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 ملخص الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميعع  الدراسة الحالية إلى تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة.هدفت 

شركة عاملة في هذا المجال في قطعاع غعزة والبعالد ععددهم  24العاملين في مجال العمل عن بعد في 
 موظف. 115

جمعععع  زمعععة تعععملتحقيعععه اهعععداف الدراسعععة تعععم اتبعععاع المعععي،  الوصعععلي التحليلعععي  وللوصعععول للبيايعععات الا
  ولمعالجعععة البيايعععات spssتعععم اسعععتتدام بريعععام  التحليعععل ا حصعععا ي و  .البيايعععات معععن تعععال اسعععتباية

ا سعالي  ا حصعا ية التاليععةل ساليسع  الم ويعة  التكعرارات  المتوسععط الحسعابي  معامعل اللععا  واسعتتدمت
 .كرويباخ  اتتبار ستيوديت  ومعامل ا رتباط  واتتبار التباين األحادي(

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من اليتا   اهم،ال

  .مستوى المعرفة بالعمل عن بعد في قطاع غزة يعد ضعيلا .1
 .ةراف يظام العمل عن بعد تعد متوسطمستوى الثقة بين اط .2
 .%67قطاع غزة يعد متوسطا حيث بلد مستوى التجربة المتاحة للعمل عن بعد في  .3
 .%72مستوى الثقافة التيظيمية لدى العاملين في الشركات يعد جيدا حيث بلد  .4
 % 76.8للعمل عن بعد آثار ايجابية بلد متوسط،ا  .5

 لالتاليةتوصيات وقد ترجت الدراسة بال

اهتمععام الععوزارات واليقابععات المعييععة بعقععد دورات تدريبيععة وورع عمععل حععول العمععل عععن ضععرورة  .1
 بعد.

 مشاريع شبابية للعمل عن بعد. عملالحاجة ل .2
 التشبيك مع شركات تارجية للتح مكات  في قطاع غزة إلتاحة فرص للعمل عن بعد.ييبغي  .3
 اقرار مادة دراسية في الجامعات الللسطييية للعمل عن بعد.يج   .4
 دورها في يشر المعرفة بالعمل عن بعد. والوزارات والجامعات تولي اليقاباتيج   .5
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Abstract 
This Study aimed at assessing the telework in the Gaza Strip. The sample 
study consisted of all the workers in the field of telework in 24 companies 
operating in Gaza Strip, totaling 115 employees. 

The researcher followed the descriptive analytical method to achieve the 
objectives of the study. For reaching the necessary data, questionnaire was 
designed The statistical analysis software "SPSS" was used, and for data 
analysis, the following statistical methods were used: (percentages, 
iterations, arithmetical average, Cronbach's alpha coefficient, STUDENT 
test, correlation coefficient, and the one-variance-test.) 

The study got the following results: 

1. The level of knowledge about the telework in Gaza is weak. 
2. The level of mutual-trust between the telework parties is medium. 
3. The level of available telework-experience in Gaza is medium 

reaches 67%. 
4. The level of systematic culture among employees in companies is 

good where the arithmetic average of the systematic culture is 72%. 
5. Telework has positive effects averaging 76.8%. 

The study came up with the following recommendationsل 

1. Concerned ministries and unions shall conduct training sessions and 
workshops on teleworking. 

2. Plans for youth about telework projects. 
3. Networking with outer companies to open offices in Gaza for telework 

opportunities. 
4. Adoption of material study of teleworking in the Palestinian 

universities. 
5. Syndicates, Universities & The Ministry shall take the role of 

spreading the knowledge of teleworking. 
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 اإلهداء
 

  والمؤميون( سقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله
 صده اهلل العظيم

بطاعتك .. و  تطي  اللحظات إ  بذكرك ..  إ  إل،ي   يطي  الليل إ  بشكرك و  يطي  الي،ار
  الجية إ  برؤيتك اهلل جل جاله و  تطي  اآلترة إ  بعلوك .. و  تطي 

إلى يبي الرحمة ويور العالمين سيديا محمد  .. الرسالة وادى األماية .. ويصح األمةإلى من بلد 
 .. صلى اهلل عليه وسلم

 إلى الذين سطروا بدما ،م اروع صلحات المجد واللداء والتضحية والعطاء... ش،داء فلسطين

 إلى من قدموا لي كل الدعم والمسايدة ابي  امي  زوجي  اتوتي واتواتي.
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 شكر والتقدير
بجزيل الحمد والثياء اتوجه إلى تالقي الذي تتم بقدرته الصالحات   وما كان ل،ذا الج،د ان يتم إ  

بجزيل الشكر إلى  اتقدمبتوفيه اهلل سبحايه وتعالى   ومن   يشكر الياس   يشكر اهلل  ولذلك 

كما إليجاز هذا العمل    توجي،يالذي بذل الج،د الكبير في   ماجد محمد اللرا/  الدكتوراألستاذ 

اتقدم بالشكر الجزيل لوالدي الحبي  الدكتور/ كامل احمد ابو ماضي الذي دعميي وقدم لي 

التوجي،ات إليجاز هذا العمل كما اتقدم بالشكر الجزيل ألمي وزوجي الذين طالما دعمايي تال 

مي،م حقه  فأسأل اهلل العظيم ان يجزي،م تير الجزاء  كما اتقدم دراستي فتعجز الكلمات ان توفي اي 

 بالشكر ألتوتي وعا لتي الذين لطالما قدموا لي الدعم والمسايدة إلتمام هذا العمل.
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 :مقدمة الدراسة
ادى التطور الكبير والمتسارع في عالم ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات  وظ،ور شبكة 
ا يتريت إلى جعل العالم ميطقة جغرافية صغيرة  يستطيع افرادها التواصل مع بعض،م من تال هذه 
ل الشبكة من اي مكان بالعالم. وهذا التطور افرز كا ن جديد لم يكن معروف عيد ا قتصاديين من قب

التجارية عبر  والذي يعيي ل إتمام العمليات   commerce) -(eوهو مصطلح التجارة اإللكترويية  
 شبكة ا يتريت  مما جعل العالم يتحول يحو ا قتصاد الجديد  وهو ما يسمى با قتصاد الرقمي.

عض تيظيم العمل لب والذي يعييوايبثه من مصطلح التجارة ا لكترويية فكرة العمل عن بعد 
 الموظلين دون المجيء إلى مكان العمل الر يسي. 

ويلزم التحول من العمل التقليدي للعمل عن بعد مواكبة ما هو جديد في عالم ا تصا ت وتطويره 
أليه يمثل البيية التحتية له  ويتطل  العمل عن بعد إطار قايويي يعمل ضميه حتى يضمن العمل به 

ويية تحمي المتعاملين به وذلك للتغل  على متاطره مثل احتيال بكلاءة عالية ووسا ل حماية الكتر 
 وفسخ عقود دون إعطاء الحقوه المترتبة على ذلك  وعدم إعطاء الموظف اجره.

ويؤثر العمل عن بعد على جميع القطاعات ا قتصادية  حيث ايه يؤدي إلى توسيع يطاه السوه 
مل على توفير فرص عمل على يطاه جغرافي وتتليض تكاليف الشركات والتج،يزات المكتبية  ويع

 واسع دون الحاجة للسلر إلى مكان العمل  ويعمل على رفع إجمالي اليات  المحلي.

عن بعد في قطاع غزة كان  بد من دراسة واقع العمل عن بعد في قطاع  تطوير العملوحتى يتم 
د من ايتشاره  ومعرفة مدى غزة  ومعرفة التحديات المستقبلية التي تواج،ه  والتي ممكن ان تح

ون يحمي جاهزية قطاع غزة من الياحية التكيولوجية  والبي ة القايويية الازمة له وهل يتوفر قاي
مستوى الثقة في قطاع غزة  و  مستوى المعرفة لدى الشركات للعمل عن بعد المتعاملين به  ومعرفة 

لعاملين عن بعد في التجربة المتاحة لدى ا مستوىركة من الزبا ن عبر ا يتريت  و التي تتمتع ب،ا الش
 البي ية للعمل عن بعد في القطاع. المعيقاتالقطاع  و 
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 :مشكلة الدراسة
ة البطالة  في السيوات القليلة الماضية بدات الدول العربية تعايي من ارتلاع حاد في يسب 

مركز ا حصاء % بحس  ما يشره 41.6وكذلك الحال في قطاع غزة  فقد بلغت يسبة البطالة 
ومما زاد من تلاقم هذه المشكلة هو اغاه المعابر وميع  م 2015الللسطييي في ايلول للعام 

التريجين من السلر وايجاد فرص عمل تارج الباد  مما دفع عدد   بأس به من التريجين 
 للعمل بيظام العمل عن بعد.

في بدايت،ا وتحدها الكثير من  من الماحظ ان تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة ما زالتو 
في هذا  العاملةشركات العديد من الالمعيقات  فقد بدا تطبيه هذه التجربة حديثا وتم ايشاء 

المجال  وقد قامت وزارة ا تصا ت والتكيولوجيا الللسطييية بعمل ورشة عمل لتقييم تجربة العمل 
تي تحد ايتشار هذه التجربة ومي،ا عن بعد  وقد اوضحت الوزارة وجود العديد من المعيقات ال

معيقات حكومية اي ان القايون الللسطييي   يحمي المشغل من المشاكل القايويية التي من 
ميل التري  للعمل بالقطاع هو على مستوى القطاع التاص مثل  الممكن ان تواج،ه ومي،ا ما
  ولعل من اهم ما يعيه تبيي اسلو  العمل عن (2015إسليم  س .العام وتلضيله عن التاص

 بعد هول 

 .توف الشركات من اللشل 
 .مقاومة التغيير 
 .ايتشار الثقافة ا دارية التقليدية 
 .ا فتقار الى الم،ارات والسلوكيات المطلوبة للعمل عن بعد 
 .عدم وجود تشريعات ميظمة لتطبيه تيارات العمل عن بعد 

 ما سبه يمكييا صياغة مشكلة الدراسة على اليحو التاليل بياء على

 تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة؟"ما هي التحديات التي تواجه 
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 :فرضيات الدراسة
بياء على التطور المتسارع في وسا ل ا تصال والتواصل تال اللترة الزميية القصيرة السابقة فان اي 

المتوقع ان ييتشر بسرعة فا قة ويصل الى كافة ارجاء العالم  تغيير يحدث في عالم األعمال من 
وبياء على استحداث طريقة للعمل عن بعد   في ضوء التساؤ ت التي وضعياها حول المشكلة  

 يمكن صياغة اللرضيات التاليةل

  0.05يوجد دور م،م لمستوى المعرفة بالعمل عن بعد عيد مستوى د لة =α في الحد من 
 تي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة. التحديات ال

  0.05يوجد دور م،م لمستوى الثقة المتبادلة بين اطراف اليظام عيد مستوى د لة =α  في الحد
 التحديات التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة.  من

  0.05يوجد دور م،م لمستوى التجربة المتاحة لدى العاملين عيد مستوى د لة =α  في الحد
 لتحديات التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة. ا من

  0.05يوجد دور م،م الثقافة التيظيمية عيد مستوى د لة =α التحديات التي  في الحد من
 تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة. 

  0.05يوجد دور م،م للمعيقات البي ية عيد مستوى د لة =α التحديات التي تواجه  في الحد من
 العمل عن بعد في قطاع غزة. 

  0.05يوجد دور م،م آلثار العمل عن بعد عيد مستوى د لة =α  على التحديات التي تواجه
 العمل عن بعد في قطاع غزة

    توجد فروه ذات د لة إحصا ية عيد مستوىα ≤ 0.05  بين متوسطات استجابات
عوامل الشتصية تعزى لبعض ال ن بعد في قطاع غزةالمبحوثين حول تقييم تجربة العمل ع

  الدتل  الجيس  المؤهل العلمي  سية التبرةسيوات سالمجال الوظيلي  العمر   والتيظيمية
   وعدد ممارسات العمل عن بعد(.العلمي التترج  التتصص
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 :متغيرات الدراسة
 :المتغيرات التابعة

  التحديات التي تواجه تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة 
 : المتغيرات المستقلة

  لالتاليةمستوى ا ستعداد للعمل عن بعد  وتشمل المتغيرات 
 ايتشار التجربة  المعيقات البي ية. مستوى الثقافة التيظيمية  مستوى المعرفة  مستوى الثقة 

 (1)شكل 
 متغيرات الدراسة

 
Gani& Toleman, 2006. Lee, Shin& Higa, 2007)) 

 :أهداف الدراسة
ت،دف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع العمل عن بعد والتحديات المستقبلية التي تواجه تطورها في 

 وسوف تركز الدراسة على اليقاط التاليةل قطاع غزة 

 تقييم طبيعة العمل عن بعد في قطاع غزة .1
 بعد. تحديد التحديات التي تواجه العمل عن .2
 وضع التوصيات التي يمكن ان تساهم في تطوير العمل عن بعد في قطاع غزة. .3

تحديات 
العمل عن 

 بعد

مستوى 
 المعرفة

الثقافة 
 التنظيمية

المعيقات 
 البيئية

انتشار 
 التجربة

مستوى 
 الثقة
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 :أهمية الدراسة
تيبع اهمية الدراسة من اصالة الموضوع ومدى مساهمته في توضيح مجال عمل جديد للتريجين 

مدى يجاح هذه التجربة وتحديد المعيقات  تستكشفكذلك فإن هذه الدراسة والعاطلين عن العمل  
والعمل على استتاص اهم التوصيات التي تساهم في تيمية وتقوية تجربة العمل عن بعد يتشارها  

ويمكن   في قطاع غزة  وسبل تطوير ا مكاييات الازمة لتطبيه العمل عن بعد بساسة ويسر
 توضيح اهمية الدراسة في اليقاط التاليةل

 .تحديد التحديات التي تواجه تجربة العمل عن بعد 
 وصل لتوصيات تساعد في تطور العمل عن بعد.الت 
 .تاحة المعلومات الازمة للتريجين  تحديد الشركات الرا دة في مجال العمل عن بعد وا 
 .المساهمة في تيمية اقتصاد المجتمع من تال ايجاد حلول لمعيقات العمل عن بعد 
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 ثانيالفصل ال
 مفهوم ونشأة وأنواع العمل عن بعد

 

 األول: مفهوم العمل عن بعد المبحث

 المبحث الثاني: نشأة وتطور العمل عن بعد

 العمل عن بعد وسلبيات وايجابياتالمبحث الثالث: أنواع 

 المبحث الرابع: المؤسسة االفتراضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة|  8 ح ف ص ل  ا
 

 :لمقدمةا
  فقد ساعد مجا ت العمل المستحدثة في اواتر القرن العشرينيعد العمل عن بعد من  

تغير جذري في السلوك ايتشار وتطور تكيولوجيا المعلومات وا تصا ت المتسارع إلى وجود 
ي جميع ايحا ه واصبح العالم بمثابة قرية صغيرة يس،ل التجول ف  ا جتماعي واليشاط ا قتصادي

 تال ثوان معدودة.

ميذ اكثر من عقدين من ظ،رت فكرة العمل عن بعد في الو يات المتحدة األمريكية ولقد 
الزمن  فلي البداية اقتصرت اللكرة على العمل من الميزل باستتدام وسا ل ا تصال الحديثة لتغير 

وبدا في اآلوية األتيرة ايتشار اوسع العمل وما يترت  عليه من تيقات. مل،وم العمل في مكان 
التركيز على اهمية ومزايا العمل   وبدات بعض الدراسات بفي الدول العربية لمل،وم العمل عن بعد

 مما ساعد على تطوير مل،وم العمل عن بعد.عن بعد  

 اربعالى مل،وم العمل عن بعد ويشأته  ويتكون هذا اللصل من  سيتم التطرهفي هذا اللصل 
 لمباحث

 المبحث األولل مل،وم العمل عن بعد. .1
 المبحث الثاييل يشأة وتطور العمل عن بعد. .2
 عن بعد. وسلبيات وايجابياتالمبحث الثالثل ايواع  .3
 المبحث الرابعل المؤسسة ا فتراضية. .4
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 المبحث األول

 مفهوم العمل عن بعد
في معظم الدول  باطرادا تيرة ان مل،وم العمل عن بعد اصبح ييمو  اآلويةمن الماحظ في 

المتقدمة  وقد تياولت العديد من الدراسات العربية واألجيبية هذا المل،وم  وكان اول من استتدم 
( ليشير إلى العمل بعيدا عن المكت  والتواصل مع العاملين Niles, 1975مصطلح العمل عن بعد س

ل 2013ساليافي والعمري   كية او عبر استتدام الحاس  اآلليفيه عبر ا تصا ت السلكية والاسل
 .(7ص

ولقد اتتللت اآلراء والدول ايضا حول تعريف العمل عن بعد  فمي،م من يتتصر العمل على وضعية 
آللية  ومي،م من يتسع فيه في الحواسي  ا العمل عن طريه ا تصا ت مقتصر علىوحجم صغير 

العمل في الميزل لألدباء والكتا  يوعا من العمل عن بعد  وكذلك العمل باللاكس. ومي،م من  ليعتبر
 .(Martino,2001:P12سالعمل عن بعد يصيف مراكز ا تصا ت من 

 :مفهوم العمل عن بعد أوالً:
اد في اآلوية األتيرة وبدات العمل عن بعد من الملاهيم الحديثة  التي طلت على سطح ا قتص

تتغلغل في حياتيا اليومية  بشكل سريع وبدون توقف  وارتبط ظ،ور هذا المل،وم بتكيولوجيا 
المعلومات وا تصا ت الحديثة  وما استحدثه هذا العالم من ادوات جديدة  ومما   شك فيه ان 
وم مصطلح العمل عن بعد قد ايبثه من مل،وم التجارة ا لكترويية  وهي تعد اللبية األساسية لمل،

 .(2013ساليافي والعمري   العمل عن بعد

قديما كان يطله على مل،وم العمل عن بعد "الواجبات الميزلية ا لكترويية" وكان يقتصر فقط على 
ارتبط مل،وم العمل عن بعد بربات البيوت اللواتي    1985  وفي عام يظام عقد عمل بدوام كامل

 &Jacksonس ه عليه مصطلح العزلة ا قتصاديةيستطعن الذها  لمكات  العمل  لذلك كان يطل
Wielen, 2004: P21). 

ا تصا ت وا يتريت وييتشر العمل عن بعد بشكل كبير في الدول المتطورة والمتقدمة في مجال 
 اكثر من غيرها من الدول  وهذا التطور يعد من اهم المؤشرات على التعامل بالعمل عن بعد.
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 ويرتبط مل،وم العمل عن بعد بأربع ابعادل 

 .موقع العمل والذي يمكن ان يكون في اي مكان تارج مكان العمل التيظيمي المركزي 
 .استتدام تكيولوجيا المعلومات وا تصا ت 
  تيوع العاقات بين صاح  العمل والموظفالدعم التقيي للعمل عن بعد و. 
 بد  من الوقت في العمل التيظيميالوقت وهو مقدار الوقت الذي سيقضيه  توزيع 

 .(Garrett& Danzige,2007: P27س
 

 :الفرق بين التجارة االلكترونية والعمل عن بعدثانياً: 

يتم استتدام مل،وم األعمال ا لكترويية بشكل مرادف للتجارة ا لكترويية  لكن األعمال ا لكترويية 
واشمل من التجارة ا لكترويية حيث اي،ا القيام باألعمال واأليشطة ا دارية وا يتاجية  هي اوسع 

 .(53ل ص2009سكتاية   والمالية والتدماتية  باستتدام شبكات الحاسو 

 بعض اليقاط لتوضيح اللره بين األعمال ا لكترويية والتجارة ا لكتروييةل ذكرويمكن 

 مل من التجارة ا لكترويية فاألعمال ا لكترويية تقوم على فكرة األعمال ا لكترويية اوسع واش
تحويل العمل ا داري الى عمل محوس  عبر شبكات ا يتريت  وباستتدام الوسا ل 

 ا لكترويية.
 يظمة بوكا ،ا   تتعله األعمال ا لكترويية بعاقة البا ع والمورد فقط وايما تمتد لعاقة الم

 .(58ل ص2009تاية  كس وموظلي،ا وزبا ي،ا

 :تعريف العمل عن بعد ثالثاً:

ين الى مل،وم العمل عن بعد وقد عرفه كل مي،م وفقا للجاي  الذي يتياوله في تطره العديد من الباحث
 فيما يلي يستعرض بعض التعريلات التي تم ذكرها في الدراسات السابقة ل،ذا المصطلحلدراسته و 

ايجاز العمل من موقع بعيد عن مكان عمل الشركة باستتدام عرفه اليافي والعمري على ايهل هو 
ساليافي والعمري  يتريت  ال،اتف المحمول  واللاكس التكيولوجيا الرقمية الحديثةل الحاس   ا 

  .(64ل ص2013
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على ايهل وسيلة للعمل باستتدام تقيية المعلومات  (58ل ص2004  الزومان وآترونسوعرفه 
العمل عن بعد ليس وظيلة بحد ذاته لكيه  العمل بمعزل عن المكان  إذا   داءاوا تصا ت  بحيث يتم 

 .وسيلة ألداء العمل

على ايهل عمل الموظف من الميزل باستتدام تكيولوجيا  ((Martino& Writh, 1990: P8 وعرفه
  المعلومات وا تصا ت الحديثة.

تسم بقدر كبير من المروية  حيث يتم العمل بعيدا عن المكان التقليدي المعتاد يهو اسلو  بالعمل 
والتي يتواجد به صاح  العمل  وهذا العمل يتعله في الكثير من األحيان بالتعامل مع المعلومات 
ومعالجت،ا  واستتدام وسا ل ا تصال الحديثة في التواصل مع صاح  العمل او مع الرؤساء 

وقع عمل المؤسسة او الشركة  كما ان هذا العمل قد يكون في صورة دوام كامل او والمديرون في م
تصييف العمل باعتباره عمل عن جز ي  وفي كا الحا ت   يتم استتدام عدد ساعات العمل في 

 .(28ص  ل2007  الرشيدسبعد

من الواضح تعريف ألسلو  العمل عن بعد  و  50وتشير بعض الدراسات إلى ايه يوجد هياك حوالي 
اي،ا جميعا تركز على ثاثة ملاهيم ر يسية  عتبار عما معين عمل عن بعد  تتمثل في وجود 

% من تلك التعريلات كايت تركز 60ميظمة ووجود مقر ل،ذه المؤسسة ووجود التكيولوجيا. واكثر من 
ان العمل من على مزي  من مل،ومين على األقل من تلك الملاهيم. وتشير الدراسات المعيية إلى 

مسافات بعيدة واستتدام ادوات ا تصال الحديثة يشكان تغيرات تيظيمية كبيرة. وبياء عليه فقد 
عرفت الدراسات العمل عن بعد بأيه العمل الذي ييلذ من موقع ما  يقع بعيدا عن مقار المكات  

قدرة على ا تصال الر يسية او مراكز ا يتاج بالشركة  وفي إطاره   يمتلك العامل عن بعد ال
ه استتدام ادوات ا تصال الحديثة الشتصي بالموظلين هياك  ولكيه يستطيع ا تصال ب،م عن طري

 .(28ص  ل2007 الرشيدس

قريبة من بعض،ا في المعيى والمقصد لذا يمكن للباحثة تعريف ها وبعد استعراض هذه التعريلات يجد
ايجاز م،امه الوظيلية من مكان بعيد عن مكان العمل عن بعد على ايهل هو تمكن الموظف من 

 العمل باستتدام تكيولوجيا المعلومات وا تصا ت الحديثة.
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 :دور العمل عن بعد في التحول الى االقتصاد الرقمي رابعاً:
من اهم األهداف الر يسية لاقتصاد الرقمي لدى الحكومات هو فتح المجال للرص جديدة وذلك من 

ا يتاجية للتكيولوجيا الحديثة  ويعد ا قتصاد الرقمي شبكة عالمية من األيشطة تال اللوا د 
ا قتصادية وا جتماعية التي يتم تمكيي،ا بواسطة تكيولوجيا المعلومات وا تصا ت مثل شبكات 

سواء في القطاع التاص او العام يتم تكريس استثمارات كبيرة في سبيل  ا يتريت وال،واتف المحمولة.
طوير البيية التحتية الرقمية والتي من شأي،ا ان تشجع المؤسسات على اعتماد اللرص الرقمية التي ت

تشمل في زيادة  تزدهر في ا قتصاد الرقمي الياشئ والتي تحتاج لل،م مكان العمل في المستقبل والتي
 .(The telework kit,2013: P1سفرص العمل عن بعد

 :المنظور األكاديميالعمل عن بعد من  خامساً:
األد  األكاديمي  ومع ذلك فإي،ا اصبحت تال اللترات  في  تزال ظاهرة العمل عن بعد جديدة 

األتيرة تيال اهتماما متزايد من الباحثين في كل من األصول التيظيرية والبحث التطبيقي. 
 (24ص  ل2007 الرشيدس

ضح او من الافكار جديدة في مجال ا تصا ت  و إضافة إلى ان التطورات التكيولوجية ادت إلى تله 
ان تلاعل تكيولوجيا ا تصا ت مع تكيولوجيا الحاسبات قد يمكن من تطوير العمل بعيدا عن المكت  
التقليدي. كما ان ثورة المعلومات يمكن ان تس،م في ايتقال الكثير من األيشطة والوظا ف من الحدود 

لميازل واألماكن الم،يأة لممارسة اليشاط او الم،ية بعيدا عن الموقع التقليدية للمصايع والمكات  إلى ا
 .(Brauch& Yuen, 2000: P35التقليدي للعمل.س
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 لمبحث الثانيا

 نشأة وتطور العمل عن بعد
يعد التطور والتقدم الذي حدث لتكيولوجيا المعلومات وا تصا ت الحديثة من اهم العوامل التي 

بعدد قليل جدا من الموظلين وقد  اواتر القرن العشرينساعدت على تطور العمل عن بعد فقد بدا في 
لتطور في بدا بشكل العمل بالقطعة لرجال البيع في المحافظات البعيدة عن مقر الشركة ثم بدا با

 التسعييات لييتشر الى باقي مجا ت العمل. 

 :العمل عن بعد ةنشأ أوالً:
على الرغم ان العمل عن بعد يعد من ظواهر القرن العشرين الميادي إ  ان العمل في الميزل يعتبر 

السابع قديما كقدم الجيس البشري  فلي بريطاييا وفي مراكز ا ستيطان األولية في امريكا في القرن 
ال الياس كايت بالقر  عشر ميادي  كايت البيوت صغيرها وكبيرها تتمركز حول اليار وغالبية اعم

 .(63ص ل2001 جري وآترونسمن المساكن 

بسب  حدوث ازدحام طره في ساعات العودة من العمل سساعة التدافع( في المدن الكبرى  وازدياد 
ظام التواصل عن بعد للقيام باألعمال في الشركات حوادث الطره اليومية  ادى ذلك إلى ايجاد ي

الموجودة في تلك المدن. وقد بدات اللكرة في شركات ا عايات والشركات التجارية التي توزع كميات 
على الميازل وصياديه البريد  فكايت تكلف بعض  والكتالوجاتضتمة من ا عايات التجارية 

يد او كتابة العياوين علي،ا. وكذلك شركات المبيعات من تال  العاملين في ميازل،م بتعب ة اظرف البر 
فكايت تكلف  م ترسل البضاعة لمن يطلب،ا.الى األفراد وتجمع الطلبات ث الكتالوجاتالبريد التي ترسل 

. مما بعض األشتاص بعيوية الكتالوجات من ميازل،م  وقد تكلف احيايا اشتاص بتوزيع البضا ع
 .(4ص ل2007بافيل  س كاليف العمالة والمكات  والتتزينتساعد الشركات على تلض 

ميادي ولكن بقي اعداد العاملين عن بعد اقل من  1970وبدا تطور العمل عن بعد في عام 
المتوقع  ولكن عدد قليل جدا من المؤسسات التي قامت بدراسة وتحليل المزايا والتس،يات للعمل عن 

  .(Perez & other, 2002: p2س بعد
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 :مساهمات األفراد والشركات في نشر تطبيق العمل عن بعد ثانياً:

  العمل عن بعد من لوس ايجلوس إلى واشيطن  بييما كان يعمل  ييلزل بدا جاك 1972عام
كعالم في الو يات المتحدة األمريكية في بريامج،ا الصاروتي استطاع جاك ييلز ان يزاول 

عليه "ا  تمر جاك ييلز في هذا المجال حتى اطله م،مة التدريس في جامعة كاليلورييا  واس
 .(Ahmadi& other, 2013: P3سالعمل للمسافات عن بعد" 

  ل ايشأ جيل جوردن جريدة تاصة بموضوعات العمل عن بعد.1982عام 
  ايشأت الرابطة الحكومية لاتصا ت بجيو  و ية كاليلورييا ميظمة العمل عن  1985عام

او  كاللجية فرعية لايتقال  ITAC)1مسافات بعيدة وايضا مع،ا سبعد ورابطة للعمل من 
اعيد تسمية المع،د ا ستشاري للعمل بمسافات بعيدة بعد  1988ا لكترويي وبعد ذلك عام 

 .(34ل ص2007سالرشيد  ن اسمه الرابطة المركزية العاصمة ان كا
  بدا  ييلزديليد وجاك  ل اعتمادا على البحث والتتطيط وتصميم العمل من تال1987عام

 العمل الموسع في قطاع العمل عن بعد للقطاع العام.
  مجال الطيران ادار المجلس الر يسي للتيمية اإلدارية مشروع العمل عن بعد في ل 1989عام

 .(Ahmadi& other, 2013: P3 سللوكالة الليدرالية 
  ل تم تيظيم الجمعية األوروبية للعمل عن بعد وكان المتحدث الرسمي ل،ذه 1992سية

 في المؤتمر األول ل،ذه الجمعية الميعقدة في دين هيل ييز يد. ييلزالجمعية هو 
  40مركز لاتصا ت في كاليلورييا وحوالي  15كذلك وافتتح قسم المواصات في كاليلورييا 

ولكن يتيجة للصعوبات المترتبة على المشكات  1997عام  مركز آتر في يلس المقاطعة
سالرشيد   تم إغاه معظم هذه المراكز اآلن التي واج،ت هذه المراكز وما تحملته من اعباء

 .(34ل ص2007
  ة تبيى فكرة العمل عن بعد من يمكت  الو يات المتحدة التاص با دارة الشتص 1993عام

 تال الوكا ت اللدرالية.
 ة إلى قيام قسم اليقل األمريكي بتوجيه مشروع اليشر بإيشاء اضتم تقرير فيدرالي عن إضاف

 .(Red bookكتا  سا تصا ت والذي يطله عليه اقرا 

                                                           
1
 Information Technology Compliance Association 
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  الذي ايجزه العاملون في مجال العمل عن بعد ويتيجة يجاح الل اعتمادا  على 1995عام
بريام  لزيادة التوعية في هذا المجال اطله عليه  إلقامة AT&T1لضعف ا دارة اضطرت 

دارة التدمات  إلى  باإلضافةالعمل األمريكي عن بعد. الوكالة األمريكية للحماية الزراعية وا 
القسم األمريكي لاتصا ت والمتاجر األمريكية ومؤسسات المواصات التجارية اصبحت اول 

 من ايشأ ورعى مثل هذه البرام .
  ليت ل اع1997عامITAC  مليون شتص اصبحوا عاملين عن بعد في  11ان اكثر من

السوه األمريكي لبحث زيادة الشركات  بدا 1995مليون عام  8بالمقارية إلى  1997عام 
والعاملين بوعي شديد في هذا المجال ألن ا قتصاد األمريكي يعتمد على زيادة قدرة استتدام 

 التكيولوجيا وباألتص ا يتريت.
 ل ظ،ر اتجاه اساسي لاهتمام واسع في مجال العمل عن بعد تم ظ،وره في 1998 عام

 ،م واستتدام سوه العمل بشكل اوسعاوروبا الغربية وذلك ألن الموظلين قرروا تيمية عمل
 .(35ل ص 2007سالرشيد  

 تس،يات في التطور تال من اساسية بصلة تطورت بعد عن العمل تيارات ان القول يمكن
 الموظف بين الرسا ل او للمللات يقل مجرد بعد عن العمل كان ان فبعد المعلومات  تكيولوجيا
 لكافة دوامه فترة كامل مدى على مر يا الموظف اآلن اصبح شركته  مقر وبين بعد عن العامل
 كايت التي المر ية عدم تاصية ان لدرجة . بعد عن كعاملين اآلترين والمشاركين وزما ه مدراءه
 بأي،ا البعض احتجاج يتيجة الكبير للجدل مثارا اصبحت بعد  عن للعمل الجوهري ا يتقاد تشكل
 فقط بالصوت ليس مر يين بعد عن الموظلين اصبح بحيث المعلومات  ثورة تطور مع ي،ا يا   تاشت

تال الليديو المتاح على شبكات  من والصورة بالصوت ولكن فقط  بالصورة وليس (ال،اتف مثل(
 .التكاليف بأقلا يتريت 

 :دوافع استخدام العمل عن بعد :ثالثاً 
عيد تبيي اي يظام جديد في اي مؤسسة  يكون وراء تبييه احتياجات وهي ما يعرف بالدوافع 
للتلكير بتبيي هذا اليظام  حيث ان تبيي اي يظام جديد في ميشأة معيية يتطل  إيلاه كبير 

ات إضافية في حال لم تكن حاجة قاو اضافي  ومن الملترض ألي ميشأة ان ترفض اي يل
لتبيي هذا اليظام الجديد  او في حال عدم وجود عا د ستيت  عن تلك اليلقات سالرشيد  

 (.45ل ص2007

                                                           
1
 أبرز الشركات العالمية التي طبقت خيارات العمل عن بعد في مجال النقل والمرافق العامة. من 
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 فوائد العمل عن بعد رابعاً:
 :الفوائد االقتصادية .1
 .ايتلاض تكاليف متابعة الموظلين 
 الوقت الضا ع في المكات  التقليدية بين ا جتماعات والزيارات غير المثمرة وقراءة  ايتلاض

 ما   جدوى ميه.
  ارتلاع مستوى الجودة ألن اغل  األعمال التي تيلذ من تال هذه الوسا ل التقيية  يمكن

 مراجعت،ا وتحسيي،ا ورفض،ا والتعديل في،ا بأس،ل واقل التكاليف.
 ار والحرية في اتتيار موقع المكات  حيث   حاجة لتوفير مكات  ايتلاض تكللة ا ست ج

 لكافة الموظلين.
  يمكن ا ستعاية بتبرات متعددة ومن مياطه قريبة وبعيدة بأقل التكاليف حيث يتم تقديم

 .(59ل ص2004سالزومان وآترون   دمة بدون الحضور والتواجد الجسديالت
 الفوائد االجتماعية: .2
  للتوفيه بين العمل ورعاية األطلال  مما سيعود على يشأة المجتمع بحسن ميح فرصة للمراة

 التربية وا شراف المباشر والمستديم من األم واأل .
 .ا ستلادة بتشغيل ف ات مليدة من السيدات ممن   يرغبن في العمل المتتلط 
 م ل،م الرضا توسع اشراك ف ات المعاقين في العمل  وهذا يؤدي إلى دمج،م في المجتمع ويقد

 والتعويض اليلسي.
 .تله مجا ت للعمل في مياطه م،مشة ومعزولة 
 يتاج بما في ذلك كبار السن المتقاعدين. اي إتاحة اللرص للجميع للمشاركة في العمل واإل

 تله مجتمع عامل بجميع افراده.
 60ل ص2004ن  و سالزومان وآتر تشجيع األعمال الحرة المستقلة.) 
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 :التي يمكن تنفيذها عن بعد األعمال :خامساً 
إن حصر األعمال التي يمكن القيام ب،ا عن بعد غير ممكن بسب  تيوع،ا وتعددها  ولكن هياك 

 صلات تميز األعمال التي يمكن تيليذها عن بعد مي،ال
 يمكن تيليذها عبر اج،زة المعلومات وا تصا ت. 
  والمعلومات.يغل  علي،ا الطابع اللكري تاصة معالجة اليصوص 
 .اعمال محددة ومعروفة ويمكن تيليذها من قبل فرد 
 .يمكن قياس ا يتاجية بس،ولة 
 61ل ص2004سالزومان وآترون   حتاج في الغال  الى اشراف متواصل  ت). 
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 المبحث الثالث

 العمل عن بعد وسلبيات وايجابياتأنواع 
العمل بيظام القطعة  ووهالقرن العشرين بصورة واحدة فقط   اواتربدا العمل عن بعد في  

 لرجال البيع والمراسلين  ولكن مع تطور وسا ل ا تصا ت والتكيولوجيا بدا علماء ا دارة با لتلات
ألهمية العمل عن بعد  فبدا اربا  العمل بتطوير ايواع وطره العمل عن بعد وذلك لتس،يل العمليات 

سات  وقد صيف الكتا  ايواع العمل عن بعد إلى عدة ايواع وفيما يلي سيستعرض ا دارية في المؤس
 اهم ايواع العمل عن بعد وتصا صه وفوا ده.

 :أنواع العمل عن بعد أوال:

الكتا  بتصييف العمل عن بعد إلى عدة ايواع وذلك بياء على اسس التصييف فمي،م من قام  قام
 بتصييله على اساس مكان العمل  ومي،م على اساس يوع العقد المبرم ووقت العمل المتله عليه.

هياك ثاث ايواع للعمل عن بعد وفقا للتقسيم  ايواع العمل عن بعد على اساس مكان العملل .1
 فقد اتله الكثير من الكتا  على التصييلات التاليةل مكان العمل على اساس

 يشير العمل من الميزل إلى الموظلين الذين يعملون في الميزل بشكل ميتظم   العمل من الميزلل
ولكن ليس شرطا بشكل يومي. و  يمكن اعتبار من يوظف يلسه من الميزل و  يرتبط بمكت  

ه مسمى موظف عن بعد على من يستتدم وسا ل مركزي موظف عن بعد  ويمكن إطا
و حاسو  ا تصا ت لاتصال بالمكت  الر يسي مثل استتدام ال،اتف  البريد ا لكترويي ا

 .(Perez & other, 2002: p2سشتصي مرتبط بتادم مركزي 
 في المكت  التابع يعمل الموظلون تارج الميزل  وفي مكان عمل تقليدي ولكن المكت  التابعل 

الموظلين. وهذا اليوع يساعد على تتليف تيقل الزبا ن والموظلين  سكن قري  من  في ميطقة
 ,Perez & otherس مما يقلل من المشاكل التي من الممكن ان تواجه الموظلين والزبا ن

2002: P2).  
 عمله في الميزل  السيارة  القطار   بإتمامفي العمل المتيقل يقوم الموظف  العمل المتيقلل

الطيارة  او الليده ولكن في هذا اليوع يعد دور ا دارة العليا قليل جدا في مراقبة عمل 
الموظف  ويتم محاسبة الموظف على ما يتم إيجازه وليس كما يتم في الوظا ف التقليدية ومن 
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 ال البيع  ومستثمري البيوكيه  رجاألمثلة على هذا اليوع من العمل عن بعدل مدراء التسو 
 .(Pyoria, 2011: P6س
 ايواع العمل عن بعد على اساس يوع العقد المبرمل .2

  دوام كاملل وهو تمكن الموظلين من العمل بدوام كامل بعيدا عن مكان العمل  ويتم
ا تصال الدا م بين المكت  والموظف وذلك من تال ربط الموظلين بتادم مركزي 

 ,The telework kitس والذي يسمى مركز العمل الذكي يسيمع المكت  الر 
2013:P6). 

 ووفه جدول  وقت بصورة رتبيةا اليوع يقضي الموظف جزءا  من الفي هذ دوام جز يل
محدد  وقد يكون العمل ليوم او اكثر كل اسبوع او لعدة ايام في الش،ر او على 
فترات متلاوتة مثل عدة ايام كل بعض اسابيع. وهذا اليوع من العمل يؤدي حتما  إلى 

ول امكية العمل او التشارك في،ا وفرة في مساحة مكات  العمل. حيث يمكن تدا
 .(James, 2003: P12س

  هو العمل بصورة غير ميتظمة  وتشمل تلك العمل البديل  وفه الطل لالعمل
لشتص يتيجة ظروف طبية او العمل في مشاريع تاصة مؤقتة. وهذا اليوع من 

-15ل ص2007سبافيل  دورا  هاما  في األحوال الطار ة  العمل يكون مليدا  ويلع 
16). 
 

 :العمل عن بعدوايجابيات  سلبيات ثانياً:

تطبيه جديد لوظا ف مستحدثة يكون ب،ا بعض الثغرات رغم كثرة ايجابيات،ا  وقد تحدثت عيد ظ،ور 
بعض الدراسات األدبية عن سلبيات وايجابيات العمل عن بعد  وفي ما يلي سيذكر بعض ايجابيات 

 وسلبيات العمل عن بعد فيما يتص الشركات واألفراد.

 سلبيات العمل عن بعد: .1
 سلبيات العمل عن بعد فيما يتص الشركاتل . ا
 وجود رقابة واشراف مباشر على الموظلين يدفع  مفعدل وجود تغيرات في ال،يكل التيظيمي

 لتقليل تشعبات ال،يكل التيظيمي التاص بالميشأة.
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 ن وجود مشرف مباشر يمثل مرجعية للموظف مما إعدم اتتيار الم،ام بشكل صحيحل ف
 & Perezس على اتتيار الم،ام المطلوبة ميه وارشاده لتيليذها بالشكل الصحيح يساعده

other, 2002: P2). 
 يف بياء لارتلاع تكاليف اعداد وتج،يز الميزل ليصبح م،يأ للعمل عن بعد حيث ان تكا

سالرشيد   حجر عثرة في وجه كثير من الشركاتوتج،يز ايظمة للعمل عن بعد ما زالت تقف 
 .(61  ص2007

 لسلبيات العمل عن بعد للموظف .  
 ن عدم ايتراط الموظف بزما ه وفريه عمله يعمل على إفل العزلة وا يلراد للموظف

 عزل الموظف عن البي ة التيظيمية التاصة بوظيلته.
 ل عمل الموظلين كل مي،م على حدة ومن مكان متتلف عن اآلتر قلة العمل كلريه

ض ويقلل امكايية ايجاز اي م،مة بشكل يصع  ايدماج الموظلين مع بعض،م البع
 متعاون كلريه واحد.

 ل وجود فريه العمل في مكان واحد يساعد على عمل تيافس عدم وجود محلزات
 :Perez & other, 2002س ين مما يحلزهم على زيادة ايتاج،مشريف بين الموظل

P2). 
 بالعمل من الميزل ل مما يقلل من درجة ا لتزام به عيدما يقوم الشتص فقدان الرقابة

 دون رقي .
  عدم طموح الموظف للترقيةل فعمل الموظف عن بعد   يساهم بتحليزه للتلكير

 ا فقط يحافظ على عمل يا م ظروفهيما  اء من مسماه الوظيلي لمسمى آتر و با رتق
 .(31ل ص2013ساليافي والعمري  

 ف المساحة التي ن تكاليف ا تصا ت وتكاليإزيادة التكاليف في بعض األحيانل ف
ل يتكبدها العامل عالية  غير ايه يلقد الكثير من المزايا التي من الممكن ان يحص

 .(61ل ص2007سالرشيد   علي،ا في المقر الر يسي للشركة
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 ايجابيات العمل عن بعد: .2
 ايجابيات العمل عن بعد للشركةل . ا
 مساحات كبيرةل عدم قيام الشركة بتج،يز مكات  للموظلين كافة يساهم في تقليل  توفير

 التج،يزات المكتبية.لى تقليل تكللة إضافة إمساحة المستغلة من مساحة الشركة ال
 مما يساعد الشركة ل تكللة الموظف عن بعد اقل من تكللة الموظف التقليدييتاجيةزيادة اإل  

 وتقليل التكاليف.يتاجية على زيادة اإل
 ل عدم اضطرار الموظف مغادرة ميزله لمكان آتر للعمل تساعد ا  التغي  عن العمل قليل جد

   للحا ت الطار ة.إلين بالدوام اليومي وعدم التغي  على التزام الموظ
  المروية في عاقات العملل ان عدم وجود تقيد في مكان العمل تساعد الموظف على بياء

مما  حرية مع اآلترين من وجوده في مكت  العمل في المقر الر يسي للشركةعاقات اكثر 
 .(Perez & other, 2002: P2س يساهم في زيادة الزبا ن للشركة

 ايجابيات العمل عن بعد للموظفل .  
 افضل بين العمل والحياة والوقتل حيث ان عدم التزام موظف في دوام مكتبي محدد  توازن

 يعطي الكثير من المروية للموظف في التوفيه بين جواي  حياته المتتللة.
  تقليل تكاليف السلرل التزام الموظف العمل في ميزله او في المكات  اللرعية يوفر على

 ,The telework kitس للوصول لمقر عمله وتكاليف السلرالموظف الكثير من عياء 
2013: P7). 

 ل عدم وجود مراقبة مستمرة للموظف واتتاذه بعض القرارات وحده زيادة ثقة الموظف بيلسه
 تزيد من ثقته بيلسه.

 قادرين و قادرين على التيقل الغير ل يوجد الكثير من المعاقين توفير فرص للعاملين المعاقين
طره مميزة  ولكن اعاقت،م تقف في وجه تحقيه هدف،م  ولكن في على اداء وظا ف معقدة وب

 العمل عن بعد يتاح ل،م ممارسة عمل،م بكل ساسة.
 ل عدم احتكاك الموظف بشكل مستمر مع بعض،م البعض يساعد على قلة مشاكل العمل

 .(Perez & other, 2002: P2س التي تحدث في الوظا ف التقليدية تقليل مشاكل العمل
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 الرابع المبحث

 المؤسسة االفتراضية
في مجا ت ا تصا ت والتكيولوجيا والذي ادى إلى حدوث  ش،د العالم في اآلوية األتيرة تطور كبيرا  

 تحو  جذريا في اتجاه ا قتصاد العالمي  وفي مجال األعمال. 

دارية في ظل ظ،ور ملاهيم ومصطلحات جديدة في مجال ا قتصاد العالمي  اصبحت الميظمات اإل
  مما زاد في تطور المعرفة لدى إدارة للمصطلحات ا قتصادية الحديثة واستتداما   اكثر استيعابا  

دارة التقليدية إلى يمط المؤسسات من اإل المؤسسات. وبياء على التطور المتسارع ادى إلى ايتقال
 جديد ومستحدث في عالم ا قتصاد  مما ادى إلى ظ،ور المؤسسة ا فتراضية.

 :يف المؤسسة االفتراضية للعمل عن بعدتعر 
 ا فتراضية  وعرف،ا كل مي،م وفقا  كاديميين عن مصطلح المؤسسة تحدث الكثير من الكتا  واأل

وبرر كل مي،م اسبا  ومبررات يشأت،ا والتي دعت إلى تصميم المؤسسة  لزاوية دراسته ل،ا  
دارات لتقبل هذا اليوع الجديد مروية لدى اإل ية  وقد اصبح هيالكمن المؤسسة التقليد ا فتراضية بد   
 من الميظمات.

 ويتكون مصطلح الميظمة ا فتراضية من شقين وهمال

اي،ا كيان اقتصادي اجتماعي من بين اهداف،ا الربح وليس هو ال،دف الوحيد وهي الميظمةل وتعيي 
 .(2ل ص2002بي  سالعاه والغال د معلومة قياسا بالبي ة التارجيةكيايات ملموسة ذات حدو 

ا فتراضيل وهو مصطلح يستتدم لتصييف يوع من حلول تكيولوجيا المعلومات الذي يجيز فعليا 
لعدد غير محدود من اعضاء المشروع التواصل مع بعض،م البعض وتيليذ عمليات،م واعمال،م 

 .(3ل ص2002سالعاه والغالبي   باستتدام بيية تحتية مشاعة بشكل مشترك

 يد من الكتا  مصطلح الميظمة ا فتراضية واتتللوا في تعريل،ا فقد عرفت،ا العلوطيوقد عرف العد
على اي،ال الميظمة التي تستتدم تكيولوجيا شبكة ا يتريت العالمية وتكيولوجيا ا تصا ت لتحسين 
اداء م،ام،ا وعمليات،ا المتتللة ويقل،ا لمن يحتاج إلي،ا في داتل،ا وتارج،ا لعما ،ا الحاليين 
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سعلوطي   املتواجد في عالم متغير على الدو ومحاولة الوصول إلى عماء جدد من اجل البقاء وا
 .(11ل ص2008

على اي،ا تحالف تاص من مساهمين مستقلين وميظمين والتعاون فيما بيي،م لتحقيه  Goelوعرف،ا 
 &Goelس هدف واضح من تال ا ستلادة من الموارد والم،ارات والكلاءات من اعضاء ا  تاف

other, 2010: P11). 

التروج بتعريف واضح للمؤسسة ا فتراضية على اي،ال كيان اقتصادي اعتباري يربط مجموعة  ويمكن
والممتلكات واألفكار لتحقيه اهداف مشتركة من تال استغال وسا ل ا تصا ت من األفراد 

 والتكيولوجيا الحديثة.

 :لبناء المؤسسة االفتراضية أفضل الممارسات

 "دير" و" ف" بتقديم توصيات لبياء مؤسسة افتراضية ياجحة وهيل قام كل من

عيد تأسيس شركة افتراضية يج  اشراك الموظلين في صياغة الطريقة التي سيتم ب،ا تيليذ  .1
 العمل.

 %.100العمل مع مستشار لديه شركة تعمل افتراضيا بيسبة  دراسة .2
ذلك غرف الدردشة عبر يلضل اعتماد ي،  التواصل المستمر مع الموظلين  ويشمل  .3

 ا يتريت حيث يتبادل اعضاء فريه العمل المعلومات عبر الرسا ل اللورية.
حدد التوقعات واألهداف واعقد اجتماعات اسبوعية مع اعضاء اللريه عبر تقيية المؤتمرات  .4

 .(25لص2015سجورتشيك   شاركة الشاشات عبر شبكة ا يتريتعن بعد وم
الحرص على تيمية التراكم المعرفي من متتلف مصادره الداتلية والتارجية  والتحديث  .5

 المتواصل للمعرفة.
ا ستتدام الواعي والذكي للمعرفة المتاحة في تحديد األهداف والغايات  وتتطيط البرام   .6

الم،ام والتوج،ات المستقبلية وتصميم األيشطة وتحديد التقييات المياسبة  وتيليذ الواجبات و 
 .(9ل ص2012سعثمان   متابعة األداء وتقويم ا يجازات على جميع المستويات  ثم



ة|  24 ح ف ص ل  ا
 

 :متطلبات عمل المؤسسة االفتراضية

حتى يتمكن المساهمين من ايشاء مؤسسة افتراضية من الواج  األتذ بعين ا عتبار اهم متطلبات 
فمن اهم متطلبات   سات مستحدثقيام وايشاء المؤسسة ا فتراضية  تاصة ان هذا اليمط من المؤس

 ايشاء مؤسسة افتراضيةل

 :التدريب عن بعد أواًل:
كان للتقدم العلمي والتطور التقيي في ي،اية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين 

على العملية التعليمية  فلم يعد التعليم التقليدي بطرقه التقليدية التي تعتمد على  كبيرا   تأثيرا  
على الوفاء بمتطلباته واستيعا  األعداد الكبيرة من  المعلم في يقل المعرفة إلى التاميذ قادرا  

األفراد في جميع مراحله. وقد بدات المجتمعات في البحث عن صيد ومداتل جديدة للتعليم 
 على التعلم الذاتي دون التقيد بمكان وزمان معيين مما ادى لظ،ور التدري  عن بعد تعتمد

 .(2010الحمادي  س
تعيين الموظلين وتاصة في الوظا ف المستحدثة  حيث تقوم ويعد التدري  اول تطوة في 

بالشكل الشركات بتدري  الموظلين الجدد عيد تعييي،م ليتمكيوا من القيام بواجبات،م الوظيلية 
ن التدري  الدوري والمستمر للموظف يساعد على تطوير الموظف لذاته إالمياس . وكذلك ف

 مما يعمل على تطور المؤسسة.
مية يتعل ويمكن تعريف التدري  عن بعد على ايهل ذلك اليوع من التعليم الذي يقدم فرصا  

كان محدد سالحمادي  ودون ا لتزام بوقت وموتدريبية إلى المتدر  دون اشراف من المدر  
 .(4ل ص2010

 :مميزات التدريب االلكتروني
 إمكايية التدري  في اي وقت ومكان. . ا
 زيادة فرص التدري  وعدم ارتباط،ا بمحدودية األماكن وارتلاع التكاليف. .  
 التمكن من تدري  وتعليم العاملين وتأهيل،م دون الحاجة إلى ترك اعمال،م. . ت
 اطراف العملية التدريبية. بين التلاعل اليشط . ث
سدويكات واألسمر   لمستتدمة في التدري  ا لكتروييس،ولة استتدام األدوات ا . ج

 .(13ل ص2007
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 (2.1سجدول رقم 

 والتدري  التقليدي التدري  عن بعد اللره بين
 التدري  عن بعد التدري  التقليدي م
 هو موجه ومس،ل لمصادر التعليم المدرس المدرس هو المصدر األساسي للتعلم 1
المتعلم يستقبل او يستسقي المعرفة من  2

 المدرس
 المتعلم يتعلم عن طريه الممارسة والبحث الذاتي

 المتعلم يتعلم في مجموعة ويتلاعل مع اآلترين المتعلم يعمل مستقا بدون الجماعة 3
استدعاء المعلومة دون مراعاة اللروه  4

 اللردية
التحليل والتقييم وا بداع بمراعاة اللروه حل مشكات 

 اللردية

 ( "اللره بين التدري  عن بعد والتدري  التقليدي"  تيمية الموارد البشرية.2010الكبير  عمر  سالمصدرل 

 :أهمية التدريب عن بعد

إتاحة فرص التعلم والتدري  في اوقات متعددة لتياس  المتدربين  وبدون قيود مكايية  . ا
 وزمايية.

تاحت،ا في صورة إلكترويية يس،ل تداول،ا وتطويرها باستمرار. .    تحسين يوعية المواد التدريبية وا 
 تقليل تكللة التدري  واتتصار وقت التدري  ورفع كلاءة المتدربين. . ت
   ا لكترويي عاقة تلاعلية بين المتدربين والمدربين.يييشئ التدر  . ث
 .(2013سابو تطوة   التحرر من قيود الزمان والمكان . ج

 التصال عن بعد:ثانيًا: ا

ايتشرت وسا ل ا تصا ت عن بعد بمتتلف تطبيقات،ا في حياة المؤسسات فأصبحت لقد 
في جميع المؤسسات  وتعد من مقاييس رقي وتقدم المؤسسة  وعيد حدوث اي  م،ما   ا  ركي

 اإلداريةفي سريان العمليات  كبيرا   تلل في وسا ل ا تصال في المؤسسات يسب  ارباكا  
وتتم عمليات ا تصال بشكل بسيط بين الدوا ر المتتللة بالمؤسسة وعبر وسا ل  الروتييية.
 مي،ال متتللة

التبادل ا لكترويي للبياياتل من المزايا الر يسية لاتصا ت عن بعد قدرت،ا على يقل  . ا
ت البيايات في الوقت المياس  وللشتص المياس   وتيله الميظمات الكثير من الوق

والمال من اجل تحويل الوثا ه الورقية إلى وثا ه الكترويية  ف،ياك مزايا مباشرة للتبادل 
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كلاءة العمليات ا لكترويي للبيايات من اهم،ا تقليل األتطاء وتتليض التكاليف وزيادة 
وهياك مزايا غير مباشرة مي،ا زيادة القدرة التيافسية وتحسين العاقات مع العماء 

 .(5ل ص2008سعلوطي   لمؤسسةالشركاء التارجيين لوالموردين و 
وذلك عبر المكت  التابع يعمل الموظلون تارج الميزل  وفي  لالقمر الصياعيعبر بث ال .  

اليوع يساعد على  من سكن الموظلين. وهذا ةمكان عمل تقليدي ولكن في ميطقة قريب
تتليف تيقل الزبا ن والموظلين  مما يقلل من المشاكل التي من الممكن ان تواجه 

 .(Perez & other, 2002: P2س لين والزبا نالموظ
   يرتبط بالمكت  الر يسي للشركةوذلك من تال مكت  في الميزل لالمتيقل ا لكترويي . ت

 .(60ل ص2001سجري  

 :باستخدام الحاسوبآلية العمل عن بعد 

المؤسسات ا فتراضية يج  اتباع آليات تاصة بيظام العمل عن بعد لتلعيل يظام العمل عن بعد في 
وذلك لكي تتمكن المؤسسة من تيليذه بيجاح  وفي ما يلي بعض اآلليات التي تستتدم في تلعيل 

 يظام العمل عن بعدل

 تحديد سياسة رسمية للعمل عن بعد. .1
الموظلين الذين سيتضعون لتجربة العمل عن بعد على ان يتوفر في،م شرط اتتيار واتتبار  .2

لوجه باآلترين ويكون عمل،م قابا  للقياس  وعلى  على ايجاز العمل دون اتصال وج،ا   القدرة
 ،م ايضالان يتوفر في

 اليض  . ا
 الجدارة بالثقة. .  
 ا يضباط الذاتي. . ت
 م،ارات ا تصال.  . ث
 الثقة باليلس. . ج
 .(8ل ص2009  بلدية دبيس الجدية في العمل . ح

المعدات التي توفرها الشركة يتم صيايت،ا بمعرفة  تج،يز الترتيبات التاصة للموظلينل .3
الشركة  ولكن المعدات والتج،يزات التاصة بالموظف والتي يستتدم،ا ألغراض العمل يتم 

 .(3ل ص2014صيايت،ا بواسطة الموظف ساسماعيل  
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 التجربة. وظلين الذين سييلذ علي،متدري  الم .4
 داد المدراء لتيليذ العمل عن بعد.إع .5
يتم ارسال األج،زة وا عدادات الازمة للعمل ويقوم  تج،يز البيى التحتية للعمل عن بعدل .6

 اطر مصاحبة و قتراح اية تغييراتمتتص بزيارة موقع العمل لبحث ان كايت هياك اية مت
 .(2014ساسماعيل  

 .يظام إداري تاص بالعمل عن بعد تج،يز .7
 

 تاصةل

في هذا اللصل تحدثت الباحثة عن مل،وم العمل عن بعد  وابرز التعريلات التي ذكرت وكان من 
  وتطرقت لللره بين التجارة وسيلة للعمل باستتدام تقيية المعلومات وا تصا تابرزهال ايه 

 تحول ا قتصاد الرقمي. ا لكترويية والعمل عن بعد  ودور العمل عن بعد في

وذكرت الباحثة يشأة العمل عن بعد في القرن العشرين ميادي  وان بدايته كايت على يد جاك ييلز 
الذي سمي بأ  العمل للمسافات عن بعد  اضافة للتطره لدوافع العمل عن بعد وفوا ده ا قتصادية 

 وا جتماعية.

ت في العمل من الميزل او المكت  التابع او العمل اضافة الى ذكر ايواع العمل عن بعد والتي تمثل
 ايجابيات وسلبيات العمل عن بعد. المتيقل  ثم ذكرت الباحثة

 واتيرا ذكرت الباحثة المؤسسة ا فتراضية ستعريل،ا  ممارسات بيا ،ا  ومتطلبات،ا(.

 

 

 

 

 

 



ة|  28 ح ف ص ل  ا
 

 

 

 الثالفصل الث
 العمل عن بعد في قطاع غزة

 

 

 األولل العمل عن بعد في قطاع غزة المبحث

 المبحث الثاييل مقومات يجاح العمل عن بعد

 المبحث الثالثل التحديات التي تواجه العمل عن بعد
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 المقدمة:

يعتبر العمل عن بعد سوه واعدة رغم عدم ايتشاره في العالم العربي  إ  ان يجاحه متوقف  
 دارة لتطبيه مبادئ العمل عن بعد. اإل يلية تطبيقه  ومدى تقبل عقليةعلى ك

ومن اهم مقومات يجاح العمل عن بعد مدى الثقة المتبادلة بين اطراف العملية سا دارة  الموظف  
 دارة وما المجال المتاح لتطبيه هذه التجربة.اإل العميل(  وثقافة

الواحد والعشرون  إ  وقد بدا تطبيه يظام العمل عن بعد بشكل فردي في قطاع غزة في مطلع القرن 
ايه قد بدا بممارسات فردية من تال ايتسا  التريجون لمؤسسات تارجية للعمل في،ا  او من تال 
العمل بيظام القطعة مثل ميدو  مبيعات  مصمم   مويتاج فيديو  تصميم مواقع إلكترويية  

 تسويه.... إلخ.

 وفيما يلي سيتطره للحديث عن المباحث التاليةل

 عن بعد في قطاع غزة.العمل 

 مقومات العمل عن بعد.

 التحديات التي تواجه العمل عن بعد.
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 :المبحث األول

 العمل عن بعد في قطاع غزة
بدا تطبيه يظام العمل عن بعد في قطاع غزة في مطلع القرن الواحد والعشرون  وقد بدا بشكل غير 

 للظروف السا دة في قطاع غزة فان ايتشار يظام العمل عن بعد كان محدودا   ميظم وعشوا ي  ويظرا  
  وفي هذا المبحث سيتحدث عن يشأة العمل عن بعد في قطاع غزة وعن المعيقات البي ية التي جدا  

 تحد من ايتشاره.

 :نشأة العمل عن بعد في قطاع غزة أوالً:

م  إ  ايه بقي محدود 1970داية عام رغم ان العمل عن بعد بدا تطبيقه في العالم في ب 
 دارات على هذا اليظام.ك لسب  عدم وجود تركيز من قبل اإلا يتشار في كافة الدول ويرجع ذل

وايتقل ا هتمام بالعمل عن بعد إلى دول العالم الثالث او اليامي  لما فيه من امكاييات كبيرة في 
ومية اليامية  وتكويت مؤسسات حكومية وغير حكتطوير العمل وزيادة عدد العاملين في الدول 

 .(13ل ص2004سالزومان وآترين   للي،وض ب،ذا اليوع من العمل

بدا بعض الشبا  التريجون با رتباط بعقود عمل مؤقتة مع شركات تارجية في مجال ا تصا ت 
ة وعدم تلقي يسبة والتكيولوجيا. ومع ازدياد األوضاع في  قطاع غزة صعوبة  وايتشار البطالة من ج،

ولدت فكرة شركة اعمل با حدود فالحصار الملروض كبيرة من الموظلين رواتب،م من ج،ة اترى  
على القطاع حرم الكثير من الشبا  السلر للعمل في التارج وكذلك قلص فرص العمل الموجودة في 

 .ة لضعف اليشاط ا قتصادي الموجودالقطاع يتيج

وتتتصص هذه الشركة في مجال تكيولوجيا المعلومات وا تصا ت   ثم تأسست بعدها شركة سمارت
ساعات  ثم تأسست بعدها شركة  6كل ميتظم بدوام ميزلي شيعمل ب ا  موظل 20وتتكون الشركة من 

موظف  15هوية وتعمل ايضا في مجال ا تصا ت والتكيولوجيا والمويتاج والتصميم وتتألف من 
 بدوام كامل.

عن بعد في قطاع غزة ما زال محدود ا يتشار  حيث ان عدد العاملين به قليل  ويبقى تطبيه العمل
جدا مقارية مع عدد التريجين في قطاع غزة  رغم وجود موظلين يعملون لصالح شركات عالمية او 
دولية  او لصالح افراد بيظام القطعة  إ  ان هذا اليوع من العمل   يعد عمل ميظم عن بعد. لذا فان 
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لعمل عن بعد في قطاع غزة ما زال في بدايته وطور يشأته ويحتاج للمزيد من الوقت لكي يظام ا
 تتكلل هذه التجربة باليجاح.

 :البنى التحتية في قطاع غزة للعمل عن بعد ثانيا:

يطله للظ البيية التحتية على كل ما هو متعله بالمرافه وال،ياكل واليظم والعاقات  
 .(2008  واحمد سالعودة المؤسسات والميشآت على ايجاز اهداف،اوالم،ارات التي تساعد 

وتعد البيية التحتية في المجال ا قتصادي على اي،ا تشمل كافة التدمات والمرافه التي ل،ا تأثير 
شبكة   شبكة الك،رباء  مباشر او غير مباشر على الحياة ا قتصادية والتجارية مثل شبكة الطره

والتجارة ا لكترويية  ا تلاقيات والتلاهمات ا قتصادية والتجارية   يتريتا تصا ت وتدمات ا 
 .(2008  واحمد سالعودة مة ا دارية والمالية والقايوييةوتشريع القوايين واأليظ

وتعد التكيولوجيا سالوسا ط المتعددة  تطبيقات  وشبكات ا يتريت( من البيى التحتية األساسية التي 
 .(Lee& other,2007العمل عن بعد بيجاح س تساعد على اتمام

كم من كوابل األلياف الضو ية وم ات  1000وتتكون شبكة التراسل الللسطييية اليوم من ما يزيد عن 
تحديث،ا وحماية  ىعل و  يزال العمل جاريا    والعشرات من وصات الميكروويف SDHمن اج،زة ال 

ير مسارات بديلة بما يتياسه مع مزايا ايظمة ال مسارات كوابل األلياف الضو ية عن طريه توف
SDH كذلك يتم حاليا تأهيل األجزاء المتضررة من مسارات كوابل األلياف الضو ية بلعل اآلليات  

ا سرا يلية التي قطعت العديد من هذه الكوابل تال الحرو  واثرت على جودة التدمة للمواطيين 
 .(55ل ص2006ساحمد  

 تصا ت وتكيولوجيا المعلومات الللسطييية ا حصا يات التالية عن واقع وقد ذكرت وزارة ا
 ا تصا ت وا يتريت في قطاع غزةل

 مشترك. 120,000وصل عدد تطوط تدمة ال،اتف الثابت إلى اكثر من  - ا
 مليون مشترك. 1.25بلد عدد مشتركي ال،اتف التلوي ما يزيد عن  -  
 مشترك. 66,153ريبا بلد عدد مشتركي ا يتريت في قطاع غزة تق - ت
 جيجا بت/ ثايية. Backbone 13.7بلغت سعة ا يتريت ا جمالي  - ث
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سوزارة ا تصا ت  1M- 2M- 4M- 6M- 8M- 12M- 16Mالسرعات المتوفرة  - ج
 .(13ل ص2014والتكيولوجيا  

 والتيافادت ان األضرار التي لحقت بالبيى التحتية العامة  2012ووفقا لتقرير وكالة الغوث لعام 
ادت من تدهور الوضع في قطاع غزة  وقد لحه محطة توليد الك،رباء ضرر كبير في العام ز 

  وما زالت إلى اآلن تعايي من مشاكل في توليد الك،رباء  حيث ان ساعات ايقطاع الك،رباء 2006
 .(2014سمكت  األمم المتحدة   بشكل يوميساعة  18  تقل عن 

كل عام موجودة ولكن المطلو  دور اكبر للمؤسسات الممثلة رغم ما سبه إ  ان البيية التحتية بش
للقطاع التاص في يشر الوعي والمعرفة باألعمال ا لكترويية وكيلية التعامل مع،ا ومساعدة 

مل في،ا ان لم يتم الشركات والمستثمرين على تطبيق،ا والتعامل في،ا  وكذلك توعيت،م من متاطر التعا
 .(15ل ص2008سالعودة واحمد   بالشكل الصحيح

 :المعيقات البيئية في قطاع غزةثالثًا: 
من المتعارف عليه عيد بداية تطبيه اي يظام جديد يواجه العديد من المعوقات التي تحد من  

يجاحه وتقدمه فمن الواج  دراست،ا  وكذلك فان تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تواجه العديد 
 د ايتشار تطبيق،ا ويجاح،ا. من المعيقات التي تح

ويعود السب  وراء التطور المحدود لتكيولوجيا المعلومات وا تصا ت في ا راضي الللسطييية إلى 
ا همال المتعمد من قبل ا حتال ا سرا يلي للبيية التحتية لتكيولوجيا المعلومات وا تصا ت في 

ية على هذا القطاع ال،ام  وما تقوم به اسرا يل في ا راضي الللسطييية تال فترة السيطرة ا سرا يل
الوقت الحاضر من إجراءات مثل السيطرة على طيف الترددات الللسطييي  وتعطيل ا دتال وا فراج 
عن البضا ع واألج،زة المتصصة لتطوير شبكات ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات  كل هذه 

سالمركز ا حصا ي  يا المعلومات وا تصا تتكيولوج المعوقات حالت دون تطور ويمو قطاع
 .(41ل ص2007الللسطييي  
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وقد تم عقد ورشة عمل في وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات الللسطييية حول العمل عن بعد 
في قطاع غزة وذكرت تال،ا المعيقات الحكومية التالية التي تعيه تطبيه العمل عن بعد في 

 القطاعل

 الللسطييي   يحمي المشغل المحلي المتعاقد مع الشركات الدولية.قايون العمل  - ا
 هياك مشكلة التحويل المالي إلى غزة. -  
 ضعف المحلزات الحكومية لاستثمار في مجال صياعة التكيولوجيا. - ت
 الصورة اليمطية لللسطين لدى المجتمع الدولي تصع  من تسويه العمل عن بعد. - ث
ل 2015سإسليم   ة الك،رباء وارتلاع اسعار الوقودقم مشكلارتلاع حاد في التكللة يتيجة تلا - ج

 .(13ص

 وهياك ايضا معوقات يتسب  ب،ا المشغل التاص وهيل

ضعف الكادر الللسطييي يسبيا في المجا ت المطلوبة وضعف ا لمام بالمعايير الدولية  - ا
 للعمل.

مع المست،لك ضعف ثقافة العمل عن بعد لدى الكادر الللسطييي وغيا  ثقافة التعامل  -  
 الدولي.

 ميل الكادر الللسطييي لترك العمل التاص إلى القطاع العام. - ت
 .(14ل ص2015سإسليم   يجليزية لدى الكثير من التريجينضعف اللغة ا  - ث

 :اآلفاق المستقبلية للعمل عن بعد في القطاع رابعاً:

تزايد حجم التريجين إلى  وفقا للتطور المستمر لتكيولوجيا المعلومات وا تصا ت   ويظرا   
لإلغاه المستمر  من عام آلتر وشح الوظا ف الموجودة وعدم توافر فرص للسلر تارج الباد يظرا  

 .(2014سقييطة  غزة من المتوقع ان يزداد ايتشاراللمعابر فان مستقبل العمل عن بعد في قطاع 

من وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات الللسطييية في  (2015  طاره اسليمسلدراسة قدم،ا  ووفقا  
ورشة عمل حول العمل عن بعد فقد افاد ان هياك ايلتاح اقليمي ما زال ضعيلا على إمكاييات القوة 
العاملة في فلسطين  وغزة تحديدا علما ايه سابقا لم يكن يوجد اي ايلتاح حقيقي  واضاف ان المعظم 

 وتقيية. يتحدث في تدمات برمجية
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لعدم  بشكل كبير وذلك يظرا   يمكن القول ان العمل عن بعد في قطاع غزة سيزداد ايتشارا   
وجود وظا ف متاحة لكافة التريجين في القطاع  اضافة لوجود كلاءات مميزة في القطاع يمكن ان 

 تستليد مي،ا العديد من الشركات التارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة|  35 ح ف ص ل  ا
 

 المبحث الثاني

 العمل عن بعد:مقومات نجاح 
لكل يظام في الحياة ملاتيح يجاح تساعده على ا يتشار ا يجابي والتطبيه الصحيح وهياك  

يقاط ت،ديد تحد من يجاحه وتطبيقه  كذلك فان يظام العمل عن بعد له مقومات يجاح تساعد على 
 تطبيه اليظام بالشكل الصحيح وتساعد على ايتشاره ومن هذه المقوماتل

 تبادلة بين عياصر اليظام سر  العمل   الموظف  العميل(.الثقة الم  .1
 معرفة عياصر اليظام بمزايا والمل،وم الصحيح للعمل عن بعد. .2
 الثقافة السا دة في المجتمع والمؤسسات. .3
 التجار  السابقة المتاحة في المجتمع. .4

باألسلو  الصحيح  وتعد هذه المقومات من اهم ملاتيح اليجاح ليظام العمل عن بعد لذا يج  تطبيق،ا
 ليعمل على ايجاح يظام العمل عن بعد بكافة ايجابياته.

 (:Trust)الثقة  أوال:
على الرغم من ان الجذور التاريتية ليشأة موضوع الثقة وتطورها تعود إلى عقود بعيدة  

ارتبطت بيشأة المجتمعات وتطورها  ف،ي قديمة قدم األشكال األولى للروابط ا يسايية  ولكن ا هتمام 
ي علم العلمي بالثقة التيظيمية بدا في بداية التمسييات من القرن الماضي بوصل،ا موضوع ر يسي ف

إلى ان األفراد يتتللون في ميول،م للثقة باآلترين وهذه الميول تيشأ من  Eriksonاليلس فقد اشار 
 .(40-39ل ص2008طلولت،م المبكرة  وشتصيات،م وتجارب،م في الحياة سالشركجي  

تي ويمكن تعريف الثقة على اي،ا توقعات ومعتقدات ومشاعر ايجابية يحمل،ا األفراد تجاه الميظمة ال
ييتمون إلي،ا  والمرتبطة بالممارسات والسلوكيات ا دارية المطبقة  والتي روعي في،ا ا لتزام بالقيم 

كل ما يضر بالمصالح المشتركة سالشركجي   ناألتاقية العامة وا دارية التاصة  وا بتعاد ع
 .(57ل ص2008

 ليجاح في ادارة العمل عن بعدتعد الثقة المتبادلة بين المشرف والموظف ملتاح اساسي لتحقيه ا
إذ يقتضي األمر المزيد من الثقة لتوظيف اشتاص يعملون عن بعد  .(166ل ص2007سالرشيد  

 .(5ل ص2015سجورتشيك   يف اشتاص للعمل في مكات  تقليديةبالمقارية مع توظ



ة|  36 ح ف ص ل  ا
 

إن الثقة المتبادلة بين اطراف العمل الجماعي ضرورية ولكن   تظ،ر فجأة بل  بد من بيا ،ا 
تدريجيا   فمع التجربة اثياء العمل يبدا العاملون في التعريف على بعض،م البعض وبالتالي تظ،ر 

ل 2006ن  الثقة فيما بيي،م إلى ان تصل إلى درجة تمكي،م من التوسع وا يلتاح في العمل سابو ييا
 .(10ص

وتعد الثقة العالية في العاقات بين عياصر اليظام بمثابة الترياه  وفي الواقع العملي التطبيقات 
ذا ارديا ان  الموجودة تثبت العاقات ا جتماعية بين المشغل والموظف وان اساس،ا الثقة والتعاون  وا 

 ثقة اكبر على مل ميظمي مبيىعلللوصول اييا بحاجة  م باللوا د التيظيمية يج  ان يقرييع
كما ان الثقة هي العامل األهم تأثير في يوعية العاقة بين  .(Jackson& Wielen,2004: P77س

الر يس والمرؤوس  وعيدما تتعزز هذه العاقة فإن الرؤساء يستطيعون إحداث التغييرات المطلوبة في 
 سون قيم مرؤوسي،م وطموحات،ممجال العمل بشكل يسير وس،ل ألي،م اشتاص موثوه ب،م  ويعك

 .(4ل ص2014سزاهر وسامة  

ان بياء الثقة التيظيمية له تأثير كبير على مترجات العمل داتل الميظمة  فقد اثبتت معظم 
 من األداء وسلوك الموظف وا بداعالدراسات على وجود عاقة موجبة ومعيوية بين الثقة وكل 

 .(64ل ص2007سالطا ي  

العمل عن بعد العمل بشكل واضح يج  ان تحتوي ميظمات،ا على عدة متغيرات ولتتمكن ميظمات 
مي،ا جداول العمل الحرة والثقة القا مة على العاقات المتبادلة بين الموظلين لتساعد على مترجات 
افضل. وفي افضل األعمال العالمية وعيدما تكون الثقة عالية يكون هيالك سريان افضل في اتتاذ 

مو المؤسسات باستمرار الموظلون يعلون ويرتقون الزبا ن ييلقون والحكومة تستثمر في القرار. تي
 .(The telework kit,2013:p77المدن س
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 (:Organizational culture)الثقافة التنظيمية  ثانيا:

ييطوي تحت مل،وم الثقافة التيظيمية العديد من المصطلحات مثل األتاقيات واليواحي  
والقيم واليماذج ا جتماعية التكيولوجيا  لذا فالثقافة التيظيمية هي يتاج ما اكتسبه العاملون المادية 

والمديرون من ايماط سلوكية وطره تلكير وقيم وعادات واتجاهات وم،ارات تقيية قبل ايضمام،م 
ص،ا للميظمة التي يعملون في،ا  ثم تضلي الميظمة على ذلك اليسه الثقافي لميسوبي،ا من تصا 

سالعوفي   الميظمة وما يميزها عن اآلترين واهتمامات،ا وسياسات،ا واهداف،ا وقيم،ا ما يحدد شتصية
 .(8ل ص2005

ويمكن تعريف الثقافة التيظيمية على اي،ا ميظومة من األفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والقيم 
التي يلتقي حول،ا اعضاء التيظيم  وتؤثر  واسالي  التلكير والعمل وايماط السلوك والتوقعات والمعايير

 .(12ل ص2005سالعوفي   يتاجية الميظمة وكلاءة قرارات،افي ا

وتيبع اهمية الثقافة التيظيمية في كوي،ا توفر إطارا ممتازا لتيظيم وتوجيه السلوك التيظيمي  ف،ي تؤثر 
التيظيم الذين يعملون فيه  على العاملين وتشكل ايماط سلوك،م المطلو  مي،م ان يسلكوها داتل 

كذلك ف،ي تحافظ على وحدة التيظيم وتكامله والتي تتمثل في اتلاه العاملين على عياصر محددة 
 .(2007سشبير  

 وللثقافة التيظيمية عدة وظا ف اساسية مي،ال

  تزود الميظمة والعاملين في،ا باإلحساس وال،ويةل كلما كان من الممكن التعرف على األفكار
 ان ارتباط العاملين قويا برسالت،ا.كيم التي تسود في الميظمة كلما والق

  تقوية ا لتزام برسالة الميظمةل إذا شعر الشتص با يتماء القوي للميظمة بلعل الثقافة العامة
 والمسيطرة زاد شعوره با هتمام بالميظمة اكثر من اموره التاصة.

  ال وافعال العاملين مما يحدد بوضوح ما ييبغي دعم وتوضيح معايير السلوكل الثقافة تقود اقو
 .(23ل ص2008سعكاشة   استقرار السلوك المتوقع من اللردقوله او عمله مما يحقه 

 وللثقافة التيظيمية عدة ايواع من ابرزهال

الثقافة البيروقراطيةل تحدد في،ا المسؤوليات والسلطات فالعمل يكون ميظما   ويتم التيسيه بين  . ا
 تسلسل السلطة بشكل هرمي وتقوم على التحكم وا لتزام.الوحدات  و 
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الثقافة ا بداعيةل تتميز بتوفير بي ة العمل التي تشجع وتساعد على ا بداع ويتصف افرادها  .  
 بالجراة والمتاطرة في اتتاذ القرارات ومواج،ة التحديات.

عاملين فيسود جو األسرة الثقافة المسايدةل تتميز بي ة العمل بالصداقة والمساعدة فيما بين ال . ت
 لتركيز على الجاي  ا يسايي في،االمتعاوية  وتوفر الميظمة الثقة والمساواة والتعاون  ويكون ا

 .(2005سالعوفيل 
(ل يركز هذا اليوع من الثقافة التيظيمية على اليجاح Achievement Cultureثقافة ا يجازس . ث

 .(20لص2008سعكاشة   واليمو والتميز

 مستويات للثقافة في كل مؤسسة وهيلوهياك عدة 

 جزء ظاهر من ايماط السلوك .1
 جزء على مستوى الوعي األوسع. .2
 جزء مسلمات.  .3

 (2شكل رقم س
 مستويات الثقافة في المؤسسة

 
 29  ص2008مية  عكاشة  اسعد  اثر الثقافة التيظيمية على مستوى األداء الوظيلي  فلسطينل الجامعة ا ساالمصدرل 

العمل عن بعد عادة ما تتوافه مع ثقافة الميظمة واإلجراءات وقيم اليظام مما يزيد من برام  
 .(Perez& other, 2002: p3فرص اليجاح س

الجزء الظاهر من أنماط : مرئي
 السلوك

القيم : مستوى الوعي األوسع
 والقناعات في أذهان وقلوب الناس

عن طبيعة : مسلمات غير مرئية
البشر والنشاط االنساني ودور 

 االنسان في الحياة
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محددات الثقافة للمؤسسات العاملة عن بعد ا عتماد القوي على تكيولوجيا ا تصا ت ومن 
في كافة المعامات والبحث المستمر  والمعلومات من قبل المدراء في المؤسسات المتتللة واستتدام،ا

 .(Stawnicza,2014: p7للتطوير والتيمية س

في التأثير  م،ما   وتلع  الثقافات المتتللة والموقع الجغرافي القري  من المدن وا قليم دورا  
كذلك فإن و دة ثقافة العمل عن بعد كايت   .(Au& other, 1995:P9س العمل عن بعدعلى يمو 
 :Jackson& Wielen,2004المدراء الم،تمين بمجا ت ا تصا ت والشبكات وا يتريت. سبرعاية 
P313) 

تاصة  يمكن القول ايه لو  اتتاف الثقافات بين المدراء والميظمات لما وصليا إلى هذا 
 الحد في العمل عن بعد  حيث ان تطبيه يظام العمل عن بعد يعود لثقافة مؤسسي الميظمة او   

دفع باتجاه التطور واستتدام وسا ل التكيولوجيا ا تصا ت ت  فإن كايت ثقافة المؤسسين را  واتي
 .باهرا   الحديثة في العمل سياقي العمل عن بعد يجاحا  

 (:Knowledge)المعرفة  ثالثاً:

التطور في ثورة المعرفة في الميظمات من اكبر الدوافع لتبيي المؤسسات العامة  يعتبر 
والتاصة ليظام العمل عن بعد. فثورة المعرفة والم،ارة ميذ العقدين الماضيين  ادت إلى زيادة اهمية 

يرجع  المعرفة لدى ا يسان عن اهمية التقيية ذات،ا  حيث ان اللرد   يزال هو صايع هذه التقيية. و 
ذلك فقط إلى زيادة ا يتاجية  ولكن ايضا إلى ان تبيي وايتشار تقييات ا يتاج المتقدمة تعتمد بوجه 

 .(47ل ص2007سالرشيد   المتزايد في المعرفة لدى األفرادر يسي على التقدم 

وقد تيامى دور المعرفة في يجاح ميظمات األعمال مع مساهمت،ا في تحويل تلك الميظمات إلى 
قتصاد العالمي الجديد الذي بات يعرف باقتصاد المعرفة والذي يؤكد على راس المال اللكري ا 

عن دورها الحاسم في تحول الميظمات  والمعرفي وعلى التيافس من تال القدرات البشرية  فضا  
،ا إلى مجتمعات معرفية  التي تحدث التغيير الجذري في الميظمة لتتكيف مع التغير السريع في بي ت

 .(56ل ص2009سالعلي وآترون  

( على اي،ا مزي  من الملاهيم واألفكار 25ل ص2007ويمكن تعريف المعرفة كما عرف،ا سياسين  
والقواعد واإلجراءات التي ت،دي األفعال والقرارات  اي بمعيى آتر هي عبارة عن ل معلومات ممتزجة 
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ع بعض كتركي  فريد يسمح لألفراد والميظمات بالتجربة والحقا ه واألحكام والقيم التي يعمل بعض،ا م
دارة التغيير".  بتله اوضاع جديدة وا 

 ايواع من المعرفة وهيل 5( إلى ان هياك 37ل ص2009وقد اشارت دراسة سالعلي وآترون  

وهي عبارة عن المعرفة الشتصية وتحتوي على معان ويماذج ذهيية  المعرفة الضمنية: .1
 سي.وتبرات وتبصر وبدي،ة وشعور حد

وهي المعرفة التي يعبر عي،ا من تال الحقا ه والتعبيرات والرسومات  المعرفة المعلنة: .2
 ويمكن توثيق،ا في الوره او في الشكل ا لكترويي.

وهي جزء من المعرفة الضميية وتعبر عن البراعة والتبرة والم،ارة في المعرفة التكنولوجية:  .3
 العمل.

المعرفة الضحلة وتعيي الل،م القليل لمؤشرات مساحات الضحلة والمعرفة العميقة:  المعرفة .4
 المشكلة. اما المعرفة العميقة ف،ي تتطل  التحليل العميه للمواقف المتتللة.

المعرفة السببية هي التي تتم بياء على ربط الملاهيم المعرفة السببية والمعرفة الموجهة:  .5
معا باستتدام طره ا ستيتاج وا ستقراء. اما المعرفة الموج،ة ف،ي المعرفة التي تبيى على 

 اساس عدد سيوات التبرة في عمل ما فتصبح دليا ومرشدا للسلوك يتيجة التعلم.
 

 (3شكل رقم )
 أنماط المعرفة

 
 
 
 
 
 
 
 

 39: ص2009، دار المسير، األردن، وآخرون، مدخل إلى إدارة المعرفة، الطبعة الثانية المصدر: العلي

أنماط 
 المعرفة

المعرفة 
 المعلنة

المعرفة 
 الضحلة

المعرفة 
 العميقة

المعرفة 
 السببية

المعرفة 
 الموجهة

معرفة 
 ضمنية

المعرفة 
 التكنولوجية
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وكذلك من تال   يأتي الوصول إلى المعرفة وتشارك،ا من تال تحديد احتياجات العاملين عن بعد
عاون في مياقشة تيقل العاملين من مكان آلتر مما يساعد على قدرة اكبر على مشاركة وعرض والت

 .(The telework kit,2013:p24س لات واألعمالالمل

يحتاج العمل عن بعد صياعة المعرفة لدى العاملين على يحو كلؤ مما يساعد على ايجاز وظا ل،م 
وذلك من تال ضم   من تال تدمة ا تصال الدا م  ويساعد على مروية في ترتي  األعمال

شاء المزيد من الوظا ف عن بعد في وقت قياسي المزيد من التطبيقات التكيولوجية مما يساعد على اي
 .(The telework kit,2013:p25س

لذا فإن المعرفة المبيية لدى العاملين عن العمل عن بعد ومزاياه وطره تطبيقه  والمعرفة بالوسا ل 
الازمة للعمل به تساعد وبشكل كبير على ايجاح تطبيه هذا اليظام  لذا تحتاج ا دارات إلى حمات 

عية كبيرة للعاملين وللزبا ن حول يظام العمل عن بعد وذلك للمساهمة في تطبيه هذا اليظام تو 
 بيجاح.

 :التجارب السابقة في العمل عن بعد رابعاً:

تعد التجار  السابقة م،مة في كافة المجا ت فمن تال،ا يتمكن رواد األعمال من معرفة  
 الرواد على طريه اليجاح.مزايا وعيو  األيظمة  وتعتبر كتارطة لتدل 

عيدما سمحت بعض الشركات  1980كايت اول تجربة غير رسمية للعمل عن بعد في عام 
بدات تلك  1991للموظلين لتطبيه ادتال البيايات على الشبكات الداتلية من الميزل  ثم في عام 
قوايين ثابتة للحلاظ التجربة بأتذ الطابع األكثر رسمية في بي ة عمل قايويية للعمل عن بعد ووجود 

 .(Jackson& Wielen,2004: P306 س ية البيايات وحماية صحة العاملينعلى سر 

وفي حال كان المدراء يملكون تجار  سابقة سيسمحون للموظلين بالعمل من الميزل على قواعد 
واسس صحيحة ومستويات ادارية يعمل من تال،ا الموظلين. األبحاث اليظرية تعرض إرشادات 

لة جدا حول كيلية العمل وماذا ممكن ان يحدث. بييما التبرات السابقة توضح وبشكل فعلي قلي
إذا تعد التجار   .(Bloom& other , 2015: p43س التي تحسن من عمل الموظفاألحداث 

السابقة عاما م،ما يساهم في ايجاح عملية تطبيه يظام العمل عن بعد او اي يظام عمل مستحدث  
التجار  السابقة يتعرف على اهم السلبيات الموجودة في اليظام ويعالج،ا ويتعرف  حيث ومن تال

 على يقاط الضعف ويقوي،ا ليتمكن من جعل هذا اليظام اكثر فعالية وتكاما .
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 المبحث الثالث:

 التحديات التي تواجه العمل عن بعد:
التي تعيه تطوره ويجاحه  يظرا لحداثة يظام العمل عن بعد فإيه يواجه العديد من العقبات  

ويعود ذلك لقلة التبرة لدى الموظلين في التعامل مع هذا اليظام وسبل ترقيته وتطويره  وليتمكن من 
تطوير يظام العمل عن بعد بالشكل السليم يج  تحديد التحديات التي تواجه هذا اليظام وتحد من 

 تطوره وايتشاره.

ه شديد من إدارة الميشأة او إدارة تيسيه يظام العمل عن بعد  وتحتاج هذه التحديات إلى اهتمام وايتبا
أليه إن لم يتم التعرف على هذه المعوقات  والسعي لوضع الحلول واألسالي  الازمة لمواج،ت،ا 

وفي هذا المبحث  .(57ل ص2007سالرشيد   تلرز مرحلة التطبيه يتا   سلبية والتغل  علي،ا  فقد
التي تواجه العمل عن بعد. وقد تحدث العديد من الكتا  في التحديات  سيتحدث عن التحديات العامة

 التي تواجه العمل عن بعد يذكر مي،ال

 :بعض المفاهيم الخاطئة لدى العاملين والمدراء :أوالً 
سبيل المثال فان الموظلين  ليس كل الموظلين او كل المدراء سيتقبلون مل،وم العمل عن بعد. على

الذين قضوا في وظا ل،م سيوات عديدة  ولدي،م مستوى رفيع من التكيف مع الطريقة التي ييجزوا ب،ا 
ل 2007سالرشيد   التي قد يسعى إلي،ا العمل عن بعداعمال،م  في الغال  يظ،رون مقاومة للتغيرات 

 .(57ص

 :دالتكاليف الناتجة عن تطبيق العمل عن بع :ثانياً 
 تتمثل التكاليف التاصة بيظام العمل عن بعد بثاثة جواي  من التكاليف التاليةل

تكاليف التكيولوجيال تتمثل تكاليف التكيولوجيا في تلك اليلقات المصاحبة لتيليذ اليظام. وهي  .1
 تتضمن يلقات التكيولوجيا مثل اسعار الكمبيوتر واألج،زة األترى والشبكات والبرام .

ري ل وهي تلك التكاليف التي تأتي من جزاين اساسيين وهما تكاليف مباشرة تكاليف التد .2
وغير مباشرة  اما المباشرة فتتمثل في تكاليف تطوير برام  التدري   التامات  الغرف  
تكاليف المدر  وغيرها. اما الغير مباشرة فتتمثل في التسارة في الوقت الميت  للعاملين الذين 

 عن وظا ل،م في التدري  على العمل عن بعد. بعيدا   يقضون وقتا  طويا  
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التكاليف المستمرةل هي التكاليف التي تيله على الدعم المستمر لبريام  العمل عن بعد. مثل  .3
ات وصيايت،ا  وتطوير مواقع اعطال ج،از معين في ميزل العامل  فواتير ال،واتف والشبك

 .(2007سالرشيد   العمل

 : عن اآلخرينانعزال الموظف  :ثالثاً 

على ان ا يسان بطبيعته متلوه اجتماعي وفي حاجة إلى التلاعل مع اآلترين حتى  بياء  
يبدع فيما ييت . ول،ذا فان تركيز اللرد ميذ المراحل األولى من عمره وتاصة الرجال على العمل 

تقضي العمل قد يؤدي إلى تداعيات تطيرة في تيمية ذاته. ول،ذا يج  على الوظا ف التي  ميلردا  
 .(70ل ص2007سبافيل   قضاء بعض الوقت في اعمال تقليديةعن بعد المزج بين ذلك و 

 :شبكة االتصاالت الخاصة بالعمل عن بعد :رابعاً 
إن العمل عن بعد يحتاج إلى وسيلة تقيية غير متوفرة في كل مكان  فيحتاج إلى تج،يزات تاصة به 

العمل يتطل  تقيية موسعة مما يعيي ا عتماد على  في الشركة وفي ميزل العامل  واي توسع في
البا ما تقوم ب،ا شركات ضتمة او اج،زة حكومية سالزومان غالبيية األساسية في التج،يزات األولية  و 

 .( 2004وآترون 

 :طريقة تفكير المؤسسين وقناعاتهم :خامساً 
يتمتع بعقل متلتح واستراتيجي يعمل في الشركات الميتجة للتكيولوجيا ان  يج  على المدير الذي 

وابداعي وشتصية واعية  لكي يتمكن من تطبيه بريام  العمل عن بعد بشكل ياجح  حيث ان 
قياعات ا دارة وطريقة تلكيرهم من الممكن ان تكون اكبر تحدي يقف في طريه يجاح العمل عن 

 .(The telework kit,2013:p77بعد س

 :الزمالء في العمليحد من التعاون بين  سادسا:
من اهم العوا ه التي تواجه العمل عن بعد هو تبادل الم،ام بين العاملين عن بعد ومكت  العمل 
الر يسي  فعدم اتتاط الموظلين ببعض،م البعض بشكل مباشر يشكل عا ه كبيرا في ا تصال المرن 

الم،ام وتكامل  في توزيع  قا  والمباشر بين الموظلين  ويقلل من التعامل بروح اللريه  مما يسب  عا
 .(Perez& other, 2002: p3س األدوار الوظيلية
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  :عدم امكانية العمل عن بعد في كل األعمال الممكنة سابعاً:
رغم ان العمل عن بعد يعد من التطور المش،ود في هذا الزمان إ  ايه لم يوا م جميع ا حتياجات 

فقط وليس جميع،ا  وقد يساعد في بعض األعمال بعد  فايه يمكن تطبيقه في بعض األعمال 
مياس   األترى  مثل األعمال اليظرية والتي يمكن تيليذها وايتقال موادها إلكتروييا   إ  ايه غير

 .(2004سالزومان وآترون   لألعمال الجسدية والعضلية

 :قلة التشريعات التي تدعم هذا النوع من العمل ثامناً:
ل يعتبر تروجا عن التقاليد السابقة في ايظمة العمل واألجور لحداثة اللكرة ألن هذا اليوع من العم

وحداثة استتدام وسيط العمل  فيلتقد إلى الكثير من التشريعات التيظيمية والقايويية لتحديد األجور 
 .(61ل ص2004والعاقات وا رتباطات بين الموظف وصاح  العمل سالزومان وآترون  

 تاصةل 

اللصل تحدثت الباحثة عن العمل عن بعد في قطاع غزة من حيث اليشأة  والبيى التحتية له  في هذا 
والمعيقات البي ية له  إضافة الى اآلفاه المستقبلية له. كما تطرقت الباحثة إلى مقومات يجاح العمل 

عن بعد  واتيرا عن بعد والتي تمثلت في الثقة  الثقافة التيظيمية  المعرفة  والتجار  السابقة للعمل 
 تحدثت الباحثة عن التحديات التي تواجه العمل عن بعد.
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 رابعالفصل ال
 تجارب متنوعة حول العمل عن بعد

 

 

 المبحث األولل يماذج عالمية في العمل عن بعد

 المبحث الثاييل يماذج عربية في العمل عن بعد

 في العمل عن بعد وطييةالمبحث الثالثل يماذج 
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 :المقدمة
بطريقة مبد ية وغير رسمية  ثم في عام  1980بدات الشركات بتطبيه العمل عن بعد في عام 

اتذت الطابع الرسمي  إ  ان ايتشار العمل عن بعد وتطبيقه يتلاوت بين الدول من دولة  1991
 ألترى ويرجع ذلك إلى التطور اللكري والتكيولوجي الموجود في تلك الدول.

يه اليظام في الدول الغربية  وتم اعتماده كيظام رسمي في التوظيف  ثم بدا في فقد بدا تطب
قليلة التطبيه ما زال يعد من التجار  الحديثة و با يتقال إلى العالم العربي  و  2000مطلع عام 

 .في الوطن العربي على وجه العموم وفي فلسطين على وجه التصوص

 ليماذج عالمية وعربية ومحلية في العمل عن بعد. وفي هذا اللصل سيتطره 
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 المبحث األول:

 نماذج عالمية في العمل عن بعد
للعمل عن بعد رواد عالميون  مي،م من يعرف،م ومي،م من   يعرف،م  وهياك شركات عالمية حققت 

لتحليل لقاعدة بيايات تاصة بموقع  تال سيوات قليلة في مجال العمل عن بعد  ووفقا   باهرا   يجاحا  
flex jobs  شركة للعمل عن  25000الذي ي،تم في مجال العمل عن بعد والذي يحتوي اكثر من

م حديد افضل،م وتم تحديدهم على اي،بعد تم فرز الشركات وفحص،م حس  األكثر مروية في العمل لت
  يذكر  (2015  عالمية سصدى التقييةشركة  100رواد العمل عن بعد  وقد تم تحديد قا مة من 

 لمي،م الشركات التالية

 oDeskشركة 
 تأسيس الشركةل . ا

على يد را دي األعمال اليوياييين اودسياس تساتالوس و  2005عام  oDeskتأسست شركة  
ستراتيس كاراماياكس  في مديية ريدوود في كاليلورييا  بدات فكرة تأسيس الشركة عيدما اراد 

  رغم ان احدهما يسكن في امريكا في وادي السليكون واآلتر في اليويان. عمل معا  الصديقان ال

 فكرة عمل الشركةل .  
قامت فكرة تأسيس الشركة على بياء ميصة عمل رقمية تسمح للره موزعة بالعمل معا  

  كذلك است جار عمال في مجال والمساعدة في تأسيس الثقة بالعمل الذي يتم عبر اإليتريت
بعد وتوفير فرص عمل مؤقتة ل،م وتوفير عمال للشركات التي تحتاج عاملين عن  العمل عن

 بعد.
 تطور الشركةل . ت

تم سد فجوة كبيرة في احتياجات العمل عن بعد   هبعد بدا عمل الشركة  حظ المؤسسان اي
فقد تمكيت الشركات من الحصول على افضل العمل لتيليذ الم،ام بكلاءة عالية بغض اليظر 

صيلت شركة او ديسك ألكبر سوه للعمل عن بعد  2012عن مكان اقامت،م  وفي عام 
رفين وتوزيع الم،ام على ا يتريت  حيث يقوم من تاله مجموعات عمل بالتعاقد مع المحت

 ودفع األجور من تال الموقع ا لكترويي.
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 قطاع عمل الشركةل . ث

 التسويه  وايجاد طاقم العمل  وتحديد يقاط القوة للشركاتتعمل شركة او ديسك في مجال 
شركة  ويتم العمل به اما عن طريه العمل لمرة واحدة سبالقطعة(  او  50ويضم السوه 

 عقود عمل طويلة.
 :Up workإلى التحول  . ج

وذلك  Up workإلى سوه  o-deskقرر مؤسسا الشركة تحويل شركة  2015في مطلع عام 
لتوسيع المستليدين وزيادة عدد العقود المبرمة من تال الموقع  والدم  بين األفكار والتكيولوجيا 

 والموارد على حد سواء.

مليار دو ر في  5تزيد إلى مليار دو ر ومن المتوقع ان  2007تتطت قيمة الشركة في عام 
  وقد صيل،ا محللو القوة العاملة إلى ف ة سريعة اليمو حيث تحولت من شركة 2018مطلع العام 

 (odesk , 2015شركة  إدارةسشركة عمل.  50تجريبية بسيطة إلى سوه عمل يضم 

 :SAP JOBsشركة 
 تأسيس الشركةل . ا

 IBMم،يدسين المان كايوا يعملون في شركة  6 يد على 1972عام  sapتأسست شركة  
 ,Systems)وتعد اتتصار ل  SAPوتركوها وقرروا ان ييشؤوا شركة تاصة ب،م وهي شركة 
Applications & Products in data processing)  وبعدها اتذت شركة سا  حقوه يظم  

 البيايات العلمية.

 ميتجات الشركةل .  
شركة سا  العديد من يظم البيايات واأليظمة المعلوماتية التاصة بإدارة الشركات  ايتجت

دارة المؤسسية وهو عبارة عن توسيع ليظام اإل MY Sapوالميظمات  من اش،ر ميتجات،ا 
ليشمل التجارة ا لكترويية بحيث يمكن ربط الشركات مع بعض،ا البعض في معامات،ا من 

 طلبات الشراء واللواتير. 
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 شركة سا  اليومل . ت
تعد شركة سا  مركز الثورة التكيولوجية  وقا د سوه التطبيقات والبرمجيات  وتساعد 
الميظمات للتغل  على التعقيدات في األعمال والوظا ف  وتم تصييف شركة سا  من 

على مستوى  ا  موظل 75000ا  س  وتضم شركة 2014افضل شركات العمل عن بعد لعام 
 العالم.

 شركة سا ل زبا ن . ث

م،يدسين المان ثم افتتحت فرع ل،ا في الماييا  وتعمل سا   6بدات سا  في امريكا على يد 
 291,000حاليا على مستوى العالم بيظام توظيف موظلين عن بعد  وتدمت سا  ميذ تأسيس،ا 

 لمتميزة مع تطور مستمر لميتجات،اشركة على مستوى العالم  وما زالت سا  تقدم تدمات،ا ا
 .(2015  شركة سا  إدارةس

 :Microsoftشركة 
 تأسيس الشركةل . ا

على يد كل من بيل غيتس وبول الين  1975تأسست شركة مايكروسلت العماقة عام 
واتتذا مديية ييومكسيكو مقرا ل،ما  وبدات الشركة عمل،ا في مجال البرمجيات حيث بدات 

في آي،ا  ثم عقدت شركة مايكروسلت شراكة مع  كبيرا   بتسويه يظام البيسك والذي  قا رواجا  
وبدات بإيشاء يظام برمجي جديد يتوافه مع اج،زة الشركة الشريكة   1985عام  IBMشركة 

 بيعا   ىيظام مايكروسلت وييدوز والذي  قمما ساعدها على اصدار ايظمة تاصة ب،ا مي،ا 
 1995سوه. في عام% من مبيعات ال90واستولى على اكثر من  1990في عام  كبيرا  

حيث بداع عمل،ا بشكل الكترويي لتسويه  Microsoft.netايتقلت شركة مايكروسلت إلى 
 الميتجات وتوظيف مبرمجين دوليين.

 تدمات وميتجات الشركةل .  
تقدم شركة مايكروسلت العديد من التدمات البرمجية وايظمة التشغيل حيث سلسلة من 

يظام محدث عن اليظام السابه  بإيتاجقوم بشكل دوري ايظمة التشغيل المتتللة والمتطورة وت
 لتواك  احتياجات العماء والتي توا م بين المتطلبات التكيولوجية الحديثة.
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 موظلي شركة مايكروسلتل . ت

دولة  105في  ا  موظل 110,000بلد عدد موظلي شركة مايكروسوفت  2013في عام 
متتللة  يعملون في مجال تطوير وتصييع وترتيص الميتجات البرمجية الحاسوبية  ووصلت 

مليار دو ر . وقد تم تصييف شركة مايكروسلت من  77.85عا دات شركة مايكروسلت إلى 
 .(2015  شركة مايكروسلت إدارةس 2014شركة للعمل عن بعد في عام  100افضل 
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 المبحث الثاني

 للعمل عن بعد عربيةنماذج 
 رغم التطور الموجود في بعض الدول العربية إ  ان يظام العمل عن بعد وصل متأترا   

للوطن العربي  وما زالت تجربة العمل عن بعد تجربة جديدة ومن األيظمة المستحدثة في الوطن 
العربي  حيث ان هذا اليظام لم يتم تطبيقه بشكل واسع فعدد الشركات العاملة ب،ذا اليظام   تتجاوز 

يظام العمل العشر شركات إلى يوميا هذا  وفيما يلي استعراض لبعض الشركات العربية العاملة في 
 عن بعدل

 موقع كروة:
 يبذة عن موقع كروةل . ا

هو موقع تدمي يقوم على إيجاد طره ميسرة للعمل عن بعد بحيث يجمع بين الشبا  الطموح 
القادر على تقديم التدمات عبر ا يتريت وبين الراغبين ل،ذه التدمات في بي ة آمية. وي،دف 

م مباد ه األساسية والجوهرية على القيم واألتاه إليجاد مجتمع فعال على الشبكة العيكبوتية تقو 
 والمصداقية.

 تدمات موقع كروةل .  

يقوم موقع كروة على تسويه وظا ف وسير ذاتية للباحثين عن العمل لشركات تبحث عن موظلين 
اقسام للوظا ف في  10عن بعد  كذلك ويعلن عن وظا ف للشركات الباحثة عن الموظلين  وهياك 

 موقع كروة وهيل

 برمجة وتطوير. .1
 مويتاج وفيديو. .2
 تصميم ورسم. .3
 استشارات وقايون. .4
 كتابة وترجمة. .5
 تدمات صوتية. .6
 التدري  عن بعد.  .7
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 تدمات األعمال.  .8
 تدمات إدارية. .9

 تدمات اترى. .10
 اهم الضمايات التي يقدم،ا موقع كروةل . ت
 بريام  دفع آمن وعن طريه عدة وسا ل دفع مياسبة. . ا
 يوم من تسليم العمل. 30 استرداد األموال تال .  
 ا لتزام في المدة المحددة وا تلاه المبرم. . ت
 (2015  شركة كروة إدارةسجلسات التسليم والمراجعة على عدة مراحل. . ث

 شركة خمسات:
 حول سوه تمساتل . ا
سوه عربي يجمع بين الشبا  العربي المستعد لتقديم التدمات  وبين ف ة المشترين ل،ذه  هو

 التدمات  لتوفير دتل مياس  للشبا  العربي وتدمات مميزة للشركات الياش ة وبأسعار مميزة.
وقد فاز بالمركز األول في مسابقة مشاريع  2010اطله السيد رؤوف شبابك تمسات في اغسطس 

 . 2012سو  بشراء السوه عام اثم بعدها قام موقع ح 2011ية لعام الوي  العرب
 تدمات سوه تمساتل  .  

$ وفي يلس الوقت تشتري الشركات التدمات مقابل 5تقوم فكرة تمسات على تقديم تدماتك مقابل 
تدمة في المجا ت  35,000$  ويقدم سوه تمسات العديد من التدمات وصل عددها إلى 5

 التاليةل

على الوورد  وتصطي  واعداد الل وتتضمن ايشاء مدويات  راديو  ملف صوتي تدمات اعم . ا
 لكترويي.إمتجر 

تدمات استشارات ويصا حل اسرار مضاعلة ارباح ادسيس  بيع كتيبات  يصا ح شراء هاتف  .  
 ذكي.

تدمات برمجة وتطويرل الدعم الليي للمواقع ا لكترويية  بريام  بالجافا لتس،يل إدارة  . ت
 بريس  تعري  صلحات الوي .  والمتازن  تعريف القوال  واضافة الووردالمستودعات 

  تدري  عمل 3D MAXتدمات تدري  عن بعدل القيام بالبحوث المدرسية  تدري  بريام   . ث
 فيديو  واعداد األبحاث الجامعية.
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تدمات التسويه ا لكتروييل عمل اعايات على الصلحات للشركات والتسويه عبر الليس  . ج
 بوك.

مات التصميمل تصميم صور تدمات الشركات  تصميم ايترو للقيوات  تصميم بطاقات تد . ح
 اعمال  رسم هيدسي باستتدام األوتوكاد.

تدمات تقييةل تصميم برام  تللاز  عمل بريد باستتدام يطاه موقع الشركة  صياية  . خ
 الحواسي  عن بعد.

ره قايويية  ادارة تدمات متيوعةل حجز مساحة موقع وي   توثيه صلحة قوقل بلس بط . د
 صلحات الشركات على الليس بوك  اعايات الشركات عبر اليوتيو .

تدمات كتابة وترجمةل مقا ت حصرية في جميع المجا ت  ترجمة فيية وعلمية باللغتين   . ذ
شركة تمس  إدارةس ي للعربي  وترجمة مقا ت ورواياتترجمة من اللريسي وا يجليز 

 .(2015  تمسات

 العمل الحر للمستقلين في العالم العربي(مستقل )منصة 
 يشأة شركة مستقلل . ا

هي ميصة عمل تصل بين اصحا  المشاريع والمستقلين في العالم العربي  اطلقت،ا شركة حسو  
في المملكة المتحدة على يد عبد الم،يمن األغا والتي ايشأت لتغطي  2011والتي تأسست عام 

على  ةلتلبية احتياجات المستتدمين العر  في المجا ت ا لكترويياليقص الموجود في العالم العربي 
ا يتريت وشعارها "تطوير الوي  العربي"  وتتتص ميصة مستقل في توفير وظا ف للمستقلين العر  

 وتسويق،ا للشركات التي تحتاج لموظلين.

 اقسام مستقلل .  
 تصميم واعمال ابداعية وفيية. .1
 ترجمة ولغات. .2
 جوال ولوحية.حواسي  واج،زة  .3
 تسويه مبيعات. .4
 تقيية مواقع وبرام . .5
 .(2015  شركة مستقل إدارةكتابة وصياعة المحتوى س .6
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 لمبحث الثالث:ا

 نماذج وطنية للعمل عن بعد:
بدا العمل عن بعد في فلسطين في مطلع القرن الحادي والعشرون  حيث بدا بشكل فردي  

البحث في مواقع ا يتريت على وظا ف واجت،اد شتصي من بعض التريجين وذلك من تال 
وبعد فرض الحصار على  2006تصميم ومويتاج وغيرها من الوظا ف التي تيلذ عن بعد  وفي عام 

  وتعد شركة اعمل با حدود هي بداية القطاع قامت اول شركة للعمل عن بعد بشكل رسمي وميظم
من التريجين على ايجاد فرص  العمل الرسمي بيظام العمل عن بعد حيث ساعدت الشركة الكثير

 عمل ل،م وفيما يلي استعراض للشركات العاملة في مجال العمل عن بعد في قطاع غزة.

 شركة اعمل بال حدود
 فكرة ويشأة الشركةل . ا

ولدت فكرة شركة اعمل با حدود من المعاياة التي يش،دها قطاع غزة في المجال ا قتصادي 
كثير من الشبا  السلر للعمل في التارج وكذلك قلص فرص فالحصار الملروض على القطاع حرم ال

 .ة لضعف اليشاط ا قتصادي الموجودالعمل الموجودة في القطاع يتيج

شركة غير ربحية مسجلة في فلسطين  وهي مبادرة ابداعية ت،دف في هي شركة اعمل با حدود  
في األراضي الللسطييية بيظام الدرجة األولى إلى توفير فرص عمل للللسطيييين األكلاء المقيمين 

مساعدة الشركات على توظيف و   تقديم تدمات متيوعة ىة علترتكز فكرة الشرك .العمل عن بعد
ادوات ووسا ل العمل عن و بي ة عمل صحية  وتوفير تبرات فلسطييية تتميز بطاقات تاقة ومميزة  

بعد و دا رة التوظيف عن  وذلك من تال مقرات و وحدات العمل في فلسطين و عبر دا رة .بعد
  وتوفر الشركة بي ة حاضية للمكات  اللرعية للشركات الر يسية تارج الباد حيث شؤون الموظلين

تقوم ادارة الشركة بعمل عقود مع شركات تارجية وتأمين موظلين ل،م في فلسطين كذلك وتأمين 
 (2015  شركة اعمل با حدود إدارةس.  مكان للعمل والبيية التحتية الازمة  ستمرار ويجاح عمل،م

 ميتجات وتدمات الشركةل

تيحصر مجا ت عمل الشركة في كل ما يتم ايجازه عن طريه الحاسو  عن طريه ا يتريت 
 واهم،ال 
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 اعمال السكرتارية. .1
 ادتال البيايات والطباعة. .2
 ادارة قواعد البيايات. .3
 تصميم وتطوير مواقع ا يتريت. .4
 ادارة مواقع ا يتريت. .5
 التسويه من تال ا يتريت. .6
 برمجة قواعد البيايات. .7
 التدريس عن بعد. .8
 شبكات الكمبيوتر وا يتريت. .9

 الطباعة بلغات متتللة. .10
 اعمال الترجمة. .11
 هيدسة الكمبيوتر. .12
 ا تراج والتصميم الليي. .13
 تحرير المواد المطبوعة والمر ية. .14
 تصميم ا عايات. .15
 المحاسبة. .16
 الوظا ف المالية. .17
 قتصادية.الوظا ف ا  .18
 ال،يدسة المعمارية. .19
 التصميم الداتلي. .20
 تصميم الرسوم المتحركة. .21
 ا تراج وكتابة السيياريو. .22
 مجا ت العمل( -ال،يدسة الصوتية. سموقع اعمل با حدود .23
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 فريه عمل الشركةل . ج

يعملون في مجا ت متتللة موزعة بين البرمجة  موظف 120يتألف فريه عمل الشركة من 
 والترجمة والتصميم والعمل المالي وتتمثل هيكلية الشركة بالتاليل

 مجلس اإلدارةل 

الشتصيات الريادية التي تسعى لارتقاء بالعمل عن بعد يتألف مجلس إدارة الشركة من ثلة من 
 قيه اهداف الشركة.في قطاع غزة وتوفير بي ة عمل مياسبة للتريجين وذلك لتح

 المكت  الر يسيل 

ل المدير التيليذي  موظف شؤون الموظلين  موظلين وهم 4يتألف المكت  الر يسي للشركة من 
 موظف العمل عن بعد  موظف دعم وفيي شبكات.

 مكات  الشركات المحتضيةل 
ويبلد يضم مكت  الشركة الر يسي مكات  الشركات المحتضية من قبل شركة اعمل با حدود  

عمل في مجا ت متتللة ويمكن القول ان مجا ت عمل الشركة هي "كل عمل  شركة 20عددها 
 (2015سإدارة شركة اعمل با حدود  ويسلم عبر ا يتريت". ييلذ عبر الحاسو 

 :شركة هوية
 يشأة شركة هويةل  . ا

   وذلك بعدما شاهد2012اطلقت شركة هوية على يد التري  محمد قديح في مطلع عام 
 2012إعان لطل  مصمم عمل فيي وبدا بممارسة العمل عن بعد بشكل فردي ثم في عام 

ة ا يجازات التي حقق،ا بشكل فردي  وقام في البداية لقام بإيشاء شركة جماعية بعد سلس
 بتمويل الشركة بريام  مبادرون لدعم األفكار الريادية.

 طاقم عمل الشركةل .  
ساعة لتلبية الطلبات  12وموظلة مقسمين على فريقين على مدار  ا  موظل 15تضم الشركة 

 التارجية.
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 ميتجات شركة هويةل . ت
يم تقدم هوية تدمات تقتصر على مجال تكيولوجيا المعلومات  من تصميم ومويتاج وتصم

 .(2015  شركة هوية إدارةس مواقع وبرمجيات  ومطوري برام 

 شركة سمارت:
شركة لتكيولوجيا المعلومات وا تصا ت الذكية لتوفير تدمات ا تصا ت سالصوت عبر 

اعتمدت    وحديثا  PBXبروتوكول اإليتريت( وتعمل على توريد وتركي  يظام تدمة سمارت 
 هذه التدمة عالميا.
لجميع فروع  لروع للشركة  والتي تمكن مستتدمي،ا من ا تصال مجايا  اليوجد العديد من 

من تال يظام استضافة على ال،اتف ا فتراضي من تال اج،زة  لمؤسسة وترتبط داتليا  ا
IP   مع وجود العديد من المزايا مثل ايظمة التحكم وا تصا ت وتحديد اذن إلجراء اتصال

مكايية يظام دعم البريام      وتحديد األقسام الداتلية من تال هاتف واحد  ويمكن IVRوا 
  وكذلك استقبال اللاكس من المكالمة من يلس اليظام إلى اي فرع آتر مجايا  بالتالي تحويل 

تال اليظام  وعلى اللور مع إمكايية طباعة بالبريد اإللكترويي  ويمكن ايضا توصيل اج،زة 
تدمة يظام ال،اتف التلوي من تال تطبيقات الجوال المعتمدة ليلس اليظام ويتطل  توافر 

 .(2015سإدارة شركة سمارت   محمولاإليتريت في الج،از ال

 شركة مايلستون تيك
 5  ويقع موقع،ا في مديية تاييويس  وتتكون من تأسست شركة مايلستون تيك حديثا  

موظلين وتعمل على بريام  تدريبي تاص بالعمل عن بعد للعديد من التريجين وتقدم 
 التدمات التاليةل

 الحلول البرمجية للشركات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية باإلضافة إلى  تقديم
المحات التجارية والمصايع  وتركز هذه الحلول على تحقيه ذلك من تال توفيرها 

 للبرمجيات التي تحتاج،ا هذه الشركات والمؤسسات وفه معايير عالية الجودة.
 وذلك بقدرات فيية عالية الجودة سواء من حيث  تقديم حلول المواقع ا لكترويية وتصميمات،ا

 التصميم او البرمجة.
 تقديم تدمة حجز اليطاقات Domains . سواء كايتps, .com, .org, .net .وغيره 
  تدري  وتأهيل التريجين في مجال تكيولوجيا المعلومات ومساعدت،م في الدتول الى الحياة

 تال مدربين وتبراء اكلاء.العملية واكساب،م مجموعة من التبرات من 
 )إعطاء دورات تدريبية في مجا ت سالبرمجة والتصميم وقواعد البيايات والمويتاج ا لكترويي 
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  ايجاد فرص عمل لتريجي تكيولوجيا المعلومات من تال اتاحة اللرصة ل،م للعمل مع
 شركات ومؤسسات متتصصة في تكيولوجيا المعلومات داتل وتارج فلسطين من تال

دارة شركة مايلستون تيك  تال ا ستلادة من موارد الشركة سإ العمل بالقطعة وذلك من
2015). 

 
 تاصةل

في  هذا اللصل تم ذكر يماذج عديدة للعمل عن بعد مي،ا شركات عالمية وهي سشركة 
oDesk -  شركةsap-  شركةMicrosoft  وبعض الشركات العربية ومي،اسموقع كروة  شركة  )

تمسات  مستقل(  إضافة إلى بعض اليماذج الوطيية في قطاع غزة ومن ابرزها سشركة اعمل با 
 حدود  شركة هوية  شركة سمارت  شركة مايلستون تيك(
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 الدراسات السابقة
من المتعارف عليه ايه عيد ا قدام للبحث في موضوع معين يقوم الباحث بالرجوع للدراسات  

 السابقة التي تم عمل،ا في يلس الموضوع وذلك لعدة اسبا ل

 بياء معرفة اشمل واده حول الموضوع المبحوث  ومعرفة متغيراته. . ا
إلى اين وصل الباحثون السابقون وذلك لعدم العودة لبحث ما بحثوه والبدء من حيث  التعرف .  

 ما ايت،وا.
 ا ستلادة من يتا   وج،د اآلترين. . ت

يلي سيتم استعراض الدراسات العربية واألجيبية التي تحدثت عن موضوع الدراسة الحالية  وفيما
 وعرض اهم اليتا   التي تلصت ل،ا الدراسات السابقة في مجال العمل عن بعد.

 الدراسات العربية
 (2013دراسة ساليافي والعمري   .1

 "ا تجاهات اليلسية لممارسة العمل عن بعد"

الى تحديد ا تجاهات يحو مل،وم العمل عن بعد وقد تم است،داف طلبة كلية ادارة هدفت هذه الدراسة 
استبيان على طلبة وطالبات الكلية وقد تلصت  261األعمال بجامعة الملك سعود وقد تم توزيع 

 الدراسة لليتا   التاليةل

 بعد تكمن  ان درجة التأثير في اتجاهات طا  كلية ادارة األعمال وطالبات،ا يحو العمل عن
 في ان العمل عن بعد يساعد على زيادة ايتاجية ممارسيه.

  اهم العوامل المؤثرة في رضا ممارسي العمل عن بعد تتمثل في رضا األهل بالدرجة األولى
ثم الرؤساء والزماء وقدرة اللرد ا يتاجية اثياء قيامه بعمله عن بعد وجاء بالمرتبة الثالثة 

 مل عن بعد.رضا اللرد عن ممارسته الع
  حصل تحقيه األهداف من تال ممارسة العمل عن بعد على درجة تأثير عالية في بعد

 التمكين في بي ة العمل.  
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 (2008علوطي  دراسة س .2
 "الميظمة ا لكترويية للعمل عن بعد"

هدفت هذه الدراسة للتعريف على ماهية الميظمة ا لكترويية للعمل عن بعد  وما اهم 
 متطلبات،ا وشكل هيكل،ا التيظيمي. تصا ص،ا واهم

 وقد اوصت الباحثة بالتوصيات التاليةل
دراسة الجدوى ا قتصادية لتطبيه الميظمة ا لكترويية للعمل عن بعد في البي ة  .1

 المحلية.
عقد يدوات ومحاضرات ويشر األبحاث والدراسات والمقا ت العملية حول اآلثار  .2

جة عن تطبيه مثل هذا األسلو  في العمل مع واليتا   ا يجابية والسلبية اليات
 التأكيد على التجار  التطبيقية الياجحة.

تيظيم دورات وبرام  تدري  مستمرة للعاملين في الميظمات ومدراءهم  متاك  .3
الم،ارات الضرورية لاستتدام األمثل لتطبيقات تكيولوجيا المعلومات لرفع كلاءت،م 

اركت،م وتلاعل،م مع التجديدات ا لكترويية او التكيولوجية من ياحية ولضمان مش
   وايماط العمل. يالتجديد في اسال

التشجيع والدعم المادي والمعيوي للمبادرات الوطيية التي طبقت او تسعى لتطبيه  .4
 الميظمة ا لكترويية للعمل عن بعد.

عن إجراء دراسات ميدايية لدراسة مدى فاعلية تطبيه الميظمة ا لكترويية للعمل  .5
 بعد.

 (2007دراسة سبافيل   .3
 "العمل عن بعد"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العمل عن بعد وتوضيح اهم مزاياه وعيوبه  إضافة إلى 
دراسة مدى تقبل العمل عن بعد في المملكة العربية السعودية ومدى معرفة الياس واربا  

ال يسا ية في جامعة الملك عبد العمل بطبيعة العمل عن بعد  ومدى تقبل ايشاء حاضية اعم
العزيز في المملكة العربية السعودية  وذلك ب،دف دعم ابتكار األفكار الجديدة وتطويرها 
لوضع لبيات مشاريع حديثة لبياء مجتمع المعرفة. وقد اوضحت الدراسة تطوات ايشاء 

قوم ب،ا الحاضية واهم متطلبات،ا وم،ام،ا التي وجدت ألجل،ا  وطبيعة األعمال التي ت
 الحاضية.
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 (2007دراسة سالرشيد   .4
 "إطار مي،جي لتشغيل المراة السعودية في ظل تبيي تيارات العمل عن بعد"

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في إمكايية تطبيه اسلوبين في تشغيل اليساء من تال العمل 
المؤسسة التي  عن بعد  األسلو  األول يرتكز على العمل من الميزل وا تصال عن بعد مع

تقوم بتشغيل المراة وتسمح ل،ا بتأدية األعمال المطلوبة مي،ا من ميزل،ا  اما األسلو  الثايي 
فيتحقه من تال عمل المراة من ميزل،ا لحساب،ا التاص  بمعيى ان تقوم بإيتاج سلع 
،ا وتدمات داتل الميزل ب،دف تحقيه الربح  وتصبح م،مة المراة في هذه الحالة إدارة عمل

 التاص من تتطيط وتيظيم ورقابة وتطوير وتسويه للميتجات.
است،دفت الدراسة الطالبات في السية الي،ا ية في الجامعة  والتريجات العاطات عن العمل 

 .424وتم استرداد  500والموظلات وربات البيوت. وبلغت حجم العيية 
 اهم يتا   الدراسةل 

 المراة السعودية لدي،ا رغبة واضحة في الي،وض بدور فاعل في ميظومة العمل الم،يي. . ا
المراة السعودية حاليا لدي،ا قدر مرتلع من المروية يجعل،ا تسير في اتجاه التجاو  مع  .  

 كل مي،  او فكر يتيح ل،ا امكايية التعبير عن ذات،ا وقدرات،ا.
ا الدييية وا جتماعية التي تحض،ا على اهمية المراة السعودية ما زالت تحتلظ بموروثات، . ت

 التمسك بمزاولة الدور األساسي ل،ا في رعاية ش ون اسرت،ا وتلبية احتياجات،ا.
الجمع بين مزاولة الدور األساسي  إشكاليةالمراة السعودية ما زالت تبحث بكل اهتمام في  . ث

فرصة عمل ما مة  الميوط ب،ا في رعاية األسرة وبين التمسك في حق،ا بالحصول على
تحقه ل،ا ذات،ا وتتيح ل،ا المساهمة بشكل مادي في تلبية احتياجات ومتطلبات افراد 

 اسرت،ا.
المراة السعودية وجدت والى حد كبير ان مل،وم العمل عن بعد ربما يقدم ل،ا حلو   . ج

ايجابية في سعي،ا لممارسة دورها األساسي في رعاية اسرت،ا  ودورها المرغو  في 
 لة العمل الم،يي.مزاو 
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 ( 2004دراسة سالزومان  العقيلي  السامة والرسييي   .5

 "العمل عن بعد عالميا ومجا ت تطبيقه في المملكة العربية السعودية"

هذه الدراسة الى التعريف بالعمل عن بعد ومعرفة مزاياه وعيوبه وعرض تجار  الدول  ثم  هدفت
عرض المؤشرات التي تبين اهمية العمل عن بعد في المملكة العربية السعودية تاصة ما يتص 

 المراة وذوي ا حتياجات التاصة.

 يتا   الدراسةل

  للعمل عن بعد فوا د عديدة مي،ا تقليل است،اك الوقود وتتليف حركة السير وا زدحام
 بالشوارع.

   العمل عن بعد يلتح مجا  للراغبين في العمل ويزيد من فرص العمل المتاحة للتريجين
 كذلك فإيه يقلل من حركة ايتقال المواطيين للمدن.

 يره فيج  وضع احكام وقوايين ولوا ح العمل عن بعد بحد ذاته مجال عمل مستقل عن غ
  تاصة للمتعاملين فيه وذلك لحلظ حقوه الطرفين.
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 الدراسات األجنبية
 (Coenen& Kok   2014 دراسة س .6

"The role of telework and flexible work schedules" 
 "دور العمل عن بعد وجداول العمل المرية"

على آثار العمل عن بعد وجداول العمل المرية على اداء فريه هدفت هده الدراسة إلى التعرف 
شركات المست،دفة من الدراسة بإضافة  5عمل مشروع تطوير ميتجات جديدة  حيث قامت 

ممارسات مرية بالعمل فيما يتعله بوقت ومكان العمل  وقامت بقياس األداء بعد مدة زميية   
 داء.وتبين ان للعمل عن بعد تأثير إيجابي على األ

 اهم يتا   الدراسةل

 .للعمل عن بعد آثار ايجابية على األداء 
 .العمل عن بعد يعطي فرصة اكبر للتعارف والتعاون بين الشركات 
  .للعمل عن بعد مساهمة في تشارك المعرفة وتبادل التبرات بين الموظلين 

 

 (Pirdavani, Bellemans, Brijs&  Kochan, 2014دراسة س .7
Assessing the road safety impacts of a teleworking policy"" 

 "تقييم آثار سياسة العمل عن بعد على سامة الطره"
هدفت هذه الدراسة لوضع سيياريو للعمل عن بعد للتأثير على السامة المرورية  وتم 
استتدام استراتيجية ادارة الطل  على السلر  وذلك ليس بغرض ادارة الطل  على السلر 

اد يموذج مياس  للعمل عن بعد يحد من حوادث اليقل السيوية التي تحدث وكايت وايما ايج
 ميطقة الدراسة المست،دفة بلجيكا. 

 يتا   الدراسةل
  من 2.6سياسة العمل عن بعد ساهمت في تتليض حوادث التحطم بيسبة %

 الحوادث السيوية.
   من دراسة سلر وضع يماذج لليقل وادارة الطل  على السلر لكل موظف بعييه بد

 عموم السكان ساهمت في زيادة السامة المرورية.
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  اتباع سياسة العمل عن بعد ادى للحد من طلبات السلر مما يعيي ان العمل عن
 بعد ساهم في تيظيم حركة اليقل.

  تحليل الحوادث في ميطقتين متتللتين يمكن التيبؤ به عبر دراسة حركة السير
تحدث في وقت التوجه للعمل او العودة من العمل وازدحام الطره وغال  الحوادث 

 األقل عرضة لمثل هذه الحوادث. ملذا فان العاملين عن بعد ه

 (Rietveld,2014دراسة س .8
"Telework & the transition to lower energy use in transport" 

 "العمل عن بعد واليقل لتقليل استتدام الطاقة في وسا ل اليقل"
هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور العمل عن بعد في تقليل ا زدحام وتقليل است،اك الطاقة في 

% من اجمالي الطاقة تستتدم في وسا ل اليقل 30-25وسا ل اليقل والمواصات  حيث ان 
والمواصات في هوليدا  وذلك للتعرف على ايجابيات وسلبيات استتدام يظام العمل عن بعد 

ى ا زدحام  ومدى اهتمام الشركات في المسؤوليات ا جتماعية التي تقع ومدى تأثيره عل
 على عاتق،م  وتم اجراء الدراسة في دولة هوليدا في مديية امستردام. 

 يتا   الدراسةل
 .لتكيولوجيا المعلومات دور هام في ترشيد استتدام الطاقة 
 لطاقة في وسا ل  ستتدام يظام العمل عن بعد دور ايجابي في تقليل استتدام ا

 اليقل.

 (Australian Government,2014دراسة س .9
"The Telework Kit" 

 "ادوات العمل عن بعد"
هذه الدراسة ب،دف زيادة ف،م اصحا  األعمال بأهمية  بإعدادقامت الحكومة ا سترالية 

العمل عن بعد وما القيمة التي يضيل،ا لمؤسسات،م  وكيف يزيد العمل عن بعد المروية 
ياسات مكان العمل  والتعلم اكثر حول العمليات التي تساعد في تحقيه العمل عن بعد لس

 بشكل افضل. والتعريف بعوامل يجاح تحقيه العمل عن بعد.
 تليد هذه الدراسة كل منل

 .المدراء في المؤسسات 
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 .الموظلين لمعرفة كيلية العمل عن بعد 
 .الموارد البشرية وتكيولوجيا المعلومات 
 مل في المؤسسات.فريه الع 

 (Lier, 2012  Witte &Macharisدراسة س .10

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

 بلجيكا" -"تأثير العمل عن بعد على وسا ل اليقل التارجية  دراسة تطبيقية بروسكل

هذه الدراسة هو التعرف على تأثير العمل عن بعد على وسا ل اليقل والحركة في  هدف
بلجيكا وهل يعد العمل عن بعد كأداة لتحقيه ا ستدامة في البي ة ا قتصادية وا جتماعية. 
وهل هياك تشجيع لتوسيع يطاه العمل عن بعد في السياسات المستقبلية. هيا تم دراسة 

وسط العاصمة في فترة الذروة وكل سيارة اضافية تتواجد بسب  العمل حركة اليقل والسير في 
شركات تستتدم استراتيجية العمل عن بعد  والمقارية بين التكاليف  6المركزي. وتم است،داف 

 التي يتحمل،ا الموظف في العمل المركزي والعمل عن بعد.

 يتا   الدراسةل

 دة تكاليف اليقل تم التوصل الى ان بعد دراسة العوامل البي ية التي تؤثر على زيا
العمل عن بعد يقلل بدرجة كبيرة تكاليف اليقل التارجية للموظلين وتاصة الم،ام 

 التي تحتاج لسلر بعيد.
  العمل من الميزل يوفر بشكل كبير تكاليف السلر ويقلل من الضغط على شبكة

حتاج لركو  % ( من شريحة الدراسة ت2.3اليقل العامة ولكن هياك ف ة قليلة س
المواصات العامة مما تزيد من هامع تكاليف اليقل ولكن هذه الل ة قليلة جدا 

 باليسبة لعيية الدراسة.
 للعاملين بمكات  األقمار الصياعية والتيقل بالوسا ل العامة او بالسيارة  باليظر

التاصة فان الذها  للمكت  الر يسي سيحمل المؤسسة تكللة اكبر من الذها  
 لمكات  األقمار الصياعية.  
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 ( Lee, Shin& Higa, 2007دراسة س .11

"Telework vs. central work: A comparative view of knowledge accessibility" 
 "العمل عن بعد والعمل المركزيل مقارية للوصول للمعرفة"

هذه الدراسة  كتشاف ا تتاف بين العمل عن بعد والعمل المركزي في الحصول  هدفت
على المعرفة ومدى مساهمة وسا ل ا تصال في يشر المعرفة وتبادل التبرات. وتم جمع 

تعمل في مجال العمل عن بعد  وتبين يتا   الدراسة  البيايات من الشركات اليابايية التي
وجود اتتاف كبير بين العمل عن بعد والعمل المركزي للوصول للمعرفة ومساهمة وسا ل 

 ا تصال المستتدمة في يشر المعرفة.

 يتا   الدراسةل

 .العمل عن بعد يساعد في ايتشار المعرفة وتبادل التبرات اكثر من العمل المركزي 
  ا تصال المستتدمة من قبل الشركات تساهم في زيادة ايتشار المعرفة.وسا ل 
  اشارت بعض اليتا   لوجود تحيز من قبل العاملين مما ادى الى تقليل الوثوه

باليتا   التي تم التوصل الي،ا وبرر الباحثون السب  الى ان العاملين عن بعد في 
 بعض ا حيان يتم استدعا ،م للمقر المركزي.

 (Gani& Toleman, 2006دراسة س .12
"Success factors and barriers to telework" 

 "عوامل يجاح وتحديات العمل عن بعد"
هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير السلوك التيظيمي وثقافة مكان العمل على يجاح او  هدفت

عرقلة العمل عن بعد  تم تطبيه هذه الدراسة في استراليا باستتدام المقابلة كأداة لجمع 
 البيايات  وتم است،داف مدراء المؤسسات وموظلين عاديين.

 يتا   الدراسةل
 عيقات تطبيه العمل عن بعد.تعد الثقافة التيظيمية من اهم م 
 .اتجاهات وثقافة المدراء تعد كتحدي في وجه العمل عن بعد 
 .ا هتمام بالزبا ن وتوقعات الموظلين تعد من التحديات التي تواجه العمل عن بعد 
 .ف،م دور الموظف يساعد بشكل كبير في ايجاح العمل عن بعد 
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 (Jackson& Wielen,2004دراسة س .13
"Teleworking: International Perspectives" 

 ات اليظر العالميةالعمل عن بعدل وج،
تحدث الباحثان في هذه الدراسة حول ماهية العمل عن بعد  وايتشاره في العالم  وشكل 
الشركات التي تعمل عن بعد  وتركيب،ا التيظيمي  وما هي ا فتراضات المباشرة لتأثير العمل 

 عن بعد.
المعقدة في مجال العمل عن بعد ويقاط ا رتكاز التي تساعد على وتياول الباحثان المواضيع 

 التحمل. 
يرى الباحثان ان افضل طريقة للعمل عن بعد هو تجزاه العمل با رتكاز على العوامل 

 الجغرافية او يوع الصياعة او البيية ا جتماعية.

 ( Sa´nchez ,Pe´rez& Carnicer, 2002دراسة س .14

"Benefits and barriers of telework" 
 "فوا د ومعيقات العمل عن بعد"

هدفت هذه الدراسة الى استكشاف مدى ايسجام تقيية العمل عن بعد مع استراتيجيات 
الشركات الميلذة وما المعيقات في الشركات الصياعية والتدمية  وتم تيليذ هذه الدراسة في 

كار وتدري  الموظلين وغيرها اسباييا على مجموعة من الشركات  تتبار العاقة بين ا بت
 من معايير األداء ا ستراتيجية و امكايية ا عتماد على العمل عن بعد. 

 يتا   الدراسةل
  اظ،رت اليتا   في هذه الدراسة ان العمل عن بعد يرتبط بعدة متغيرات التي تؤثر على

تلض استراتيجيات ا يتاج  مثا هذه الشركات عيدما تدر  الموظلين تؤدي الى 
 المعيقات امام اعتماد استراتيجية العمل عن بعد.

 .تعزيز العمل عن بعد يتم من تال تطوير المعدات التكيولوجية والموارد البشرية 
  العمل عن بعد يكون ذا جدوى بشكل جلي في شركات تكيولوجيا المعلومات

 وا تصا ت.
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 "Bailey& Kurland, 2002دراسة " .15
"A review of telework research" 
 الدراسات األدبية في العمل عن بعد"مراجعة "

هذه الدراسة لمراجعة الدراسات األدبية التي تمت في مجال العمل عن بعد والتي ركزت على  هدفت
األتاقيات  القايون  والدراسات التيظيمية. وذلك لمعرفة ا جابة على األس لة التاليةل من المست،دف 

 تطبيقه. من يظام العمل عن بعد  لماذا يطبه يظام العمل عن بعد  وماذا يحدث عيد
 يتا   الدراسةل

 .ركزت كافة األبحاث السابقة على تجار  األفراد 
 .ما زال البحث حول العمل عن بعد ذو يتا   محدودة 
 .يج  ان تركز األبحاث على مدى تأثير العاملين عن بعد 
 .لم تدرس اي من األبحاث تجار  شركات كاملة عملت بيظام العمل عن بعد 

 (Atkyns, 2002  Blazek & Roitzدراسة س .16

"Measurement of environmental impacts of telework adoption amidst 
change in complex organizations" 

 "قياس اآلثار البي ية  عتماد العمل عن بعد في تضم التغيير المعقد في الميظمات"
تيظيمي السريع الموجود في تلتقر الدراسات السابقة في مجال العمل عن بعد إلى دراسة التغير ال

البي ة التيظيمية للمؤسسات العاملة عن بعد  ف،دفت هذه الدراسة للتعرف على آثار التغير السريع 
في البي ة التيظيمية لمؤسسات العمل عن بعد على ايتشار العمل عن بعد وما السياسات الرسمية 

 ل عن بعد.التي من الممكن ان تتتذها الشركات لتدعيم استراتيجية العم
 يتا   الدراسةل

  تم تيليذ بريام  للعمل عن بعد ومروية مستمرة في ترتيبات عمل الموظف وتقليل
 حركة اليقل وتكلل البريام  باليجاح.

  استبدال تقييات السلر بتقيية العمل عن بعد وتقييات العمل المرية ادت الى زيادة
 ا يتاجية وتقليل تكاليف ا يتاج.

  ا يتاج وتعزيز الثقة اعتراف القا مين على تيليذ البريام  بمساهماته ا يجابية في
 لدى الموظف.
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 على الدراسات السابقة: التعليق
من تال المراجعة المتأيية للباحثة للدراسات السابقة يتضح اي،ا تتشابه مع الدراسة الحالية في تياول 

على يجاحه  ويتا جه ا يجابية على المجتمع بشكل عام  موضوع العمل عن بعد والعوامل التي تؤثر 
 وقد توصلت الباحثة لما يليل

ان عوامل يجاح ودراسة جين وتولمان  العديد من الدراسات ومي،ا دراسة جورشيكبييت  .1
العمل عن بعد هي سالثقافة التيظيمية  المعرفة  التجار  السابقة  الثقة(  وكلما كايت 

 الذكر عالية كلما زادت فرص يجاح العمل عن بعد. مستويات العوامل سابقة
ان  Pirdavani, Bellemans, Brijs&  Kochanودراسة  Kok& conenدراسة بييت  .2

للعمل عن بعد آثار إيجابية جمة  مي،ا تتليف ازدحام الطره  تحسين متوسط الدتل  توفير 
 فرص عمل.

والثقافة عيد ادارة الشركات العاملة بضرورة رفع مستوى الثقة دراسة جين وتولمان اوصت  .3
 عن بعد.

ضرورة توض الموظف لتجار  سابقة للعمل عن بعد   Jackson& Wielenدراسة اكدت  .4
 حتى تحسن من اداءه وتزيد من تبرته ولتساعده على تتطي العقبات التي تواج،ه.

ل عن بعد ان المعرفة الجيدة من قبل العاملين وا دارة بالعم جري وآترون ةدراساكدت  .5
 بشكل كبير على يجاح العمل عن بعد.تساعد و  فإي،اوتصا صه ومتطلباته 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

الباحثة من الدراسات السابقة في كتابة الدراسة الحالية  حيث بييت الدراسات السابقة مل،وم  استلادت
العمل عن بعد  عوامل يجاح العمل عن بعد  بداية ويشأة العمل عن بعد  ايواع وايماط العمل عن 

 بعد.
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 أوجه تميز الدراسة الحالية:

 يليلتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما 

  تياولت الدراسة موضوع هام وحيوي وهو تقييم لتجربة العمل عن بعد في قطاع غزة  وآثار
 العمل عن بعد على القطاع ا قتصادي.

 .تياولت عوامل يجاح العمل عن بعد معا ولم تتياول جاي  واحد فقط 
 .  هذه الدراسة طبقت مي،  الحصر الشامل لمجتمع الدراسة وذلك للتوصل ألفضل يتا 
 في قطاع غزة من وج،ة يظر  تعد هذه الدراسة اول دراسة لتقييم تجربة العمل عن بعد

   وبييت جواي  القصور للعمل عن بعد في الشركات العاملة في هذا المجال.الباحثة
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 منهجية البحث
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 :مقدمة
جراءات الدراسة  وألفراد مجتمع الدراسة وعييت،ا   التطرهي،دف هذا اللصل   إلى مي،جية وا 

وكذلك اداة الدراسة المستتدمة وطره إعدادها  وصدق،ا وثبات،ا  كما يتضمن هذا اللصل وصلا 
المعالجات ا حصا ية  لإلجراءات التي قامت ب،ا الباحثة في تقيين ادوات الدراسة وتطبيق،ا  واتيرا  

 ة علي،ا في تحليل الدراسة.التي اعتمدت الباحث

 :منهج الدراسة أوال:
كويه يدرس دراسة واقعية موجودة ويعمل على استتدام المي،  الوصلي التحليلي   تمفي هذه الدراسة 

 تحليل،ا وهي العمل عن بعد في قطاع غزة.

 وقد استتدمت الباحثة مصدرين اساسيين للمعلوماتل 

معالجة ا طار اليظري للبحث إلى مصادر مصادر ثايويةل حيث اتج،ت الباحثة في  .1
البيايات الثايوية والتي تتمثل في الكت  والمراجع العربية واألجيبية ذات العاقة  والمقا ت 
والتقارير واألبحاث والدراسات السابقة التي تياولت موضوع الدراسة  والبحث في مواقع 

 ا يتريت المتتللة.
ل،ذا   ستباية كأداة ر يسية للبحث صممت تصيصا  مصادر اولية متمثلة في استتدام ا .2

الغرض  حيث تم جمع البيايات وتحليل،ا من عيية البحث باستتدام البريام  ا حصا ي 
SPSS وذلك لإلجابة على تساؤ ت الدراسة واستتاص اليتا   باستتدام ا تتبارات  

 ا حصا ية المياسبة.
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 :مجتمع الدراسة ثانياً:
مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الشركات العاملة عن بعد في قطاع غزة  والجدول رقم  يتكون

 ( يبين توزيع مجتمع الدراسة حس  اسماء الشركاتل6.1س

 (6.1جدول رقم )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب أسماء الشركات

شركات اعمل  ابداع مايلستون تيك فسحة سمارت هوية اسم الشركة
 با حدود

 ا جمالي

 115 50 5 5 20 20 15 عدد العاملين

 %100 %43.5 %4.3 %4.3 %17.3 %17.3 %13.3 النسبة

إدارة شركة هوية  إدارة شركة سمارت  إدارة شبكة فسحة  إدارة شركة مايلستون تيك  إدارة شركة إبداع  المصدرل س

 (01/04/2015إدارة شركة اعمل با حدود  قطاع غزة  

( عدد ويسبة مجتمع الدراسة موزع على شركات العمل عن بعد في قطاع غزة. 6.1يوضح جدول س
 .  شركة عاملة عن بعد 20وكايت اكبر يسبة تتركز في شركة اعمل با حدود والتي تحتضن 

 رفضتقد ل  و ا  موظل 115استتدمت الباحثة اسلو  الحصر الشامل في تطبيه الدراسة  وبلغت لقد 
استباية   اي  97بتعب ة ا ستبيان وذلك لشدة ايشغال،م  وتم استرداد  ،اموظلياحدى الشركات قيام 

كما تم استبعاد استباية واحدة من  % من مجمل ا ستبايات الموزعة 83.4ان يسبة المسترد بلغت 
استباية  96وبذلك يكون عدد ا ستبايات التاضعة للدراسة هو   التحليل الي،ا ي لعدم جدية المبحوث

ولقد تم اضافة ملردات العيية ا ستطاعية لعيية الدراسة الي،ا ية يظرا لثبات  ليل.صالحة للتح
 ا ستباية وصدق،ا وعدم حدوث اي تعديل علي،ا.
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 :أداة الدراسة
تم اعداد استباية حول "تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تحديات ومستقبل". وتتكون  

 همال استباية الدراسة من قسمين ر يسيين

المعلومات الديمغرافية والسمات الشتصية للمستجي  سالمجال الوظيلي  العمر  سيوات  .1
التبرة  الدتل الش،ري  الجيس  المؤهل العلمي  سية التترج  التتصص العلمي  عدد 

 ممارسات العمل عن بعد(
 فقرة موزعة على ست مجا ت ر يسة وهيل 51مجا ت الدراسة وتتكون ا ستباية من  .2

 فقرة12مستوى المعرفة بالعمل عن بعد ويتكون من س مجال األول:ال ) 
 :مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف يظام العمل عن بعد ويتكون من  المجال الثاني

 ( فقرة.12س
 :فقرات.5مستوى التجربة المتاحة لدى الموظلين ويتكون من س المجال الثالث ) 
 :فقرات7من س الثقافة التيظيمية ويتكون المجال الرابع ). 
 :فقرة11المعيقات البي ية للعمل عن بعد وتتكون من س المجال الخامس ). 
 :فقرات.4آثار العمل عن بعد وتتكون من س المجال السادس ) 

لقياس استجابات المبحوثين للقرات ا ستباية  حيث  10-1وقد تم استتدام المقياس المتدرج من 
 وتقل بالتدري . الكبيرة جدا  ( إلى درجة الموافقة 10تشير الدرجة س

 خطوات بناء االستبانة:

من تال ا طاع على الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة  ومن تال مراجعة اإلطار 
 -اليظري ل،ذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد اس لة ا ستباية على اليحو التاليل

 ا ستباية.تم تحديد ا بعاد الر يسية التي تتكون مي،ا  -ا 
 صياغة اللقرات التي يتكون مي،ا كل بعد من ابعاد ا ستباية. -  
 عرض ا ستباية على المشرف من اجل تحديد مدى مياسبت،ا لجمع البيايات. -ج 
 إعداد ا ستباية بشكل اولي حس  ما يراه المشرف. -د 
ال ( من المحكمين من اساتذة الجامعات والمتتصين في مج13توزيع ا ستباية على عدد س  -ه 

 العمل عن بعد.
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 جمع ا ستبايات من المحكمين وتعديل ا ستباية بما يتياس  مع الماحظات التي ابدوها.  -و 
 إعداد ا ستباية بشكل،ا الي،ا ي  وتوزيع،ا. -ز 
 

 لNormality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

 K-S) )   Kolmogorov-Smirnovسميريوف -استتدمت الباحثة اتتبار كولمجروف 
Testوكايت اليتا   كما هي مبيية في  تتبار ما إذا كايت البيايات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه  

 (.6.2جدول س

 (6.2جدول )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المجال م 

 0.921 ن بعدعمستوى المعرفة بالعمل   .1

 0.267 مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف يظام العمل عن بعد  .2

 0.562 مستوى التجربة المتاحة لدى الموظلين  .3

 0.452 الثقافة التيظيمية  .4

 0.632 المعيقات البي ية للعمل عن بعد  .5

 0.64 آثار العمل عن بعد  .6

 0.667 جميع المتغيرات معا    .7
لكل مجال من مجا ت   (sig)( ان القيمة ا حتمالية 6.2يتضح من اليتا   الموضحة في جدول س
0.05الدراسة كايت اكبر من مستوى الد لة    وبذلك فإن توزيع البيايات لكل من هذه المجا ت

 طبيعيا وبذلك سيتم استتدام ا تتبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة المتعلقة ب،ذا المجال.
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 :الستبانةصدق ا

يعيي صده ا ستباية التأكد من اي،ا سوف تقيس ما اعدت لقياسه  كما يقصد بالصده 
شمول ا ستقصاء لكل العياصر التي يج  ان تدتل في التحليل من ياحية  ووضوح فقرات،ا 

 وملردات،ا من ياحية ثايية  بحيث تكون مل،ومة لكل من يستتدم،ا. 
 ا ستباية بطريقتينلوقامت الباحثة بالتأكد من صده 

 :)الصدق الظاهري( صدق المحكمين -1
الظاهرة  مجال في المتتصصين المحكمين من عدد ا الباحث يتتار ان هو المحكمين صده

 .ةالدراس موضوع المشكلة او
عرضت الباحثة ا ستباية على مجموعة من المحكمين تأللت من ثاثة عشر متتصص في 

(  وقد استجابت الباحثة آلراء 1وا حصاء  واسماء المحكمين بالملحه رقم سمجال اإلدارة  ال،يدسة  
المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة  وبذلك ترجت 

 (.2ايظر الملحه رقم س -ا ستباية في صورت،ا الي،ا ية 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصده ا تساه الداتلي مدى اتساه كل فقرة من فقرات ا ستباية مع المجال الذي 
تيتمي إلية هذه اللقرة. وقد قامت الباحثة بحسا  ا تساه الداتلي لاستباية وذلك من تال حسا  

 معامات ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجا ت ا ستباية والدرجة الكلية للمجال يلسه.
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 نتائج االتساق الداخلي

( معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية 6.3يوضح جدول س 
وبذلك يعتبر  α= 0.05للمجال  والذي يبين ان معامات ا رتباط المبيية دالة عيد مستوى معيوية 

 المجال صاده لما وضع لقياسه.

 (6.3جدول س

 كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال معامل ا رتباط بين

 sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون الفقرة م
 0.00 0.464 تعمل إدارة الشركة على توفير مصادر المعلومات للعمل عن بعد للعاملين. 1
تعطي ادارة الشركة للعاملين كتي  للتعريف بيظام العمل عن بعد المعتمد  2

 بالشركة.
0.722 0.00 

لتعامل مع اتعقد الشركة دورات تدريبية تساعد الموظف للتعرف على طره  3
 العماء عن بعد.

0.742 0.00 

 0.00 0.661 تعمل الشركة على يشر المعرفة حول يظام العمل عن بعد بين افراد المجتمع 4
بالتعاون مع الوزارات المعيية حول اهمية العمل عن  تعقد الشركة ورع عمل 5

 بعد.
0.728 0.00 

 0.00 0.759 تقوم الجامعات بدورها بتعريف الطلبة بأهمية العمل عن بعد 6
 0.00 0.742 تقوم اليقابات بدورها بتعريف التريجين بأهمية العمل عن بعد 7
 0.00 0.707 العمل عن بعدتقوم وزارة ا قتصاد بدورها بتعريف الطلبة بأهمية  8
تقوم وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات بدورها بتعريف الطلبة بأهمية  9

 العمل عن بعد
0.668 0.00 

 0.00 0.511 يتوفر لدى الموظلين المعرفة الكاملة بيظام العمل عن بعد 10
 0.00 0.651 يتوفر لدى الموظف المعرفة الكاملة بطره تطبيه يظام العمل عن بعد  11
 0.00 0.506 يساهم الموظف بيشر المعرفة بيظام العمل عن بعد بين اصدقا ه  12

 

 

 



ة|  79 ح ف ص ل  ا
 

( معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثايي والدرجة الكلية 6.4يوضح جدول س 
وبذلك يعتبر  α= 0.05للمجال  والذي يبين ان معامات ا رتباط المبيية دالة عيد مستوى معيوية 

 المجال صاده لما وضع لقياسه.

 (6.4جدول س

 معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثايي والدرجة الكلية للمجال

 sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون الفقرة م
 0.00 0.478 توازن ا دارة بين مصالح الشركة ومصالح الموظلين عيد اتتاذ القرارات 1
 0.00 0.555 تظ،ر إدارة الشركة الثقة بأداء الموظلين 2

 0.00 0.586 تحافظ إدارة الشركة على حقوه الموظلين  3
تحرص الشركة على توسيع وتعزيز ا تصال بين عياصر يظام العمل عن  4

 بعد
0.581 0.00 

 0.00 0.540 يحرص الزماء على التعاون المشترك في تيليذ الم،ام الوظيلية. 5
 0.00 0.511 يعتمد الموظف على زما ه في العمل لتيوع تبرات،م 6
 0.00 0.480 يتلقى الموظف الدعم والعون من زما ه بعيدا عن المصالح الشتصية 7
 0.00 0.459 يحرص الموظف على زيادة مستوى الثقة بين زما ه 8
 0.00 0.592 يتعامل العماء مع الشركة بثقة كبيرة 9
 0.00 0.469 يجد الموظف تردد لدى العماء بالتعامل مع يظام العمل عن بعد   10
 0.00 0.516 يجد الموظف التزام كبير من جميع العماء في الدفع 11
 0.00 0.457 يساهم العماء لدى الشركة في التسويه ل،ا 12
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ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال   ( معامل6.5يوضح جدول س
وبذلك يعتبر المجال  α= 0.05والذي يبين ان معامات ا رتباط المبيية دالة عيد مستوى معيوية 

 صاده لما وضع لقياسه.

 (6.5جدول س

 كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال معامل ا رتباط بين

 sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون الفقرة م
 0.00 0.709 توجد الكثير من فرص العمل عن بعد في قطاع غزة 1
 0.00 0.811 توجد تجار  سابقة في مجال العمل عن بعد تستليد مي،ا الشركات في قطاع غزة  2
 0.00 0.744 سابقة في العمل عن بعدتاض الموظف تجار   3
 0.00 0.677 ساعدت التجار  السابقة الموظف على تعلم كيلية تطبيه يظام العمل عن بعد 4
 0.00 0.750 توجد فرص متاحة للتريجين للعمل عن بعد 5

 

ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال   ( معامل6.6يوضح جدول س
وبذلك يعتبر المجال  α= 0.05والذي يبين ان معامات ا رتباط المبيية دالة عيد مستوى معيوية 

 صاده لما وضع لقياسه.

 (6.6جدول س

 جالمعامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للم

 sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون الفقرة م
 0.00 0.635 توفر األيظمة واللوا ح الداتلية للشركة الضمان لحقوه الموظلين 1
 0.00 0.824 تساعد الشركة الموظف على تطوير ذاته بشكل مستمر. 2
 0.00 0.644 تساهم قياعات ا دارات في يجاح تطبيه يظام العمل عن بعد 3
 0.00 0.727 ادارة الشركة المساحة للموظلين للمشاركة في اتتاذ القرارتترك  4
 0.00 0.629 يتابع الرؤساء مرؤوسي،م في تيليذ الم،ام  بما يتاءم مع قوايين العمل. 5
 0.00 0.666 تساهم سلوكيات الموظف مع العماء على رسم صورة جيدة عن الشركة. 6
 0.00 0.653 لارتقاء بعمل الشركة وتحقيه ألهداف،ا.يتوفر لدى الموظف الدافعية  7
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( معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال التامس والدرجة الكلية للمجال  6.7يوضح جدول س
وبذلك يعتبر المجال  α= 0.05والذي يبين ان معامات ا رتباط المبيية دالة عيد مستوى معيوية 

                                                  صاده لما وضع لقياسه.

  (6.7جدول س 

 معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال التامس والدرجة الكلية للمجال

معامل ارتباط  الفقرة م
 بيرسون

قيمة 
sig 

 0.012 0.255 يجد الموظف س،ولة في تطبيه يظام العمل عن بعد 1
 0.00 0.470 تمثل الظروف ا قتصادية دافعا كبيرا للشبا  للعمل عن بعد 2
 0.001 0.339 تعد مشكلة الك،رباء من اهم المعوقات لتطبيه يظام العمل عن بعد في القطاع 3
 0.00 0.481 تمثل تكللة التقييات احد العوا ه إليجاز العمل عن بعد 4
 0.00 0.733 والتكيولوجيا في القطاع في يجاح يظام العمل عن بعدتساهم البيية التحتية لاتصا ت  5
 0.00 0.611 يساعد وجود حماية وقايون تاص بالعمل عن بعد على تطبيه اليظام 6
 0.00 0.655 تساعد التبرة لدى ادارة الشركات بيظام العمل عن بعد على يجاحه في قطاع غزة 7
 0.00 0.742 العمل عن بعد. تقوم شركات ا تصا ت بتس،يل سير 8
 0.00 0.668 تقوم شركة جوال بتس،يل سبل العمل عن بعد. 9
 0.00 0.662 تس،ل وزارة ا تصا ت دور العمل عن بعد. 10
 0.00 0.604 تس،ل وزارة ا قتصاد دور العمل عن بعد. 11
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ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكلية للمجال   ( معامل6.8يوضح جدول س
وبذلك يعتبر المجال  α= 0.05والذي يبين ان معامات ا رتباط المبيية دالة عيد مستوى معيوية 

 صاده لما وضع لقياسه.

 (6.8جدول س

 جالمعامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكلية للم

 sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون الفقرة م
 0.00 0.792 ساعد العمل عن بعد على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في غزة 1
 0.00 0.895 ساعد العمل عن بعد على زيادة الدتل المحلي الللسطييي 2
 0.00 0.723 يوفر العمل عن بعد دتا متوسطا ألسر الموظلين فيه 3
 0.00 0.802 الدتل اليات  من العمل عن بعد في تيشيط ا قتصاد الللسطييييساهم  4

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصده البيا ي احد مقاييس صده األداة الذي يقيس مدى تحقه األهداف التي تريد 
ارتباط كل مجال من مجا ت الدراسة بالدرجة الكلية للقرات  ىاألداة الوصول إلي،ا  ويبين مد

 ا ستباية.

عيد ( ان جميع معامات ا رتباط في جميع مجا ت ا ستباية دالة إحصا يا  6.9يبين جدول س
 وبذلك يعتبر جميع مجا ت ا ستباية صادقه لما وضع لقياسه. α= 0.05مستوي معيوية 

 (6.9جدول س

 ن كل درجة كل مجال من مجا ت ا ستباية والدرجة الكلية لاستباية.معامل ا رتباط بي

 sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون اللقرة م
 0.00 0.715 ن بعدعمستوى المعرفة بالعمل  1
 0.00 0.624 مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف يظام العمل عن بعد 2
 0.00 0.545 مستوى التجربة المتاحة لدى الموظلين 3
 0.00 0.755 الثقافة التيظيمية 4
 0.00 0.539 المعيقات البي ية للعمل عن بعد 5
 0.00 0.612 آثار العمل عن بعد 6

 . α=0.05ا رتباط دال إحصا يا  عيد مستوي د لة *
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 ثبات االستبانة:

ا ستباية يقصد بثبات ا ستباية ان تعطي هذه ا ستباية يلس اليتيجة لو تم إعادة توزيع  
اكثر من مرة تحت يلس الظروف والشروط  او عدم تغييرها بشكل كبير في حال تم اعادة توزيع،ا 
على افراد العيية في ازمية متتللة  وقد تحققت الباحثة من ثبات ا ستباية من تال استتدام معامل 

(  6.10رقم س ( وكايت اليتا   كما في جدولCronbach's Alpha Coefficientاللا كرويباخ س
 0.624و  0.836حيث يتضح ان معامل اللا كرويباخ كايت قيمته مرتلعة لكل مجال وتراوح بين 

كذلك فان قيمة الصده  0.701لكل مجال لاستباية  وكذلك لجميع فقرات ا ستباية فقد ساوت 
ع فقرات الصده الذاتي لجمي ةوقيم 0.789و  0.914الذاتي كايت مرتلعة لكل مجال وتراوحت بين 

 وبالتالي فان معاملي الثبات والصده مرتلعين.  0.837ا ستباية تساوي

 (6.10جدول س

 يتا   قيمة معامل اللا كرويباخ

الصدق  معامل ألفا كرونباخ الفقرة م
 الذاتي

 0.914 0.836 ن بعدعمستوى المعرفة بالعمل  1
 0.789 0.624 مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف يظام العمل عن بعد 2
 0.888 0.789 مستوى التجربة المتاحة لدى الموظلين 3
 0.897 0.806 الثقافة التيظيمية 4
 0.879 0.773 المعيقات البي ية للعمل عن بعد 5
 0.903 0.817 آثار العمل عن بعد 6
 0.837 0.701 جميع المجا ت معا 7
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  الفصل السابع 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 أواًل: التحليل الوصفي لعينة الدراسة

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس  .1
% من عيية 78.1معظم عيية الدراسة من الذكور  اي ما يسبته  ( ان7.1يبين الجدول س 

شركات % من عيية الدراسة  وهذا يعيي ان غالبية الموظلين في 21.9الدراسة  بييما تمثل ا ياث 
وهو متطابه  2014م من الذكور  وقد قورن مع ا حصاء الللسطييي الميشور لعام العمل عن بعد ه

 تقريبا.

 ( 7.1جدول س

 افراد العيية حس  الجيستوزيع 

 النسبة المئوية )%( العدد الجنس
 78.1 75 ذكر
 21.9 21 ايثى

 100 96 ا جمالي

 

 توزيع أفراد العينة حسب المجال الوظيفي:  .2
افراد العيية حس  المجال الوظيلي ويتبين ان اكبر عدد من  ( توزيع7.2يبين الجدول س 

% من اجمالي 35.4العاملين في يظام العمل عن بعد هم من ف ة المبرمجين وقد بلغت يسبت،م 
%  وبلغت يسبة العاملين في ا دارة 20.8المجا ت األترى  وبلغت يسبة التصميم والمويتاج 

%  وبلغت يسبة العاملين 15.6عاملين في مجال ال،يدسة %  بييما بلغت يسبة ال19.8والمحاسبة 
 % في مجال الصحافة وا عام.2%  بييما قد عمل ما يسبته 6في مجال الترجمة 

وبالرجوع إلى دراسة قد يشرت،ا شبكة تلية للعمل عن بعد فقد تبين ان اعلى يسبة من العاملين عن 
لومات  ثم يلي،ا الصحافة والكتابة ثم التصميم بعد كايت في مجال برمجة الحاسو  وتكيولوجيا المع
 والجرافيك  ثم األعمال ا دارية والمحاسبية وا ستشارية.
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 ( 7.2جدول س

 توزيع افراد العيية حس  المجال الوظيلي

 النسبة المئوية )%( العدد المجال
 35.4 34 البرمجيات

 20.8 20 التصميم والمويتاج
 15.6 15 ال،يدسة
 6.3 6 الترجمة

 19.8 19 ا دارة والمحاسبة
 2.1 2 اترى

 100 96 ا جمالي

 توزيع أفراد العينة حسب العمر:  .3
( توزيع افراد العيية حس  العمر ويتبين ان يسبة العاملين الذين اعمارهم 7.3يبين الجدول س 
%  43.8عام يسبت،م بلغت  30-25% والذين تتراوح اعمارهم ما بين 40.6عام  25 تقل عن

اعمارهم ما    وبلغت يسبة الذين تبلد10.4عام بلغت يسبت،م  35-30والذين تبلد اعمارهم ما بين 
 %.4.2عام  40-35بين 

عمال حيث يتضح لدييا ان اليسبة الغالبة هي من ف ة الشبا   وهي ف ة مثقلة في مجال األ
 ا لكترويية والمحوسبة  وقادرة على األداء المميز. 

 ( 7.3جدول س

 توزيع افراد العيية حس  العمر

 النسبة المئوية )%( العدد المجال
 40.6 39 25اقل من 

25<30 42 43.8 
30<35 10 10.4 
35<40 4 4.2 
>40 1 1 

 100 96 ا جمالي
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 أفراد العينة حسب الخبرة:توزيع   .4
( توزيع افراد العيية حس  التبرة ويتبين ان يسبة العاملين الذين تبرت،م 7.4يبين الجدول س 
%  والذين 39.6عام يسبت،م بلغت  5-3% والذين تتراوح تبرت،م ما بين 33.3اعوام  3اقل من 

اعوام  9  وبلغت يسبة الذين تجاوزت تبرت،م 18.8عام بلغت يسبت،م  9-6ما بين  تبلد تبرت،م
8.3.% 

اعوام وهذا يدل على  5% من العاملين لدي،م تبرة تقل عن 72.9ويتضح من اليتيجة ان ما يسبته 
 ان العمل بيظام العمل عن بعد ما زال في بداياته في قطاع غزة.

 ( 7.4جدول س

 س  التبرةتوزيع افراد العيية ح

 النسبة المئوية )%( العدد المجال
 33.3 32 3اقل من 

3-5 38 39.6 
6-9 18 18.8 
>9 8 8.3 

 100 96 ا جمالي

 

 توزيع أفراد العينة حسب الدخل:  .5
افراد العيية حس  الدتل ويتبين ان يسبة العاملين الذين يتقاضون  ( توزيع7.5يبين الجدول س 
$ ش،ريا يسبت،م 500-300% والذين يتقاضون ما بين 15.6$ ش،ريا بلغت يسبت،م 300اقل من
%  وبلغت يسبة 19.8$ ش،ريا بلغت يسبت،م 700-500%  والذين يتقاضون ما بين 22.9بلغت 

 %.41.7% ش،ريا 700الذين يتقاضون اكثر من 

مقارية بالروات  التي  متوسطةويتضح مما سبه ان معظم الروات  في مؤسسات العمل عن بعد 
قلة فرص العمل في قطاع غزة بسب    ويرجع ذلك إلى المشاب،ةيظرا ،م في األعمال  ايتقاضاه

 %.45البطالة والتي تصل بين الشبا  التريجين إلى ما يزيد عن 
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 ( 7.5جدول س

 العيية حس  الدتلتوزيع افراد 

 النسبة المئوية )%( العدد المجال
 15.6 15 300اقل من 
300-500$ 22 22.9 
500-700$ 19 19.8 

 41.7 40 $700اكثر من 
 100 96 ا جمالي

 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل:  .6
( توزيع افراد العيية حس  المؤهل العلمي ويتبين ان يسبة العاملين 7.6يبين الجدول س 

% والذين يحملون ش،ادة البكالوريوس 4.2الحاصلين على ش،ادة الثايوية العامة بلغت يسبت،م 
%  وبلغت يسبة حملة 5.2%  والذين يحملون درجة الماجستير بلغت يسبت،م 84.4يسبت،م بلغت 
عظم العاملين في مجال العمل عن بعد من حملة ش،ادات %  اي ان م6.3ش،ادة الدبلوم 
 البكالوريوس.

يستتلص من اليتيجة سابقة الذكر ان معظم العاملين هم من حملة ش،ادات البكالوريوس  وهذا يرجع 
إلى ان المؤسسات العاملة عن بعد هي ليست اكاديمية فتوظف على الش،ادة الجامعية األولى لتولي 

 في،ا.فيية اي وظيلة 

 (7.6جدول س

 توزيع افراد العيية حس  المؤهل العلمي 

 النسبة المئوية )%( العدد المجال
 4.2 4 ثايوية عامة
 84.4 81 بكالوريوس
 5.2 5 ماجستير

 6.3 6 دبلوم
 100 96 ا جمالي
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 توزيع أفراد العينة حسب سنة التخرج: .7
( توزيع افراد العيية حس  سية التترج ويتبين ان يسبة العاملين الذين 7.7يبين الجدول س 

يسبت،م  2005-2000% والذين تترجوا ما بين عام 3.1بلغت يسبت،م  2000تترجوا قبل عام 
%  وبلغت يسبة 22.9بلغت يسبت،م   2010-2006%  والذين تترجوا ما بين عام 12.5بلغت 

اي ان معظم العاملين في مجال العمل عن بعد من %  61.5 2015-2011التريجين ما بين 
 التريجين الجدد.

% من 61.5سبه يتبين لدييا ان غالبية العاملين في الشركات هم من التريجين الجدد  حيث ان  مما
تريجي األعوام األربعة السابقة  وتعزي الباحثة السب  إلى قلة الوظا ف المتاحة وكثرة البطالة 

 الموجودة مما يؤدي إلى لجوء التريجين إلى البحث عن بدا ل اترى.

 ( 7.7سجدول 

 افراد العيية حس  سية التترجتوزيع 

 النسبة المئوية )%( العدد المجال
 3.1 3 2000قبل 

2000-2005 12 12.5 
2006-2010 22 22.9 
2011-2015 59 61.5 

 100 96 ا جمالي
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 اختبار فرضيات الدراسة: ثانيا: 
 الفرضية األولى: .1

في الحد  α= 0.05مهم لمستوى المعرفة بالعمل عن بعد عند مستوى داللة  يوجد دور
 التحديات التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة.  من

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة ا ستجابة قد  one sample T Testتم استتدام اتتبار  
 ا   التالية من ا تتبارلام  . وتم استتاص اليت 6وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

المتوسط الحسابي لللقرة األولى" تعمل إدارة الشركة على توفير مصادر المعلومات للعمل عن بعد 
%  وقيمة 72.6  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 10( والدرجة الكلية من 7.26للعاملين" يساوي س

لذلك تعتبر هذه اللقرة دالة إحصا يٍا  0.000تساوي  (Sigوان القيمة ا حتمالية س. T 4.95اتتبار 
0.05عيد مستوى د لة   اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن درجة ا يطباه  
  وهذا يعيي ان هياك موافقة كبيرة على ان إدارة الشركة توفر مصادر معلومات 6المتوسطة وهي 

 املين.عن العمل عن بعد للع

المتوسط الحسابي لللقرة الثايية عشر "يساهم الموظف بيشر المعرفة بيظام العمل عن بعد بين 
وان  T 3.90%  وقيمة اتتبار 68.8(  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 6.88اصدقا ه " يساوي س
وى د لة لذلك تعتبر هذه اللقرة دالة إحصا يٍا عيد مست 0.000تساوي  (Sigالقيمة ا حتمالية س.

0.05  6  اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن درجة ا يطباه المتوسطة وهي  
وهذا يعيي ان هياك موافقة كبيرة على ان الموظف يساهم بيشر المعرفة بيظام العمل عن بعد بين 

 اصدقا ه.

والثامية والتاسعة وهي التي تتحدث عن دور  المتوسط الحسابي لللقرة التامسة والسادسة والسابعة
(  اي ان المتوسط 4اليقابات والجامعات ووزارة ا قتصاد ووزارة ا تصا ت والتكيولوجيا لم يتجاوز س

%  وهذا يعيي ان الجامعات والوزارات المعيية   تؤدي دورا م،ما  40الحسابي اليسبي لم يتجاوز 
 .بعد في يشر المعرفة حول يظام العمل عن

  وان المتوسط الحسابي اليسبي 4.64بشكل عام يمكن القول ان المتوسط الحسابي الكلي يساوي 
( sig( والقيمة ا حتمالية س8.25-تساوي س T%  وقيمة ا تتبار 46.4لجميع فقرات البعد يساوي 
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د لة لذلك يعتبر بعد "مستوى المعرفة بالعمل عن بعد" دال إحصا يا  عيد مستوى  0.00تساوي 
0.05  من قبل افراد العيية على معظم فقرات المجال. ضعيلة  ويعيي هذا ان هياك موافقة 

إلى تطوير  فما زالت تحتاج المعرفة في المؤسسات العاملة عن بعد في قطاع غزة وهذا يعيي ان 
التعرف على يظام العمل متوسطة. حيث ان ادارة الشركة   تساعد الموظف في بداية عمله على 

كذلك ظ،ر في اليتا   ان الج،ات الحكومية واليقابات المعيية   تعمل  عن بعد  بأي وسيلة كايت.
 على يشر اهمية العمل عن بعد في قطاع غزة  مما يحد من ايتشار المعرفة الكافية للتريجين.

التي تؤكد مدى اهمية المعرفة في يجاح ميظمات  ( 2001ولقد اظ،رت دراسة سجري وآترون  
 األعمال  فضا عن دورها الحاسم في تحول الميظمات إلى مجتمعات معرفية. 

ومما يدل على اهمية المعرفة فقد بات ا قتصاد العالمي الجديد يعرف باقتصاد المعرفة والذي يؤكد 
ذري في الميظمات لتتكيف مع التغير ان راس المال اللكري والمعرفي هو الذي يحدث التغيير الج

  (2009السريع في بي ت،ا لتوا م التغيرات والتطورات التارجية من تكيولوجيا وغيرها سالعلي وآترون  
التي طبقت على الشركات اليابايية التي تعمل  ((Lee, Shin & Higa, 2007اكدت دراسة كما 

لعمل والعمل عن بعد في الوصول للمعرفة اتتاف كبير بين افي مجال العمل عن بعد ايه يوجد 
حيث اكدت ان ايتشار المعرفة عبر وسا ل ا تصال المتتللة التي تستتدم في العمل عن بعد يساهم 

 في تبادل التبرات وا ستشارات بين العاملين.

(  على ضرورة تيظيم دورات وبرام  تدريبية مستمرة للعاملين في 2008كما اوصت دراسة سعلوطي  
 مؤسسات ا فتراضية لضمان مشاركت،م وتلاعل،م مع المستجدات البي ية.ال

(  ان ف،م الموظف الجيد للعمل Gani& Toleman, 2006كما اتلقت اليتيجة مع يتا   دراسة س
 عن بعد ودوره الوظيلي يساعد بشكل كبير في يجاح العمل عن بعد.
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 (7.8جدول س

 لكل فقرة من فقرات مستوى المعرفة بالعمل عن بعد (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة ا حتمال 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بي
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
قي

sig 

رتبة
ال

 

تعمل إدارة الشركة على توفير مصادر المعلومات للعمل عن بعد  1
 للعاملين.

7.26 72.6 2.49 4.95 0.00 1 

ادارة الشركة للعاملين كتي  للتعريف بيظام العمل عن بعد تعطي  2
 المعتمد بالشركة.

4.54 45.4 2.82 -5.0 0.00 7 

تعقد الشركة دورات تدريبية تساعد الموظف للتعرف على طره  3
 لتعامل مع العماء عن بعد.

4.64 46.4 2.89 -4.5 0.00 6 

الشركة على يشر المعرفة حول يظام العمل عن بعد بين افراد  تعمل 4
 المجتمع

6 60 2.95 0.0 0.00 4 

تعقد الشركة ورع عمل بالتعاون مع الوزارات المعيية حول اهمية  5
 العمل عن بعد.

4.21 4.21 2.86 -6.0 0.00 8 

 9 0.00 7.5- 2.81 38.2 3.82 تقوم الجامعات بدورها بتعريف الطلبة بأهمية العمل عن بعد 6
 10 0.00 8.6- 2.71 36 3.60 تقوم اليقابات بدورها بتعريف التريجين بأهمية العمل عن بعد 7
 12 0.00 11.6- 2.71 27.8 2.78 تقوم وزارة ا قتصاد بدورها بتعريف الطلبة بأهمية العمل عن بعد 8
المعلومات بدورها بتعريف الطلبة  تقوم وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا 9

 بأهمية العمل عن بعد
3.47 34.7 2.84 -8.6 0.00 11 

 5 0.31 1.0- 2.40 57.5 5.75 يتوفر لدى الموظلين المعرفة الكاملة بيظام العمل عن بعد 10
يتوفر لدى الموظف المعرفة الكاملة بطره تطبيه يظام العمل عن  11

 بعد 
6.20 62 2.35 0.86 0.38 3 

 2 0.00 3.9 2.21 68.8 6.88 يساهم الموظف بيشر المعرفة بيظام العمل عن بعد بين اصدقا ه  12
  0.00 8.2- 2.8 46.4 4.64 كافة المجا ت معا 13
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 الفرضية الثانية: 

على  α= 0.05يوجد دور مهم لمستوى الثقة المتبادلة بين أطراف النظام عند مستوى داللة 
 التحديات التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة. 

المتوسط الحسابي لللقرة الرابعة" تحرص الشركة على توسيع وتعزيز ا تصال بين عياصر يظام 
  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 10( والدرجة الكلية من 8.50العمل عن بعد " يساوي س

لذلك تعتبر هذه اللقرة  0.02تساوي  (Sigحتمالية س.وان القيمة ا  T 2.33%  وقيمة اتتبار 85.0
0.05دالة إحصا يٍا عيد مستوى د لة   اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن  
  وهذا يعيي ان هياك موافقة كبيرة على ايه تحرص الشركة على 6درجة ا يطباه المتوسطة وهي 

 بين عياصر يظام العمل عن بعد. توسيع وتعزيز ا تصال

المتوسط الحسابي لللقرة التامسة " يحرص الزماء على التعاون المشترك في تيليذ الم،ام الوظيلية." 
وان القيمة  T 9.81%  وقيمة اتتبار 79.0(  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 7.90يساوي س

0.05دالة إحصا يٍا عيد مستوى د لة لذلك تعتبر هذه اللقرة  0.000تساوي  (Sigا حتمالية س.   
  وهذا يعيي ان 6اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن درجة ا يطباه المتوسطة وهي 

 هياك موافقة كبيرة على ايه يحرص الزماء على التعاون المشترك في تيليذ الم،ام المطلوبة.

  وان المتوسط الحسابي اليسبي 7.42متوسط الحسابي الكلي يساوي بشكل عام يمكن القول ان ال
( sig( والقيمة ا حتمالية س7.20تساوي س T%  وقيمة ا تتبار 74.2لجميع فقرات البعد يساوي 

لذلك يعتبر بعد "مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف اليظام" دال إحصا يا  عيد مستوى  0.00تساوي 
0.05د لة  .ويعيي هذا ان هياك موافقة من قبل افراد العيية على كل فقرات المجال   

وباليظر إلى يتا   التحليل للقرات المجال يجد ان جميع،ا تعد جيدة إ  اي،ا تحتاج إلى تعزيز في 
 مجال موازية الشركة بين مصالح،ا ومصالح الموظف عيد اتتاذ القرارات.

ان الثقة من اهم العوامل التي تؤثر على سير  (Jackson& Wielen, 2004سدراسة  اكدتوقد 
العمل  واي،ا تساعد على تتطي العقبات وتذلل التحديات التي تواجه الموظلين وذلك عبر ثقت،م 

 ببعض،م البعض وثقت،م برؤسا ،م.
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ان الثقة القا مة على العاقات القا مة بين  (Australian Government, 2014سِ وقد اكدت دراسة 
الموظلين تساعد على يجاح العمل وكلما كان هيالك ثقة عالية سيكون هياك سريان افضل باتتاذ 

 القرارات  مما يساعد على يمو افضل للمؤسسات وارتقاء افضل للموظلين.

 (7.9جدول س

رات مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف لكل فقرة من فق (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة ا حتمال 
 يظام العمل عن بعد

 الفقرة م
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لمت

ا
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 12 0.18 1.34 2.35 63.2 6.32 توازن ا دارة بين مصالح الشركة ومصالح الموظلين عيد اتتاذ القرارات 1
 8 0.00 5.00 2.36 72 7.20 تظ،ر إدارة الشركة الثقة بأداء الموظلين 2

 9 0.00 4.52 2.50 71.5 7.15 تحافظ إدارة الشركة على حقوه الموظلين  3
تحرص الشركة على توسيع وتعزيز ا تصال بين عياصر يظام العمل عن  4

 بعد
8.5 85 10.49 2.33 0.02 1 

 2 0.00 9.81 1.90 79 7.9 المشترك في تيليذ الم،ام الوظيلية.يحرص الزماء على التعاون  5
 7 0.00 6.49 1.99 73.2 7.32 يعتمد الموظف على زما ه في العمل لتيوع تبرات،م 6
 5 0.00 3.21 4.69 75.4 7.54 يتلقى الموظف الدعم والعون من زما ه بعيدا عن المصالح الشتصية 7
 4 0.00 7.33 2.13 75.9 7.59 الثقة بين زما ه يحرص الموظف على زيادة مستوى 8
 6 0.00 7.95 1.88 75.3 7.53 يتعامل العماء مع الشركة بثقة كبيرة 9
 10 0.00 5.78 1.94 71.4 7.14   يجد الموظف تردد لدى العماء بالتعامل مع يظام العمل عن بعد 10
 3 0.05 1.94 9.52 78.8 7.88 يجد الموظف التزام كبير من جميع العماء في الدفع 11
 11 0.00 4.29 2.28 70 7.00 يساهم العماء لدى الشركة في التسويه ل،ا 12
  0.00 7.20 1.93 74.2 7.42 جميع فقرات المجال معا 13
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 الفرضية الثالثة: 
على التحديات التي  α= 0.05يوجد دور مهم لمستوى التجربة المتاحة لدى العاملين عند مستوى داللة 

 تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة. 

المتوسط الحسابي لللقرة الرابعة" ساعدت التجار  السابقة الموظف على تعلم كيلية تطبيه يظام 
  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 10( والدرجة الكلية من 7.04العمل عن بعد " يساوي س

ك تعتبر هذه اللقرة لذل 0.00تساوي  (Sigالقيمة ا حتمالية س. وان T 4.63%  وقيمة اتتبار 70.4
0.05عيد مستوى د لة  دالة إحصا يا    اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن  

  وهذا يعيي ان هياك موافقة على ايه ساعدت التجار  السابقة 6درجة ا يطباه المتوسطة وهي 
 ى تعلم كيلية تطبيه يظام العمل عن بعد.الموظف عل

  وان المتوسط الحسابي اليسبي 6.79بشكل عام يمكن القول ان المتوسط الحسابي الكلي يساوي 
( sig( والقيمة ا حتمالية س4.30تساوي س T%  وقيمة ا تتبار 67.9لجميع فقرات البعد يساوي 

يعتبر بعد "مستوى التجربة المتاحة لدى العاملين" دال إحصا يا  عيد مستوى د لة  لذلك 0.00تساوي 
0.05 .ويعيي هذا ان هياك موافقة من قبل افراد العيية على كل فقرات المجال   

ثة ذلك إلى الباح ووتعز  في بدايت،ازالت  الذكر يجد ان التجار  السابقة   وباليظر إلى اليتا   سابقة
قلة وجود اللرص للعمل عن بعد في قطاع غزة حيث ان متوسط اللرص المتاحة لدى المبحوثين 

مما اكد عمر وحداثة التجربة في % اي اي،ا بحاجة إلتاحة فرص افضل. 64.7كايت   تتعدى 
 . قطاع غزة

 1991ايه تم تعيين موظلين عن بعد في عام  (Jackson& Wielen, 2004)دراسة  وقد اكدت
  مع الحلاظ على وجود سرية 1991إلى  1980على تجار  سابقة غير رسمية امتدت من  بياء  

 للبيايات وحماية لصحة العاملين.

ايه في حال كان المدراء يملكون تجار   (Bloom& other, 2015)إلى ما اكدته دراسة  باإلضافة
ين بالعمل من الميزل على قواعد واسس صحيحة ومستويات ادارية يعمل سابقة سيسمحون للموظل
 من تال،ا الموظلين.
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 (7.10جدول س

 لكل فقرة من فقرات مستوى التجربة المتاحة لدى العاملين (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة ا حتمال 

 الفقرة م
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الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بي
نس
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مة 
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sig 
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 5 0.03 1.83 2.56 64.7 6.47 توجد الكثير من فرص العمل عن بعد في قطاع غزة 1
توجد تجار  سابقة في مجال العمل عن بعد تستليد مي،ا الشركات  2

 في قطاع غزة 
6.56 65.6 2.29 2.40 0.01 4 

 2 0.00 3.85 2.40 69.4 6.94 تاض الموظف تجار  سابقة في العمل عن بعد 3
ساعدت التجار  السابقة الموظف على تعلم كيلية تطبيه يظام  4

 العمل عن بعد
7.04 70.4 2.20 4.63 0.00 1 

 3 0.00 3.33 2.72 69.2 6.92 توجد فرص متاحة للتريجين للعمل عن بعد 5
  0.00 4.30 1.80 67.9 6.79 جميع فقرات المجال معا   6

 

 الفرضية الرابعة: 

على التحديات التي تواجه العمل  α= 0.05التنظيمية عند مستوى داللة  للثقافةيوجد دور مهم 
 عن بعد في قطاع غزة. 

اء على رسم صورة جيدة عن تساهم سلوكيات الموظف مع العمالمتوسط الحسابي لللقرة السادسة" 
%  وقيمة 81.1ان المتوسط الحسابي اليسبي    اي10( والدرجة الكلية من 8.11" يساوي سالشركة
لذلك تعتبر هذه اللقرة دالة إحصا يٍا  0.00تساوي  (Sigوان القيمة ا حتمالية س. T 10.7اتتبار 

0.05عيد مستوى د لة   اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن درجة ا يطباه  
يي ان هياك موافقة كبيرة على ايه تساهم سلوكيات الموظف مع العماء   وهذا يع6المتوسطة وهي 

 على رسم صورة جيدة عن الشركة.
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المتوسط الحسابي لللقرة السابعة " يتوفر لدى الموظف الدافعية لارتقاء بعمل الشركة وتحقيه 
وان  T 7.90%  وقيمة اتتبار 76.3(  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 7.63ألهداف،ا." يساوي س
لذلك تعتبر هذه اللقرة دالة إحصا يٍا عيد مستوى د لة  0.000تساوي  (Sigالقيمة ا حتمالية س.

0.05  6  اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن درجة ا يطباه المتوسطة وهي  
ف الدافعية لارتقاء بعمل الشركة وتحقيه وهذا يعيي ان هياك موافقة كبيرة على ايه يتوفر لدى الموظ

 اهداف،ا.

  وان المتوسط الحسابي اليسبي 7.22بشكل عام يمكن القول ان المتوسط الحسابي الكلي يساوي 
( sig( والقيمة ا حتمالية س8.19تساوي س T%  وقيمة ا تتبار 72.2لجميع فقرات البعد يساوي 

يعتبر بعد "مستوى الثقة المتبادلة بين اطراف اليظام" دال إحصا يا  عيد مستوى  لذلك 0.00تساوي 
0.05د لة  .ويعيي هذا ان هياك موافقة من قبل افراد العيية على كل فقرات المجال   

في،ا  ن يكمنباليظر إلى اليتا   اعاه يجد ايه بشكل عام الثقافة التيظيمية لدى العاملين جيدة ولك
دارة للموظلين في اتتاذ القرارات  إضافة إلى عدم توافر لوا ح قصور في جاي  عدم اشراك اإل

وايظمة داتلية في الشركة لحلظ حقوه العاملين بشكل كامل. لذلك فان هذه الجواي  تحتاج إلى 
 ن بعد.تعزيز من قبل ادارة الشركات للوصول لثقافة تيظيمية افضل في الشركات العاملة ع

والتي تم تيليذها في استراليا حيث يؤكد ان  ( (Gani& Toleman,2006وتتله اليتيجة مع دراسة 
الثقافة التيظيمية تعد من اهم التحديات التي تواجه العمل عن بعد كذلك فان اتجاهات وثقافة المدراء 

 .تعد من اكبر التحديات التي تقف عا ه في وجه العمل عن بعد
ان من اهم المحددات الثقافية للمؤسسات العاملة عن بعد ( (Stawnicza, 2014واكدت دراسة 

ا عتماد القوي على تكيولوجيا المعلومات وا تصا ت من قبل المدراء في المؤسسات المتتللة 
ان الثقافات المتتللة (Au& other, 1995)واستتدام،ا في كافة المعامات. واضافت دراسة 

 .قري  من المدن وا قليم تلع  دور م،م في التأثير على يمو العمل عن بعدوالموقع الجغرافي ال
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 (7.11جدول س

 لكل فقرة من فقرات الثقافة التيظيمية (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة ا حتمال 
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 6 0.11 1.57 2.66 64.2 6.42 توفر األيظمة واللوا ح الداتلية للشركة الضمان لحقوه الموظلين 1
 5 0.00 4.25 2.42 70.5 7.05 تساعد الشركة الموظف على تطوير ذاته بشكل مستمر. 2

 4 0.00 7.48 1.82 73.9 7.39 تساهم قياعات ا دارات في يجاح تطبيه يظام العمل عن بعد 3
 7 0.11 1.58 2.31 63.7 6.37 ادارة الشركة المساحة للموظلين للمشاركة في اتتاذ القرار تترك 4
يتابع الرؤساء مرؤوسي،م في تيليذ الم،ام  بما يتاءم مع قوايين  5

 العمل.
7.60 76 1.79 8.77 0.00 3 

تساهم سلوكيات الموظف مع العماء على رسم صورة جيدة عن  6
 الشركة.

8.11 81.1 1.93 10.7 0.00 1 

 2 0.00 7.90 2.02 76.3 7.63 يتوفر لدى الموظف الدافعية لارتقاء بعمل الشركة وتحقيه ألهداف،ا. 7
  0.00 8.19 1.46 72.2 7.22 جميع فقرات المجال معا 8

 

 الفرضية الخامسة: 

على التحديات التي تواجه العمل  α= 0.05يوجد دور مهم للمعيقات البيئية عند مستوى داللة 
 عن بعد في قطاع غزة. 

تعد مشكلة الك،رباء من اهم المعوقات لتطبيه يظام العمل عن  والتيالمتوسط الحسابي لللقرة الثالثة" 
  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 10( والدرجة الكلية من 8.50بعد في القطاع " يساوي س

لذلك تعتبر هذه  0.00تساوي  (Sigوان القيمة ا حتمالية س. T 11.60%  وقيمة اتتبار 85.0
0.05اللقرة دالة إحصا يٍا عيد مستوى د لة   اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد  
  وهذا يعيي ان هياك موافقة كبيرة على ايه مشكلة الك،رباء 6عن درجة ا يطباه المتوسطة وهي 

 المعوقات لتطبيه يظام العمل عن بعد في قطاع غزة.من اهم 
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  وان المتوسط الحسابي اليسبي 6.03بشكل عام يمكن القول ان المتوسط الحسابي الكلي يساوي 
( sig( والقيمة ا حتمالية س0.245تساوي س T%  وقيمة ا تتبار 60.3لجميع فقرات البعد يساوي 

لبي ية التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة" غير دال لذلك يعتبر بعد "المعيقات ا 0.807تساوي 
0.05إحصا يا  عيد مستوى د لة   من قبل افراد العيية ان  اجابة محايدة  ويعيي هذا ان هياك

الظروف ا قتصادية  الك،رباء  تكاليف التقييات. البيية التحتية لاتصا ت والتكيولوجيا  تعد من اهم 
 المعيقات البي ية التي تواجه موظلي العمل عن بعد.

إضافة إلى ان هياك اجماع على ان شركة ا تصا ت  شركة جوال  ووزارة ا تصا ت ووزارة 
 اد    تساهم في تس،يل دور العمل عن بعد في قطاع غزة.ا قتص

وبياء على الجدول ادياه يجد ان الك،رباء تعد من اكبر المعيقات التي تواجه العاملين وذلك بسب  
ما  ا ضطرا  المستمر في ايتظام الجدول لساعات الوصل والقطع  والبدا ل األترى تعد مكللة يوعا  

تكللة التقييات تعد من اهم العوا ه حيث ان التري  يصع  عليه في ن إسريعة التلف. وكذلك فو 
كثير من األحيان ان يوفر األج،زة والتقييات الازمة للعمل عن بعد  لذلك يلجأ لشركة تقليدية بدوام 

دارة الشركات في العمل عن بعد   تساعد إفي،ا. إضافة إلى يقص التبرة لدى روتييي للعمل 
ن البيى التحتية في قطاع غزة   تعد كافية لبياء يظام قوي إتحديات. كذلك فلموظف في تذليل الا

 للعمل عن بعد.

اما بالتطره للوزارات المعيية فقد تبين اتلاه جميع المبحوثين ان الوزارات   تساعد على يشر العمل 
هذا عن بعد وربما يرجع ذلك لعدم عقد ورع عمل للتريجين او عدم احتضان شركات ياش ة في 

 المجال.

تال ورشة عمل لوزارة ا تصا ت وتكيولوجيا  (2015  اسليمسمع دراسة قدم،ا  لحد ما وذلك يتله
العمل عن بعد ومي،ا قايون العمل  حديد من المعيقات التي تحد من يجاالمعلومات ان هياك الع

الللسطييي وعدم توفيره لحماية للعاملين في هذا المجال  وضعف المحلزات الحكومية لاستثمار  
 وارتلاع التكللة بسب  ايقطاع التيار الك،ربا ي وعدم توافر الوقود بشكل دا م.

وتم  (Sa´nchez ,Pe´rez& Carnicer,2002)وقد تقاطعت اليتا   مع دراسة قام ب،ا كا من 
تيليذها في اسباييا على مجموعة من الشركات الصياعية والتدماتية  ان تعزيز العمل عن بعد يتم 
من تال تطوير المعدات التكيولوجية والموارد البشرية  وعدم ذكر الدراسة لمشاكل الك،رباء يرجع 
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ر من المعيقات البي ية في تلك  يتظام،ا في دول،م وعدم وجود اي اضطرا  في،ا مما جعل،ا   تذك
( ان هياك تحديات تواجه العمل عن بعد Gani& Toleman, 2006كما اكدت دراسة س الدراسة.

 مثل ثقافة المدراء ومن الممكن ان تحد من يجاحه.
( على ضرورة التشجيع المادي والمعيوي من الحكومات 2008كما اوصت دراسة سعلوطي  

 بعد  وذلك لزيادة فرص يجاحه. للمبادرات الوطيية للعمل عن

 (7.12جدول س

 لكل فقرة من فقرات المعيقات البي ية (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة ا حتمال 
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 4 0.00 5.33 2.08 71.3 7.13 يجد الموظف س،ولة في تطبيه يظام العمل عن بعد 1
 2 0.00 11.0 2.04 83.0 8.30 تمثل الظروف ا قتصادية دافعا كبيرا للشبا  للعمل عن بعد 2

تعد مشكلة الك،رباء من اهم المعوقات لتطبيه يظام العمل عن بعد في  3
 القطاع

8.50 85.0 2.10 11.6 0.00 1 

 3 0.00 4.72 2.48 71.9 7.19 العمل عن بعدتمثل تكللة التقييات احد العوا ه إليجاز  4
تساهم البيية التحتية لاتصا ت والتكيولوجيا في القطاع في يجاح يظام  5

 العمل عن بعد
6.58 65.8 2.83 2.01 0.04 6 

 7 0.20 1.28 2.94 63.8 6.38 يساعد وجود حماية وقايون تاص بالعمل عن بعد على تطبيه اليظام 6
لدى ادارة الشركات بيظام العمل عن بعد على يجاحه في تساعد التبرة  7

 قطاع غزة
7.08 70.8 2.58 4.10 0.00 5 

 8 0.00 5.78- 2.75 43.7 4.37 تقوم شركات ا تصا ت بتس،يل سير العمل عن بعد. 8
 9 0.00 8.09- 2.72 37.5 3.75 تقوم شركة جوال بتس،يل سبل العمل عن بعد. 9
 10 0.00 8.93- 2.59 36.3 3.63 تس،ل وزارة ا تصا ت دور العمل عن بعد. 10
 11 0.00 10.1- 2.47 34.3 3.43 تس،ل وزارة ا قتصاد دور العمل عن بعد. 11
  0.807 0.245 1.39 60.3 6.03 جميع فقرات المجال معا   12
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 لفرضية السادسة: ا
على التحديات التي تواجه  α= 0.05مهم آلثار العمل عن بعد عند مستوى داللة  يوجد دور

 العمل عن بعد في قطاع غزة. 

ألسر الموظلين فيه " يساوي  متوسطا   " يوفر العمل عن بعد دتا   الثالثةالمتوسط الحسابي لللقرة 
 T 9.58وقيمة اتتبار %  79.8  اي ان المتوسط الحسابي اليسبي 10( والدرجة الكلية من 7.98س

لذلك تعتبر هذه اللقرة دالة إحصا يٍا عيد مستوى د لة  0.00تساوي  (Sigوان القيمة ا حتمالية س.
0.05  6  اي ان درجة ايطباه مضمون هذه اللقرة قد زاد عن درجة ا يطباه المتوسطة وهي  

 يوفر العمل عن بعد دتا  متوسطا  ألسر الموظلين فيه.وهذا يعيي ان هياك موافقة كبيرة على ايه 

وان المتوسط الحسابي اليسبي  7.68بشكل عام يمكن القول ان المتوسط الحسابي الكلي يساوي 
( sig( والقيمة ا حتمالية س8.86تساوي س T%  وقيمة ا تتبار 76.8لجميع فقرات البعد يساوي 

0.05ل عن بعد" دال إحصا يا  عيد مستوى د لة لذلك يعتبر بعد "آثار العم 0.00تساوي    
 ويعيي هذا ان هياك موافقة عالية من قبل افراد العيية على كل فقرات المجال.

يتا   التحليل يجد ان للعمل عن بعد آثار ايجابية تكمن في توفير فرص عمل للعاطلين  إلىوباليظر 
عالة للعديد من األسر مما يساهم في تيشيط ا قتصاد وزيادة  عن العمل  وتوفير مصدر دتل وا 

 اليات  المحلي.

ثار فان اليتيجة تتله معه حيث ايه يؤكد اآل (Blazek & Roitz,2002)وبالرجوع إلى دراسة 
ا يجابية للعمل عن بعد من اليواحي ا قتصادية  وكذلك تتليف ازدحام السير ومشاكل اليقل 

 والمساهمة ا يجابية في ا يتاج وتعزيز الثقة لدى الموظف.
( ان هياك آثار ايجابية كبيرة Lier, 2012  Witte &Macharisكما اتلقت اليتيجة مع دراسة س
 تكاليف ويتلف من ازدحام الطره  ويقلل من اعباء التيقل والسلر.للعمل عن بعد حيث ايه يقلل ال

( على ان اتباع يظام العمل عن بعد يقلل من استتدام الطاقة Rietveld,2014كما اكدت دراسة س
( إلى Pirdavani, Bellemans, Brijs&  Kochan, 2014وتطرقت دراسة س في وسا ل اليقل.

 %.2.6يسبة حدوث حوادث سير بيسبة ان اتباع يظام العمل عن بعد يتلض 
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 (7.13س جدول

 لكل فقرة من فقرات آثار العمل عن بعد (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة ا حتمال 
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العمل عن بعد على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل  ساعد 1
 في غزة

7.68 76.8 2.49 6.63 0.00 2 

 4 0.00 5.91 2.36 74.2 7.42 ساعد العمل عن بعد على زيادة الدتل المحلي الللسطييي 2

 1 0.00 9.58 2.03 79.8 7.98 يوفر العمل عن بعد دتا متوسطا ألسر الموظلين فيه 3
الدتل اليات  من العمل عن بعد في تيشيط ا قتصاد يساهم  4

 الللسطييي
7.62 76.2 2.33 6.81 0.00 3 

  0.00 8.86 1.85 76.8 7.68 جميع فقرات المجال معا   5
 

 ثانيًا: اختبار تأثير المتغيرات الديمغرافية على مجاالت الدراسة:
بين متوسطات استجابات المبحوثين  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى للعوامل الشخصية والتنظيمية )المجال 
الوظيفي، العمر، الخبرة العملية، الدخل، الجنس، المؤهل العلمي، سنة التخرج، التخصص، وعدد 

 ممارسات العمل عن بعد(.
ين المستقلتين لمعرفة ما إذا كان هياك فروه ذات د لة في حالة العييت Tتم استتدام اتتبار 

إحصا ية وهو اتتبار معلمي يصلح لمقارية متوسطي مجموعتين من البيايات. كذلك تم استتدام 
اتتبار "تحليل التباين األحادي" لمعرفة ما إذا كان هياك فروه ذات د لة إحصا ية وهذا ا تتبار 

 او اكثر. متوسطات 3المعلمي يصلح لمقارية 

 -ويتفرع من هذا التساؤل كل من التساؤالت التالية:

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .1
 المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى إلى المجال الوظيفي.
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 يليل(   يمكن استيتاج ما 7.14من اليتا   الموضحة في جدول س

المقابلة  تتبار تحليل التباين األحادي اكبر من مستوى الد لة  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية 
0.05   لكل مجال من مجا ت ا ستباية وبذلك يمكن استيتاج ايه   توجد فروه ذات د لة

إحصا ية بين متوسطات تقديرات عيية الدراسة حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير المجال الوظيلي وذلك لكل مجال من مجا ت الدراسة وللمجا ت مجتمعة.

قي كافة العاملين يلس المستوى من التجربة في جميع المجا ت الوظيلية مما وتعزي الباحثة ذلك لتل
 يساهم في عدم وجود فروه بين استجابات المبحوثين تعزى للمجال الوظيلي.

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .2
 المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى إلى العمر.

 (   يمكن استيتاج ما يليل7.14من اليتا   الموضحة في جدول س

المقابلة  تتبار تحليل التباين األحادي اكبر من مستوى الد لة  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية 
0.05   لكل مجال من مجا ت ا ستباية وبذلك يمكن استيتاج ايه   توجد فروه ذات د لة

إحصا ية بين متوسطات تقديرات عيية الدراسة حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير العمر وذلك لكل مجال من مجا ت الدراسة وللمجا ت مجتمعة.

إلى ان اغل  الموظلين في مجال العمل عن بعد هم من صغار العمر وتقريبا وتعزي الباحثة ذلك 
 يلس الل ة العمرية مما يؤدي  يعدام وجود فروه بين استجابات،م تعزى للعمر.

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .3
 غزة تعزى إلى سنوات الخبرة.المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع 

 (   يمكن استيتاج ما يليل7.14من اليتا   الموضحة في جدول س

من مستوى الد لة  اقلالمقابلة  تتبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية 
0.05  وبذلك يمكن استيتاج ايه توجد فروه ذات د لة إحصا ية  لكافة مجا ت ا ستباية مجتمعة

اع غزة تعزى لمتغير بين متوسطات تقديرات عيية الدراسة حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قط
. وتعزي الباحثة ذلك إلى ان الموظف تزيد معرفته بالعمل عن بعد وثقته بالمؤسسة  سيوات التبرة
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رور الوقت في العمل عن بعد فمع كل سية تدمة يزداد في تبرته وتزداد التجار  التي تاض،ا مع م
 في يظام العمل عن بعد.

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .4
 المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى إلى الدخل.

 استيتاج ما يليل (   يمكن7.14من اليتا   الموضحة في جدول س

المقابلة  تتبار تحليل التباين األحادي اكبر من مستوى الد لة  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية 
0.05  توجد فروه ذات د لة   وبذلك يمكن استيتاج ايه  لكافة مجا ت ا ستباية مجتمعة

 اع غزة تعزىحول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطإحصا ية بين متوسطات تقديرات عيية الدراسة 
 لمتغير الدتل.

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .5
 المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى إلى الجنس.

0.05اكبر من مستوى الد لة  Tالمقابلة  تتبار  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية    لكل
مجال من مجا ت ا ستباية وبذلك يمكن استيتاج ايه   توجد فروه ذات د لة إحصا ية بين 

تعزى إلى الجيس وذلك لكل مجال  متوسطات تقديرات حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة
وتعزي الباحثة ذلك إلى وجود مساواة في العمل في  ة.من مجا ت الدراسة وللمجا ت مجتمع

الشركات العاملة في المجتمع الللسطييي بين الجيسين  وتلقي الطرفين يلس التدري  والمعرفة 
والحقوه في الشركات العاملة في العمل عن بعد  مما يسب  ايعدام وجود فروه في ا ستجابات بين 

 المبحوثين.

بين متوسطات استجابات  α ≤ 0.05ائية عند مستوى   توجد فروق ذات داللة إحص .6
 المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي.

 (   يمكن استيتاج ما يليل24من اليتا   الموضحة في جدول س

المقابلة  تتبار تحليل التباين األحادي اكبر من مستوى الد لة  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية 
0.05   لكل مجال من مجا ت ا ستباية وبذلك يمكن استيتاج ايه   توجد فروه ذات د لة

إحصا ية بين متوسطات تقديرات عيية الدراسة حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى 
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وتعزي الباحثة  ر المؤهل العلمي وذلك لكل مجال من مجا ت الدراسة وللمجا ت مجتمعة.لمتغي
اليتيجة إلى عدم اعتماد الشركات بشكل كبير على المؤهل العلمي وايما على التبرة العملية والم،ارة 

 في اداء العمل.

ت بين متوسطات استجابا α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .7
 المبحوثين حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى إلى سنة التخرج.

المقابلة  تتبار تحليل التباين األحادي اكبر من مستوى الد لة  (.Sig)تبين ان القيمة ا حتمالية 
0.05   لكل مجال من مجا ت ا ستباية وبذلك يمكن استيتاج ايه   توجد فروه ذات د لة

إحصا ية بين متوسطات تقديرات عيية الدراسة حول تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير سية التترج وذلك لكل مجال من مجا ت الدراسة وللمجا ت مجتمعة.

ان العاملين في مجال العمل عن بعد هم التريجون الجدد  وسيوات  وتعزي الباحثة اليتيجة إلى
 تترج،م قريبة جدا   مما ُيعدم وجود فروه في استجابات المبحوثين.

بين عدد ممارسات العمل عن  α ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  
 بعد ومجاالت الدراسة.

ومستوى المعرفة و  معامل ا رتباط بين عدد ممارسات العمل عن بعد ( ان7.14جدول سيبين 
  وهي اكبر من مستوى 0.71.( تساوي Sigالقيمة ا حتمالية سوان   0.038بالعمل عن بعد يساوي 

وهذا يدل على عدم وجود عاقة طردية ذات د لة إحصا ية بين عدد ممارسات  α= 0.05 الد لة 
 لمعرفة بالعمل عن بعد.ومستوى او  العمل عن بعد

ومستوى الثقة المتبادلة بين اطراف يظام و  معامل ا رتباط بين عدد ممارسات العمل عن بعد
  وهي اكبر من مستوى 0.26.( تساوي Sigالقيمة ا حتمالية سوان 0.115- العمل عن بعد يساوي 

وهذا يدل على عدم وجود عاقة طردية ذات د لة إحصا ية بين عدد ممارسات  α= 0.05 الد لة 
 ومستوى الثقة المتبادلة بين اطراف يظام العمل عن بعد.و  العمل عن بعد

فاييا   يجد اي عاقة ارتباطية ذات د لة إحصا يا بين كافة ( 7.14وباليظر للجدول رقم س
عدم وجود دور وتعزو الباحثة اليتا   إلى  عمل عن بعد.مجا ت ا ستباية وبين عدد ممارسات ال

كبير للعوامل الديمغرافية على العمل عن بعد وايما التأثير الكبير يعود إلى المحلزات والعوامل 
 التارجية التي تزيد من فرص يجاح العمل عن بعد.
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 (7.14سجدول رقم 

 العاقات بين مجا ت ا ستباية والمتغيرات الديمغرافية

 sigقيمة  قيمة االختبار المتغير م
 0.65 0.65 المجال الوظيلي 1
 0.39 1.03 العمر 2
 0.04 2.77 سيوات التبرة 3
 0.37 1.04 الدتل 4
 0.76 0.49 الجيس 5
 0.26 1.34 المؤهل العلمي 6
 0.12 1.96 سية التترج 7
 0.92 0.01 عدد ممارسات العمل عن بعد 8
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 مقدمة
بعد اتتبار فرضيات الدراسة وتحليل يتا   ا ستباية التي تم توزيع،ا  حيث كان ال،دف من  

هذه الدراسة هو تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة  ومن تال تقييم عوامل اليجاح للعمل 
في الشركات العاملة في قطاع غزة  فقد توصلت الدراسة إلى العديد من اليتا   وهي على عن بعد 

 اليحو التاليل

 نتائج الدراسة
ويحتاج إلى تعزيز في العديد من  ضعيلامستوى المعرفة بالعمل عن بعد في قطاع غزة يعد  .1

 الجواي  مي،ال
 .اعطاء الشركة كتي  للتعريف بالعمل عن بعد 
  تدريبية للعمل عن بعد.عقد دورات 
 .تولي اليقابات دورها في يشر المعرفة بالعمل عن بعد 
 .تولي الجامعات دورها في يشر المعرفة بالعمل عن بعد 
 .تولي وزارة ا قتصاد ووزارة ا تصا ت دورها بيشر المعرفة بالعمل عن بعد 

 جه العمل عن بعد.إضافة لوجود دور م،م للمعرفة في تذليل التحديات والعقبات التي توا .2

ولكن تحتاج إلى تعزيز حيث ظ،ر  متوسطةمستوى الثقة بين اطراف يظام العمل عن بعد تعد 
قصور في جاي  عدم ثقة الموظلين في الشركة بالموازية بين مصالح،ا ومصالح الموظف حيث 
رجح اغل  المبحوثين ان الشركة تعمل عل تحقيه مصالح،ا على حسا  الموظف. كما تظ،ر 

 الثقة على التحديات التي تواجه العمل عن بعد. ىيتيجة وجود دور م،م لمستو ال

% ويرجع 67مستوى التجربة المتاحة للعمل عن بعد في قطاع غزة يعد متوسطا حيث بلد  .3
السب  إلى حداثة اليظام في قطاع غزة وعدم ايتشاره بشكل كبير مما يساعد على توض 

ر القصور جليا في فقرة توجد الكثير من فرص تجار  عديدة في العمل عن بعد فقد ظ،
 العمل عن بعد في قطاع غزة.

مستوى الثقافة التيظيمية لدى العاملين في الشركات يعد جيدا حيث بلد المتوسط الحسابي  .4
% وهو بحاجة إلى تعزيز حتى يصل إلى مستوى افضل علما بأن 72للثقافة التيظيمية 

يات التي تؤثر على يجاح العمل عن بعد  وقد تبين الثقافة التيظيمية تعد من اهم التحد
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قصور في جاي  إشراك الموظلين في اتتاذ قرارات الشركة فتقوم الشركة بالعمل بطريقة 
 مركزية دون اشراء الموظف في قرارات،ا الروتييية او التكتيكية.

عد في قطاع يوجد للمعيقات البي ية دور م،م في تذليل التحديات التي تواجه العمل عن ب   .5
 غزة  ولكن يتضح ان هياك بعض العقبات تتمثل في التاليل

  شركة ا تصا ت  شركة جوال  ووزارة ا تصا ت ووزارة ا قتصاد    تساهم في
 تس،يل دور العمل عن بعد في قطاع غزة.

   الك،رباء تعد من اكبر المعيقات التي تواجه العاملين وذلك بسب  ا ضطرا
 ايتظام الجدول لساعات الوصل والقطع  والبدا ل األترى تعد مكللة.المستمر في 

 .تكللة التقييات والمعدات تعد عالية 
  يقص التبرة لدى ادارة الشركات في العمل عن بعد   تساعد الموظف في تذليل

 التحديات.
 .البيى التحتية في قطاع غزة   تعد كافية لبياء يظام قوي للعمل عن بعد 

 % وتتجلى واضحة في التاليل76.8د آثار ايجابية بلد متوسط،ا للعمل عن بع .6
 .توفير فرص عمل للتريجين 
 .توفير مصدر دتل للعا ات 
 .زيادة يات  الدتل المحلي 
 .تيشيط ا قتصاد في قطاع غزة 

عدم وجود فروه ذات د لة احصا ية بين اجابات المبحوثين في كافة مجا ت ا ستباية  .7
 ال الوظيلي.تعزى إلى متغير المج

عدم وجود فروه ذات د لة احصا ية بين اجابات المبحوثين في كافة مجا ت ا ستباية  .8
 تعزى إلى العمر.

وجود فروه ذات د لة احصا ية بين اجابات المبحوثين في كافة مجا ت ا ستباية تعزى  .9
 إلى سيوات التبرة

ي كافة مجا ت ا ستباية عدم وجود فروه ذات د لة احصا ية بين اجابات المبحوثين ف .10
 تعزى إلى الدتل.

عدم وجود فروه ذات د لة احصا ية بين اجابات المبحوثين في كافة مجا ت ا ستباية  .11
 تعزى إلى الجيس.
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عدم وجود فروه ذات د لة احصا ية بين اجابات المبحوثين في كافة مجا ت ا ستباية  .12
 تعزى إلى المؤهل العلمي.

لة احصا ية بين اجابات المبحوثين في كافة مجا ت ا ستباية عدم وجود فروه ذات د  .13
 تعزى إلى سية التترج

  يوجد عاقة ارتباطية ذات د لة احصا ية بين كافة مجا ت المبحوثين وعدد ممارسات  .14
 العمل عن بعد.
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 الدراسةتوصيات 
تدريبية وورع عمل حول العمل عن اهتمام الوزارات واليقابات المعيية بعقد دورات ضرورة  .1

 بعد.
 عمل مشاريع شبابية للعمل عن بعد.ييبغي  .2
فرص للعمل عن  إلتاحةالتشبيك مع شركات تارجية للتح مكات  في قطاع غزة ضرورة  .3

 بعد.
 اقرار مادة دراسية في الجامعات الللسطييية للعمل عن بعد.يج   .4
كتيبات وميشورات للتعريف بالعمل  اعطاء الشركات العاملة في مجال العمل عن بعديج   .5

 عن بعد.
عقد دورات تدريبية من قبل إدارة الشركات العاملة في مجال العمل عن بعد لتعريف وجو   .6

 الموظف بأسالي  وتصا ص العمل عن بعد.
 تولي اليقابات دورها في يشر المعرفة بالعمل عن بعد.ضرورة  .7
 عمل عن بعد.تولي الجامعات دورها في يشر المعرفة بالضرورة  .8
 تولي وزارة ا قتصاد ووزارة ا تصا ت دورها بيشر المعرفة بالعمل عن بعد.ضرورة  .9

 الموازية بين مصالح،ا ومصالح الموظف.الشركات يج  على  .10
 اعطاء الموظف كافة حقوقه الوظيلية.يج   .11
قيام الشركات العاملة عن بعد بتعزيز دور الموظف في المشاركة في القرارات وجو   .12

 ا دارية والتطط التيليذية.
 في المساهمة فيشركة ا تصا ت  شركة جوال  ووزارة ا تصا ت ووزارة ا قتصاد  الزام  .13

 تس،يل دور العمل عن بعد في قطاع غزة.
 المساهمة في تحسين ظروف الك،رباء في قطاع غزة.ضرورة  .14
يض هامع الربح تتليض تكللة التقييات من تال تتليض الضرا   والجمارك وتتليج   .15

 .التجاري
 تحسين التبرة لدى ادارة الشركات العاملة في مجال العمل عن بعد.وجو   .16
 تحسين البيى التحتية في قطاع غزة لتتياس  مع يظام العمل عن بعد.وجو   .17
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 الدراسات المقترحة
 دراسة الدور الحكومي في تحسين العمل عن بعد في قطاع غزة .1
 حول دعم القايون الللسطييي للعمل عن بعد. دراسة .2
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 أوال: المراجع العربية:
( "فاعلية بريام  مقترح قا م على التدري  ا لكترويي عن بعد" 2013تطوة  السيد  س ابو .1

 المؤتمر الدولي الثالث للتعلم ا لكترويي والعمل عن بعد  الجامعة التليجية  البحرين.
  (  "ا ستشارة والعمل الجماعيل الملاهيم والتصا ص والمعوقات"2006ابو ييان  ابراهيم  س .2

 .جامعة الملك سعود  المملكة العربية السعودية ر دراسة ماجستي
دراسة  ي"( "شبكة ا تصا ت في فلسطينل واقع وتتطيط مستقبل2006احمد  صالح  س .3

 .جامعة اليجاح الوطيية  فلسطين ماجستير 
ورشة عمل  وزارة ا تصا ت   "العمل عن بعد في فلسطين"(  2015س اسليم  طاره  .4

 .فلسطين
(  "تصا ص يظم المعلومات واثرها في تحديد تيار الميافسة 2014اسماعيل  عماد  س .5

 .ا ستراتيجي في ا دارتين العليا والوسطى"  الجامعة ا سامية  رسالة ماجستير  فلسطين
" ا قتصادي وا جتماعي في الجزا رالتشغيل الرسمي بين الدافع "(. 2010ع. س الحليظ عبد  .6

 .الجزا ر دكتوراه   اطروحة  جامعة ابي بكر بلقا يد
(  "مركز التدري  عن بعد بمع،د ا دارة العامة"  المجلة العربية 2010الحمادي  عماد  س .7

 .51  عدد 26للدراسات األميية والتدري   مجلد 
( "إطار مي،جي لتشغيل المراة السعودية في ظل تبيي تيارات العمل 2007الرشيد  صالح  س .8

 .رية  السعوديةيمية الموارد البشعن بعد" صيدوه ت
("العمل عن بعد عالميا ومجا ت تطبيقه في المملكة العربية 2004الزومان وآترون  س .9

 .جامعة الملك سعود  السعوديةالمؤتمر الوطيي السابع عشر للحاس  اآللي   ية" السعود
(  "اثر العدالة التيظيمية والثقة التيظيمية في ا حتراه اليلسي 2008الشركجي  اسماء  س .10

 عاملين" رسالة دكتوراه  جامعة بغداد  العراه.لل
(. "اتجاهات ربة الميزل األرديية يحو مجا ت العمل الميزلي." 2008س ليلضاعين  عا .11

 .35م    22عدد  العلوم ا داريةمجلة 
(  "األيماط القيادية والثقة التيظيمية واثرها في تحقيه ا لتزام 2007الطا ي  ريا  س .12

   سوريا.ا دارة وا قتصاد  رسالة ماجستيرالتيظيمي"  كلية 
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ل (  "الميظمات ا فتراضية والتجارة ا لكترويية" المؤتمر العربي األو 2002العاه والغالبي س .13
 .لتكيولوجيا المعلومات وا دارة

لثايية  دار الطبعة امجلة علمية    "مدتل إلى إدارة المعرفة( "2009سالعلي وآترون   .14
 .المسير  األردن

 .(  "البيية التحتية لاقتصاد الللسطييي"  جامعة القدس  فلسطين2008العودة واحمد  س .15
(  "الثقافة التيظيمية وعاقت،ا با لتزام التيظيمي"  جامعة يايف 2005العوفي  محمد  س .16

 .العربية للعلوم األميية  رسالة ماجستير  الرياض
 التدري  التقليدي"  تيمية الموارد البشرية.( "اللره بين التدري  عن بعد و 2010الكبير  عمر  س .17
جامعة دمشه مجلة ( "ا تجاهات اليلسية لممارسة العمل عن بعد"  2013اليافي والعمري  س .18

 سوريا.  2  عدد 29جامعة دمشه  م   للعلوم ا قتصادية والقايويية 
 .12السعودية  ط("العمل عن بعد" جامعة الملك عبد العزيز  2007بافيل  عبد اهلل  س .19
 .دبي يشرة تعريلية  ( "يظام وضوابط العمل عن بعد" 2009بلدية دبي  س .20
  .بريطايياكتا    ( "دليل العمل عن بعد"  2001جري وآترون  س .21
(  "العمل عن بعد يحظى باهتمام متزايد"  جمعية إدارة الموارد 2015شيك  كاثي  ستجور  .22

 .SHRMالبشرية 
 .التجارة ا لكترويية  دار المسيرة لليشر والتوزيع  عمان (2009  ستيري مصطلىكتاية   .23
(  "التدري  ا لكترويي في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة 2007دويكات واألسمر  س .24

 .في فلسطين"  جامعة اليجاح الوطيية  فلسطين
في (  "اثر الثقافة في ثقة الموظلين بإدارة المؤسسات التعليمية 2014زاهر وسامة  س .25

 .سورية" مجلة جامعة دمشه للعلوم ا قتصادية والقايويية  جامعة دمشه  سوريا
(  "اثر بعض عياصر الثقافة التيظيمية على ا ستعداد لمواج،ة 2007شبير  ابت،ال  س .26

 .األزمات في مستشلى ياصر" الجامعة ا سامية  رسالة ماجستير  فلسطين
راضية وابعادها ضمن متطلبات اقتصاد (  "المؤسسات ا فت2012عثمان  بوزيار  س .27

 .المعرفة"  الملتقى العلمي الدولي التامس  جامعة سعيدة  القاهرة
(  "اثر الثقافة التيظيمية على مستوى األداء الوظيلي"  الجامعة 2008عكاشة  اسعد  س .28

 .ا سامية  رسالة ماجستير  فلسطين
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عن بعد"  مجلة ا بحاث ا قتصادية ( "الميظمة ا لكترويية للعمل 2008علوطي  لمين  س .29
 .3وا دارية  العدد 

ورشة عمل  وزاة ا تصا ت  (  "عياصر القوة في العمل عن بعد"  2014قييطة  محمود  س .30
 فلسطين.

 .(  فلسطين2007كتا  المركز ا حصا ي الللسطييي  س .31
 (  "مياشدة إيسايية من اجل ازمة غزة"  فلسطين.2014مكت  األمم المتحدة س .32
العمل عن بعد في ( "آفاه 2014وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات الللسطييية  س .33

 .فلسطين ورشة عمل  فلسطين" 
دارة المعرفة رؤيا استراتيجية عربية" دورية مستقبل 2007ياسين  سعد  س .34 (  "المعلوماتية وا 

 .260  عدد 14العر   مجلد 
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 (1ملحق رقم )

 أسماء محكمين االستبانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم ا سم م
 استاذ في قسم ال،يدسة المديية في الجامعة ا سامية عوضمحمد  1
 استاذ في قسم اإلحصاء في الجامعة ا سامية سمير صافي 2
 استاذ البيية التحتية وال،يدسة المديية زاهر كحيل 3
 استاذ مشارك في قسم إدارة األعمال بالجامعة ا سامية يوسف بحر 4
 قسم إدارة األعمال بالجامعة ا سامية استاذ مشارك في سامي ابو الروس 5
 استاذ مشارك في قسم إدارة األعمال بالجامعة ا سامية رشدي وادي 6
 استاذ مشارك في قسم ال،يدسة المديية في الجامعة ا سامية عاء الدين جماصي 7
 استاذ مساعد في قسم إدارة األعمال بالجامعة ا سامية تالد دهليز 8
 استاذ مساعد في قسم ال،يدسة المديية في الجامعة ا سامية الحاهتالد  9
 يا   عميد التعليم المستمر بالجامعة ا سامية وسيم ال،ابيل 10
 مساعد يا   الر يس للشؤون األكاديمية حاتم العايدي 11
 وكيل وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات س،يل مدوخ 12
 الحاسو  الحكوميمدير  اسامة قاسم 13
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 (2ملحق رقم )  

 االستبانة
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 غزة -ةــيــة االسالمــــعـــالجام

 ارةـــــــــــجــــــة التـــــــيــلـك

 اــيــلــات العـــم الدراســـســـق

 برنامج ماجستير إدارة األعمال

 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 األخ/ت الكريم/ة

 السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تحديات  تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعيوان " 
ومستقبل "  وذلك  ستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة 

 ا سامية بغزة.

التكرم بتعب ة ا ستباية المرفقة بإبداء الراي في كل عبارة حسبما ترويه مياسبا وذلك برجاء 
 ( في المكان المياس .√بوضع إشارة س

 مع العلم ان جميع البيايات ستعامل بسرية تامة ولن تستتدم إ  ألغراض البحث العلمي.

     مع فا ه ا حترام والتقدير    

 الباحثة                                                                      

 تسييم كامل ابو ماضي
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 البيايات الشتصيةل

المجال  .1
 الوظيلي

o البرمجيات 
 

o تصميم ومويتاج o هيدسة o ترجمة o إدارة ومحاسبة 

 العمر .2
o  25اقل من 
 

o 25-  30اقل من o 30-  35اقل من o 35-40 اقل من o  40اكبر من 

 سيوات التبرة .3
o  3اقل من  
 

o 3-5 o 6-9 o 9 فأكثر  

 الدتل الش،ري .4
o  300اقل من$ 
 

o 300-500 o 500-700 o 700 فأكثر  

  الجيس .5
o ذكر o ايثى    

   المؤهل العلمي .6
o ثايوية عامة o بكالوريوس o ماجستير o دكتوراه  

     سية التترج .7
o       2000قبل o 2000-2005 o 2006-2010 o 2011-2015  

    التتصص العلمي .8
.....................    

    عدد ممارسات العمل عن بعد  .9
................    
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دل على الموافقة العالية على  10يرجى وضع الدرجة التي تياسبك   حيث كلما اقتربت ا جابه من 
 دل على عدم الموفقة. 1ما ورد في العبارة  والعكس صحيح اي كلما اقتربت ا جابة من 

 10-1 السؤال م
 بالعمل عن بعد مستوى المعرفةأوال: 

  تعمل إدارة الشركة على توفير مصادر المعلومات للعمل عن بعد للعاملين. 1
  تعطي ادارة الشركة للعاملين كتي  للتعريف بيظام العمل عن بعد المعتمد بالشركة. 2
  تعقد الشركة دورات تدريبية تساعد الموظف للتعرف على طره لتعامل مع العماء عن بعد. 3
  تعمل الشركة على يشر المعرفة حول يظام العمل عن بعد بين افراد المجتمع 4
  تعقد الشركة ورع عمل بالتعاون مع الوزارات المعيية حول اهمية العمل عن بعد. 5
  تقوم الجامعات بدورها بتعريف الطلبة بأهمية العمل عن بعد 6
  العمل عن بعدتقوم اليقابات بدورها بتعريف التريجين بأهمية  7
  تقوم وزارة ا قتصاد بدورها بتعريف الطلبة بأهمية العمل عن بعد 8
  تقوم وزارة ا تصا ت وتكيولوجيا المعلومات بدورها بتعريف الطلبة بأهمية العمل عن بعد 9
  يتوفر لدى الموظلين المعرفة الكاملة بيظام العمل عن بعد 10
  الكاملة بطره تطبيه يظام العمل عن بعد  يتوفر لدى الموظف المعرفة 11
  يساهم الموظف بيشر المعرفة بيظام العمل عن بعد بين اصدقا ه  12

 نظام العمل عن بعدمستوى الثقة المتبادلة بين أطراف ثانيا: 
  توازن ا دارة بين مصالح الشركة ومصالح الموظلين عيد اتتاذ القرارات 13
  تظ،ر إدارة الشركة الثقة بأداء الموظلين 14
  تحافظ إدارة الشركة على حقوه الموظلين  15
  يظام العمل عن بعدتحرص الشركة على توسيع وتعزيز ا تصال بين عياصر  16
  يحرص الزماء على التعاون المشترك في تيليذ الم،ام الوظيلية. 17
  لتيوع تبرات،مفي العمل  هعلى زما  يعتمد الموظف 19
  بعيدا عن المصالح الشتصية هالدعم والعون من زما  يتلقى الموظف 20
  زما هعلى زيادة مستوى الثقة بين  يحرص الموظف 22
  مع الشركة بثقة كبيرة العماءيتعامل  23
  بالتعامل مع يظام العمل عن بعد العماءتردد لدى    يجد الموظف 24
  في الدفع العماءالتزام كبير من جميع  يجد الموظف 25
  لدى الشركة في التسويه ل،ا يساهم العماء 26
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 ثالثا: مستوى التجربة المتاحة لدى الموظفين
  توجد الكثير من فرص العمل عن بعد في قطاع غزة 27
  توجد تجار  سابقة في مجال العمل عن بعد تستليد مي،ا الشركات في قطاع غزة  28
  تاض الموظف تجار  سابقة في العمل عن بعد 29
  ساعدت التجار  السابقة الموظف على تعلم كيلية تطبيه يظام العمل عن بعد 30
  توجد فرص متاحة للتريجين للعمل عن بعد 31

  رابعا: الثقافة التنظيمية
  توفر األيظمة واللوا ح الداتلية للشركة الضمان لحقوه الموظلين 30
  تساعد الشركة الموظف على تطوير ذاته بشكل مستمر. 31
  تساهم قياعات ا دارات في يجاح تطبيه يظام العمل عن بعد 32
  تترك ادارة الشركة المساحة للموظلين للمشاركة في اتتاذ القرار 33
  يتابع الرؤساء مرؤوسي،م في تيليذ الم،ام  بما يتاءم مع قوايين العمل. 34
  تساهم سلوكيات الموظف مع العماء على رسم صورة جيدة عن الشركة. 35
  يتوفر لدى الموظف الدافعية لارتقاء بعمل الشركة وتحقيه ألهداف،ا. 36

 خامسا: المعيقات البيئية للعمل عن بعد
  يجد الموظف س،ولة في تطبيه يظام العمل عن بعد 36
  كبيرا للشبا  للعمل عن بعد تمثل الظروف ا قتصادية دافعا 37
  تعد مشكلة الك،رباء من اهم المعوقات لتطبيه يظام العمل عن بعد في القطاع 38
  تمثل تكللة التقييات احد العوا ه إليجاز العمل عن بعد 39
  تساهم البيية التحتية لاتصا ت والتكيولوجيا في القطاع في يجاح يظام العمل عن بعد 41
  وجود حماية وقايون تاص بالعمل عن بعد على تطبيه اليظاميساعد  42
  تساعد التبرة لدى ادارة الشركات بيظام العمل عن بعد على يجاحه في قطاع غزة 43

  تقوم شركات ا تصا ت بتس،يل سير العمل عن بعد. 44

  تقوم شركة جوال بتس،يل سبل العمل عن بعد. 45

  العمل عن بعد. تس،ل وزارة ا تصا ت دور 46
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