالت ويبحثــن عن عمل وارتفاع
مستوى تعاملهن مع احلاسب وتطبيقاته وملحقاته.

 ٢ـ توفر املتطلبات املادية التقنية األساسية النتشار العمل عن
بعد واملتمثلة يف احلاسبات واإلنرتنت.
 ٣ـ توفر املهارات املناسبة للعمل عن بعد لدى أفراد املجتمع
املتوقع قبوهلم للعمل عن بعد.
 ٤ـ إصدار الترشيعات املناسبة لضامن حقوق العاملني عن بعد
وأن تقوم جهات حكومية حمددة بتنظيم مثل هذا النوع من
العمل.
 ٥ـ العمل عىل توفري مراكز حكومية للتدريب والتأهيل للعمل
عن بعد وتوفري فرص للعمل عن بعد.
 ٦ـ جيب تفعيــل دور اإلعالم واملدارس واجلامعة لنرش ثقافة
العمل عن بعد ودوره يف تنمية املجتمع.
 ٧ـ العمل عىل توفري متطلبات تفعيل العمل عن بعد واملتمثل
يف األجهزة املطلوبة وملحقاهتا واإلنرتنت والدعم الفني.
 ٨ـ املجاالت التي يمكن تفعيل أسلوب العمل عن بعد هبا يف
البيئة املحلية كام يــي وذلك طبق ًا لألولوية :جمال تصميم
وتطوير مواقع اإلنرتنت ,العمل اخلريي والتطوعي ،خدمة
العمالء هاتفيــ ًا ،التجارة اإللكرتونيــة ،تصميم وإعداد
الربجميات ،أعامل الرتمجة والكتابة يف الصحف واملجالت،
التعلم اإللكرتوين ،أعامل الدعاية واإلعالن وتصميمها،
الصحافة اإللكرتونية.
 ٩ـ دعم الدراسات العلمية املوجهة نحو تفعيل العمل عن بعد.
 ١٠ـ العمــل عىل نــر ثقافة العمل عن بعد يف املؤسســات
احلكومية واألهلية وذلك من خالل الدورات والندوات
واملحارضات واملطبوعات.
 ١١ـ دعم املؤسســات التي تتجه نحو تفعيل أسلوب العمل
عن بعد.
 ١٢ـ تأهيــل القائمني عىل املؤسســات احلكوميــة واألهلية
وتدريبهم عىل العمل عن بعد كأســلوب جديد حيتاج إىل
نوعية معينة من اإلدارة ختتلف عن األســلوب التقليدي
للقيادة.

 ١٣ـ االســتفادة من جتارب الدول املطبقة ألســلوب العمل
عن بعد.
 ١٤ـ ضــان أن ال يقــل العامل عن بعــد بمميزات وحوافز
ومكافآت العامل بالنظام التقليدي.

املصادر

مركز االنتاج االعالمي ،جامعة امللك عبد العزيز« ،العمل عن
بعد» ،اإلصدار الثاين عرش من سلسلة نحو جمتمع
املعرفة1428 ،هـ.
صندوق تنمية املوارد البرشية« ،إطار منهجي لتشــغيل املرأة
الســعودية يف ظل تبني خيارات العمل عن بعد»،
حمرم 1427هـ.

عبدالعزيز الزومان ،حممدالعقييل ،عبدالعزيز السالمة ،ماجد
الرسيني« ،العمل عن بعد عامليا وجماالت تطبيقه يف
اململكة العربية الســعودية» ،املؤمتر الوطني السابع
عرش للحاسب اآليل (املعلوماتية يف خدمة ضيوف
الرمحن) ،جامعــة امللك عبدالعزيز ،املدينة املنورة،
صفر 1425هـ املوافق أبريل 2004م.
مايك جرى ،وآخــرون « ،دليل العمل عن بعد» ،ترمجة عمر
بن عبد الرمحن العييس ،معهد اإلدارة العامة ،مركز
البحوث1421 ،هـ.

املوقع اإللكرتوين ملركز إحصاءات التعليم العايل التابع لوزارة
التعليم العايل باململكة العربية السعودية

http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/HESC/
Pages/default.aspx

املوقــع اإللكرتوين لــوزارة اخلدمة املدنية باململكــة العربية
السعودية

http://www.mcs.gov.sa

Di Martino, V. and Wirth, L., “Telework: a new
way of working and living”, International Labour
Review, 129, 5: 529-554, 1990.

العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز دور املرأة وذوي االحتياجات اخلاصة يف تنمية املتمع املحيل «دراسة من منظور تقني»

السرية الذاتية

عبداهلل اجلمعة

حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
اهلندسة اإللكرتونية ختصص األنظمة
الرقمية من كلية اهلندسة بجامعة ويلز
كاريف باململكة املتحدة عام 1999م
ويعمل حالي ًا أستاذ ًا مشارك ًا يف قسم
هندسة احلاسب بكلية هندسة وعلوم احلاسب جامعة سلامن
بن عبدالعزيز باململكة العربية السعودية .توىل العديد من
املناصب اإلدارية وهو اآلن وكيل جامعة سلامن بن عبدالعزيز
كام أنه عميد كلية هندسة وعلوم احلاسب بجامعة سلامن بن
عبدالعزيز منذ 2010م .قام بتدريس عدد من املقررات يف
جمال هندسة احلاسب وقام بنرش عدد من األبحاث يف جماالت
الشبكات العصبية االصطناعية ،والتصميم الرقمي ،واختبار
وتشخيص اخللل يف اللوحات االلكرتونية  ،وتطبيقات الدوائر
الرقمية والتامثلية ،والتنقيب يف البيانات ،وأمن الشبكات.

أمحد احلسني نغميش
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
ختصص علوم احلاسب عام 2004م من
جامعة املنصورة بجمهورية مرص العربية
ويعمل حالي ًا أستاذ ًا مساعد ًا يف قسم
علوم احلاسب بكلية هندسة وعلوم
احلاسب جامعة سلامن بن عبدالعزيز
باململكة العربية السعودية .قبل ذلك عمل معيد ًا ثم مدرس ًا
مساعد ًا ثم مدرس ًا بقسم علوم احلاسب بكلية احلاسبات
واملعلومات جامعة املنصورة يف الفرتة بني 1994م إىل 2006م
ثم عمل أستاذ ًا مساعد ًا بقسم علوم احلاسب بكلية هندسة
وعلوم احلاسب جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية
من 2006م إىل 2011م .قام بتدريس عدد كبري من املقررات
يف جمال علوم احلاسب وله العديد من األبحاث واملؤلفات
يف جماالت نظرية األنواع ملارتن لوف ،وتكنولوجيا اللغات،
وتوصيف نظم الربجميات ،ومعاجلة اللغات الطبيعية ،وتعريب
احلاسبات.
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ناهد أبوزيد
حصلت عىل درجة املاجستري يف ختصص نظم املعلومات
احلاسوبية عام 2011م من جامعة الريموك يف اململكة األردنية
اهلاشمية وتعمل حالي ًا حمارض يف قسم نظم املعلومات بكلية
هندسة وعلوم احلاسب جامعة سلامن بن عبدالعزيز باململكة
العربية السعودية .قبل ذلك عملت يف التدريس بوزارة الرتبية
والتعليم يف الفرتة بني 2009م إىل 2011م .قامت بتدريس
عدد كبري من املقررات يف جمال نظم املعلومات احلاسوبية
واإلدارية وعلوم احلاسب وهلا بعض األبحاث يف جماالت
هندسة الربجميات واختبار الربجميات.

