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أ

اإلهداء
إلى روح الحياة وسر الوجود  ...إلى رمز التضحية والعطاء  ..إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي
طريق العلم والنجاح  ...إلى نبع الحب المتدفق  ..والدي

إلى جنة الدنيا  ..إلى عنوان الحب الصادق  ..إلى مصدر الحنان واألمان  ..إلى من يضيق المقام لقدرها
وال يفي اللسان حقها  ..إلى من جعل هللا الجنة تحت أقدامها ..إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ..والدتي
إلى من شاركتني التعب والعناء  ..إلى من تحملت الصعاب وكانت لي عونا معينا  ..إلى من منحتني القلب
والوجدان  ..إلى من بذلت كل ما تستطيع من أجلي  ..زوجتي
إلى روحي وأملي المتجدد  ..إلى شموع حياتي إلى نور دربي أبنائي  ..رزق  ..ألمى  ..زين
إلى من عشت معهم سنين حياتي  ..إلى من شاركوني األفراح واآلالم  ..إلى من رافقوني بهذا المشوار
بالعون والدعاء  ..اخواني وأخواتي

إلى األرواح الطيبة التي غمرتني بحبها وشرفتني باهتمامها

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه.

انطالقا من قول المصطفى "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا ،ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور
سمير أبو مدللة الذي أشرف على إعداد هذه الرسالة ،وكان له الفضل في إتمام هذه الدراسة بمالحظاته
وإرشاداته.

وكذلك الشكر موصول إلى لجنة المناقشة الكريمة المتمثلة في كل من الدكتور نسيم ابو جامع والدكتور عبد

الحكيم الطالع على نقدهم البناء وتوجيهاتهم لتحسين جودة محتوى الرسالة مما يزيدها من أثراء

كما ال أنسى في هذا المقام أن اتقدم بالشكر واالمتنان ألساتذتي األفاضل على العطاء الزاخر الذي قدموه لنا
نحن الطالب طوال فترة دراستنا الجامعية.

كما واتقدم بالشكر والتقدير الى زمالئي في العمل الذين ساندوني في توجيهاتهم وارشاداتهم في الحصول على
المعلومات الخاصة بالدراسة وأخص بالذكر الدكتور حسن مهدي ،والدكتور أحمد فرج هللا ،واالستاذ أحمد
جربوع ،واالستاذ فايز حرز هللا اتقدم بالشكر لهم جميعا

واشكر أيضا وفاء وتقدي ار مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر ألولئك الذين بذلوا جهدا في مساعدتي في اتمام
البحث زمالئي بالدراسة زمالئي في الدراسة على مساندتي لي وكانوا بمثابة االخوة

ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الى التعرف على واقع العمل عن بعد وقابليته من قبل الخريجين وتحديد اثره على االنتاجية

في شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة ،باستخدام التحليل الوصفي إضافة الى المنهج القياسي،
وذلك من خالل توزيع استبانة على العاملين والشركات حيث تم توزيع  234استبانة على مجتمع الدراسة.

تم تقسيم الدراسة الى خمسة محاور حيث تطرق المحور االول الى االطار العام للدراسة والمحمر الثاني الى

االطار النظري ويشمل مفاهيم وأبعاد وفوائد وأنواع وإيجابيات وسلبيات العمل عن بعد ،أما المحور الثالث قد
شمل بعض التجارب للدول التي تعمل بنظام العمل عن بعد والنظرة الشمولية للعمل عن بعد ،أما المحور

الرابع تطرق الى منهجية الدراسة المستخدمة ،تناول المحور الخامس تحليال كميا لقابلية وانتاجية العمل عن
بعد.
وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:
هناك عالقة طرية بين كل من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،الرضا الوظيفي ،الثقة واالنتاجية.
واستنادا إلى نتائج الدراسة فقد أوصت الدراسة ضرورة:
أن تهتم الجهات الرسمية في توفير البنية التحتية (الكهرباء ووسائل االتصال الحديثة) ،وذلك لزيادة االستثمار

في هذا القطاع ،العمل على سن قوانين تحدد الحد األدنى من األجور للعاملين في هذا المجال ،مواكبة
النظام التعليمي في الجامعات ومراحل الثانوية لوسائل االتصال الحديثة

ث

Abstract
The aim of the study was to identify the reality of working remotely
(teleworking) and its applicability for the advantage of the fresh graduates, then to
determine its impact on productivity in the information technology companies in
the Gaza Strip. The approach used in the study is the descriptive analysis in
addition to the quantitative approach, through distributing a questionnaire to
employees and companies, where 234 questionnaires were distributed to the study
community.
The study was divided into five chapters. The first one presented the general
framework of the study; the second one covered the conceptual framework which
includes the concepts, dimensions, benefits, types, pros and cons of working
remotely (teleworking). The third chapter shed lights on some experiences of
countries that used working remotely (teleworking system) and the comprehensive
perspective of this work approach. The fourth chapter dealt with the methodology
that the study followed, and the fifth dealt with quantitative analysis of the
feasibility and the productivity of working remotely/ teleworking approach. The
study reached many results that included: There is a direct relation between IT
infrastructure, job satisfaction, confidence and productivity. Based on the results,
the study recommended the following: Official authorities should pay attention to
the provision of infrastructure (electricity and modern means of communication) in
order to increase investment in this sector. More work should be invested on
enacting laws that determines minimum wage for workers in this field, while the
educational system in universities and secondary schools should keep up the pace
of the modern means of communication.
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اإلطار العام للدراسة
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

 1.1المقدمة:
تنوعت واختلفت مفاهيم العمل مع اختالف الزمان الذي نتعايشه ،حيث اصبح العمل ال يقتصر على
تواجد المشغل والمشتغل في مكان واحد ،وكان نتاج الثورة في مجاالت االتصال والتواصل بين اقطار العالم

وكان االحتياج لكثير من االمكانات والتخصصات وعدم توافرها في مكان واحد من الدوافع الرئيسية للبحث

عن طرق لإليجاد طريقة جديدة لتنفيذ الكثير من المشاريع من خالل االتصال عن بعد بين المشغل والمشتغل

وما شهده سوق العمل ينطبق على كافة االسواق باإلضافة الى سوق اوراق المال واسواق العمالت االجنبية،
فالواقع اليوم يتميز بالديناميكية وسرعة التغير نتيجة الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وكان

نتاج ذلك وجود سوق العمل عن بعد لما يوفره من فرص عمل للكثير من الخريجين واصحاب المهارات

وكذلك توفير الخدمة لمن يحتاجها من أرباب العمل والمنشآت.

ويحقق العمل عن بعد انتاجية حقيقية لكل من اصحاب العمل والعاملين عن بعد ،وتعتبر معدالت

الدخل الفردي لدى رواد العمل الحر أعلى من اولئك الذين يعملون في الوظائف التقليدية .ممكن القول ان

العاملين عن بعد يتميزون بأكثر رضا عن الذات من اولئك الذين يعملون في الوظائف التقليدية .

في بريطانيا أظهرت نتائج مسح تم اجراؤه عام  2016بأن هناك  1.65مليون شخص يمتهنون العمل عن

بعد كمصدر دخل رئيسي لهم ،فيما اظهر نفس االستطالع ان حوالي  255ألف شخص ينشطون في سوق
العمل عن بعد كمصدر دخل آخر بجانب الوظيفة ،ومنذ عام  2008حتى  2016ارتفعت نسبة العاملين

عن بعد بمقدار  )Kitching,2016( %36بناء على دراسة (.)Vivareli , 2008
ومع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات وأساليب االتصال ICT؛ أدى الى ظهور بعد المفاهيم
والمصطلحات المرتبطة في عالم االتصاالت واالنترنت مثل  :التجارة االلكترونية  ،E_Commerceاإلدارة

االلكترونية  ،E_Managmentاألعمال اإللكترونية  ،E_Businessالتسويق اإللكتروني ،E_Marketing

إدارة الموارد البشرية إلكترونيا  ،E_HRMاالستقطاب اإللكتروني  ،E_Recruitingالتعليم اإللكتروني
 ،E_learningحيث جاءت فكرة العمل عن بعد من تلك المصطلحات والذي تعني انجاز المهام الموكلة

للمشتغلين من قبل المشغلين دون الحاجة الى وجود اطراف العمل في مكان واحد .
(ياسين2011 ،م)46 :
1

شهد العالم وال سيما العالم العربي وجود بطالة زائدة ووفرة الوظائف المعروضة في الدول االخرى قد تؤدي في

بعض االحيان الى الهجرة من اجل الحصول على وظيفة ،مما ادى الى خلق فرص جديدة في اساليب العمل

للدخول الى سوق االعمال الحرة كبديل عن الوظائف التقليدية ،وبالتالي ساعد فئات الشباب وعلى وجه

الخصوص الخريجين من التوجه الى االعمال الحرة او العمل عن بعد باستخدام اساليب االتصاالت الحديثة،

حيث اعتبر هذا النوع من العمل سوقا كبي ار على الرغم من عدم انتشاره في المنطقة العربية بصورة كبيرة،

ولنجاح العمل نجد ان معظم المديرين يصبحون على دراية في الحصول على منافع العمل عن بعد ،بحيث

يكون لديهم خبرة مع الموظفين العاملون عن بعد؛ وهذا قد يحقق لهم فعالية وانتاجية اعلىWright( .
),2015
 1.2مشكلة الدراسة:
في السنوات القليلة الماضية بدأت الدول العربية تعاني من ارتفاع حاد في نسبة البطالة ،وكذلك

الحال في قطاع غزة ،فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة  %41.7وذلك بحسب ما نشره مركز االحصاء
الفلسطيني خالل الربع الثاني من العام  ،2016ومما زاد من تفاقم هذه المشكلة هو اغالق المعابر ومنع
الخريجين من السفر وايجاد فرص عمل خارج البالد ،مما دفع عدد ال بأس به من الخريجين للعمل بنظام

العمل عن بعد ،ومما سبق يمكن استخالص سؤال الدراسة الرئيس التالي" :ما قابلية العمل عن بعد وعالقته

باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة ؟ " ،وينبثق منه

االسئلة الفرعية التالية:
.1

ما مستوى قابلية تبني فكرة العمل عن بعد لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا

.2

ما مستوى االنتاجية لدى شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة؟

.3

المعلومات بقطاع غزة؟

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالنتاجية في شركات
تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة؟

.4

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الرضا الوظيفي واالنتاجية في شركات تكنولوجيا المعلومات

.5

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مرونة العمل واالنتاجية؟

.6

بقطاع غزة؟

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقة المتبادلة واالنتاجية؟

 1.3فرضيات الدراسة:
بناء على التطور المتسارع في وسائل االتصال والتواصل خالل الفترة الزمنية القصيرة السابقة فان اي تغيير

يحدث في عالم األعمال من المتوقع ان ينتشر بسرعة فائقة ويصل الى كافة ارجاء العالم ،وبناء على
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استحداث طريقة للعمل عن بعد ،في ضوء التساؤالت التي وضعناها حول المشكلة ،يمكن صياغة الفرضيات

التالية:

 1.3.1الفرضية األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين قابلية العمل عن بعد واإلنتاجية
لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة .ويتفرع منها الفرضيات

الفرعية التالية:

 .1ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.

 .2ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.

 .3ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين مرونة العمل واإلنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.

 .4ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين الثقة المتبادلة واإلنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.
 1.3.2الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط استجابات المبحوثين حول
قابلية تبني العمل عن بعد وعالقته باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا

المعلومات بقطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة العملية).
 1.4أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى التعرف على واقع العمل عن بعد وقابليته من قبل الخريجين وال سيما الخرجين وتحديد اثره
على االنتاجية وسوف تركز الدراسة على النقاط التالية:
 .1التعرف على مستوى قابلية العمل عن بعد لدى خريجين الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات الفلسطينية.

 .2الكشف عن مستوى االنتاجية في شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية
 .3المساهمة في معرفة الصعوبات التي تواجه العاملين عن بعد .

 .4التوصل الى عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.05بين مستوى القابلية ومستوى
االنتاجية لدى الخريجين العاملون في شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
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 1.5أهمية الدراسة:
 1.5.1االهمية النظرية:
 .1موضوع البحث محل اهتمام في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى ؛نظ ار للتطور الكبير والمتسارع
لتكنولوجيا المعلومات في العالم.

 .2عدم وجود دراسات ميدانية (في حدود علم الباحث) اهتمت بهذا المجال وخاصة في مجتمعنا
الفلسطيني.

 .3يتطلع الباحث الى ان تكون هذه الدراسة اضافة علمية الى حقل المعرفة العلمية في توضيح مجال
جديد للخريجين والعاطلين عن العمل

 .4الدراسة ستكشف مدى نجاح هذه التجربة وتحديد المعيقات النتشارها في قطاع غزة.
 .5توضيح مدى مساهمة العمل عن بعد في تخفيف معدل البطالة لدى الخريجين في المجتمع
 .6ايجاد الحلول المناسبة للمعيقات التي تواجه العمل عن بعد.
 1.5.2أهمية عملية:
 .1تقدم هذه الدراسة بعض المقترحات والتوصيات لزيادة استخدام العمل عن بعد بين الخريجين والمؤسسات
التعليمية.

 .2تساعد الدراسة بشكل كبير الى توجيه فئة الشباب والخريجين نحو بيئة العمل عن بعد ،وبالتالي الحد من
تأثيرات االرتفاع المستمر في معدالت البطالة وآثارها االجتماعية الخطيرة .

 .3قد تساعد هذه الدراسة على تطوير قدرات الشباب والخريجين والتي بدورها تؤدي الى ارتفاع كفاءة
االنتاج.

 1.6متغيرات الدراسة:
المتغيرات التابعة:
االنتاجية.
المتغيرات المستقلة:
قابلية العمل عن بعد وتشمل المتغيرات التالية :
(البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،الرضا الوظيفي ،مرونة العمل ،الثقة التبادلية بين اطراف العمل).
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 1.7طرق جمع المعلومات:
• المصادر األ ولية:
ستتمثل في االستبانة التي سيتم اعدادها خصيصا لجمع البيانات والمعلومات المختلفة بموضوع الدراسة

واالجابة عليها من قبل افراد العينة المتمثلين في فئة الطلبة الخريجين في الجامعات الفلسطينية والعاملين في
شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة
• المصادر الثانوية:
وتشمل الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وذلك بهدف بناء االطار

النظري واالستعانة بالمراجع العربية واالجنبية التي ستساهم على إثراء الدراسة بشكل علمي ،باإلضافة الي
االطالع على مواقع االنترنت المختصة في هذا الشأن.
 1.8نموذج الدراسة:

البنية التحتية
لتكنولوجيا
المعلومات

االنتاجية

الرضا الوظيفي
مرونة العمل
الثقة التنظيمية

المتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس ،العمر ،سنوات
شكل(  :) 1-1متغيرات الدراسة -إعداد الباحث
الخبرة)
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 1.9حدود الدراسة:
الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على معرفة تبني خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعالقته في تحسين
االنتاجية.

الحد المكاني :اقتصر تطبيق الدراسة على شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.
الحد الزماني :تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة خالل عام 2018- 2017م.
الحد البشري :ركزت الدراسة على خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات.

 1.10مجتمع الدراسة:
وتم اختيار عينة عشوائية من الخريجين العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.
 1.11الدراسات السابقة:
يهدف الباحث إلى تقديم نظرة عامة عن االدبيات التي درست وغطت العمل عن بعد ،وفهم كيف يمكن تنفيذ
مشروع تبني العمل عن طريق االنترنت بشكل ناجح ،والخصائص العامة المطلوبة للعاملين عن بعد ،وتأثير

تطبيق التقاليد على االقتصاد ،وكيف يمكن أن يساعد في خلق فرص العمل ،وكذلك تأثير العوامل المتعلقة
بالعاملين عن بعد والمجتمع على تطبيق فكرة العمل الحر عبر االنترنت.

 1.11.1الدراسات المحلية:
( -1قشطة " )2017 ،أثر العوامل الشخصية والتنظيمية على نجاح العمل الحر" "دراسة تطبيقية على
شركات الترجمة العاملة في قطاع غزة "

هدفت الدراسة الى التحقق من تأثير كل من العوامل الشخصية والتي تشمل "الشخصية المبادرة والفعالة

الذاتية" ،والعوامل التنظيمية التي تشمل "الثقة ومرونة العمل والبنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات" في تحقيق
نجاح العمل الحر ،وزيادة فرص العمل للطالب الخريجين في قطاع غزة .وتم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وتم جمع اليانات من خالل االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات وتقنية المقابلة الفردية ،وتم توزيع

 200استبيان على الفئة المستهدفة في شركات الترجمة في قطاع غزة وقد تم استرداد  153استبانة وتم

تحليلها باستخدام برنامج SPSS

توصلت نتائج الدراسة الى ان المترجمين لديهم شخصية مبادرة عالية ويتمتعون بالفعالية الذاتية،

ومعظمهم يستخدم األدوات التي تساعد في الترجمة ،باإلضافة الى ذلك ،الى ذلك اكد المستجيبون على ثقتهم

في شركات الترجمة ،كما ان هناك عالقة بين مرونة العمل ونجاح العمل الحر.
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وجود عالقة ايجابية بين العوامل الشخصية التي تشمل (الشخصية المبادرة والفعالة الذاتية) والعوامل

التنظيمية التي تشمل (الثقة ،مرونة العمل ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) ،ونجاح العمل الحر.

واشارات نتائج تحليل االنحدار الى ان العوامل الشخصية والتنظيمية تؤثر على نجاح العمل الحر

واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في العوامل الشخصية والتنظيمية ونجاح العمل

الحر بسبب المتغيرات الديموغرافية.

( -2ابوالخير " )2017 ،دور العوامل الشخصية والبيئية في نجاح ممارسات العمل الحر " دراسة
تطبيقية على خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة.

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى تأثير العوامل البيئية والشخصية على نجاح ممارسات العمل

الحر في قطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة العاملين
لحسابهم الخاص عبر شبكة االنترنت.

استخدم الباحث المنهج الوصفي للوصول الى نتائج هذه الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة

تم توزيعها إلكترونيا على عينة الدراسة البالغة  155فردا ،وقد تم استخدام برنامج االحصائي  SPSSلتحليل
البيانات وتفسيرها.
توصلت الدراسة الى عدة نتائج حيث كانت هذه النتائج غير مشجعة:
فيما يخص دور العوامل البيئية (التعليم ،الواقع االقتصادي ،الثقافة المجتمعية) حيث حصل التعليم

العالي على وزن نسبي مقداره  %38.60كمؤشر ومساعد على نجاح ممارسات العمل الحر.

وفيما يخص الوزن النسبي للعوامل االقتصادية كمؤثر على نجاح ممارسات العمل الحر .%45.41

اما فيما يخص الثقافة المجتمعية فقد كان التأثير يقف تقريبا على الحياد بوزن نسبي .%54.78

اما فيما يخص العوامل الشخصية فقد كانت النتائج ايجابية ،حيث بلغ الوزن النسبي للسمات الشخصية

كمؤثر على نجاح ممارسات العمل الحر .%77.14

وجدت الدارسة أن  %73.98من أفراد العينة يمتلكون المهارات االساسية للنجاح واالستمرار في بيئة

العمل الحر عبر االنترنت.

The Role of Freelancing in Job Creation in Gaza Strip" )2017 ،Matter( -3
"دور العمل الحر عبر االنترنت في خلق فرص عمل في قطاع غزة"
هدفت الدراسة الي تحديد دور العمل الحر عبر االنترنت في خلق فرث عمل في قطاع غزة ،حيث
تمت دراسة العمل الحر عبر االنترنت من خالل تقسيمه لمكوناته الفرعية والتي تشمل على كال من

التكنولوجيا ،المهارات ،جهات االتصال ،المعرفة بتوفير الوظائف وعدم توافق المهارات.
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استخدم الباحث المنهج الوصفي االحصائي ،وتم توزيع استبانة تم تصميمها الكترونيا كأداة لجمع

البيانات من مجتمع الدراسة والذي يتكون من  260شخصا تلقوا تدريبات مكثفة للعمل عبر االنترنت من
حالل مؤسسة ميرسي كور في غزة ،وتم الحصول على  199استبانة من المجموع الكلي لالستبانات والبالغ

عددهم .260

توصلت الدراسة الى أن :متغيرات الدراسة وتشمل التكنولوجيا ،المهارات ،جهات االتصال ،المعرفة

بتوفر الوظائف وعدم توافق المهارات تعتبر عوامل هامة يجب أن تتوفر لدى كل األشخاص الذين يعملون
في مجال العمل الحر عبر االنترنت قبل او خالل عملهم .مجال العمل الحر عبر االنترنت في قطاع غزة

يعتبر مجاال جديدا .الكشف عن الدور الهام الذي تقوم به التكنولوجيا في قطاع غزة في الترويج للعمل عبر
االنترنت وجعله أسهل.
( -4برنامج تطوير السوق الفلسطيني)2016 ،

"تقييم سريع ألنظمة السوق :العمل الحر عبر االنترنت للنساء في االراضي الفلسطينية المحتلة"

هدفت الدراسة الى تقديم تقييم لاللتزام الحر عبر االنترنت في فلسطين مع التركيز بشكل خاص على

اإلناث ،وتوفير تدخالت عملية يمكن ان تسهل توسيع قطاع االعمال الحرة عبر االنترنت لزيادة فرص العمل
وتزويد الخريجين بفرص العمل

تم استخدام نهج " M4Pجعل االسواق تعمل لصالح الفقراء" ”“Markets Work for the Poor

وذلك لتحديد التحديات التي تواجه النمو المستقل عبر االنترنت بين الخريجين الفلسطينيين في قطاع

تكنولوجيا المعلومات.

توصلت الدراسة الى أن هناك أسواق دولية محتملة للعاملين عن بعد من الفلسطيني عبر االنترنت،

ووجدت أن العمل الحر هو عمل بالفعل لكثير من النساء الفلسطينيات على الرغم من الفشل الحالي في

السوق والقيود النظامية المتبعة.

( -5ابو ماضي " )2015 ،تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة تحديات ومستقبل"

هدفت الدراسة الي تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في

مجال العمل عن بعد في  24شركة عاملة في هذا المجال في قطاع غزة والبالغ عددهم  115موظف.

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي االحصائي  ،SPSSواستخدمت الباحثة اساليب احصائية (النسب المئوية،

التك اررات ،المتوسط الحسابي ،معامل ألفا كرونباخ ،ومعامل االرتباط واختبار التباين االحادي).
توصلت الدراسة الى:

 -مستوى المعرفة بالعمل عن بعد في قطاع غزة يعد ضعيفا.

 مستوى الثقة بين أطراف نظام العمل عن بعد تعد متوسطة.8

 مستوى التجربة المتاحة للعمل عن بعد في قطاع غزة يعد متوسطا حيث بلغ .%67 مستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في الشركات يعد جيدا حيث بلغ %72 للعمل عن بعد آثار ايجابية بلغ بمتوسط .%76.8( -6بعلوشة" )2015 ،نحو نموذج للعمل الحر _ قطاع غزة كحالة خاصة"

هدفت الدراسة الى بناء نموذج عمل لقطاع غزة من شأنه أن يساعد في خلق المزيد من فرص العمل

والتغلب على البطالة بين الشباب في قطاع غزة من خالل تعزيز التجارة االلكترونية وأشكال العمل الحر.

تم استخدام استبيان كطريقة لجمع البيانات حيث تم توزيع  20استبيانه ،وأجريت مقابالت فردية مع

مختلف العاملين عن بعد.

توصلت الدراسة الى عدم وجود دعم من قبل الجامعات لبناء وتعزيز المهارات في الخطط الدراسية

وهناك نقص في الوعي في مصطلح العمل عن بعد .

( -7نعيم " )2014 ،دراسة العوامل المؤثرة على تطبيق العمل عن بعد في فلسطين ،دراسة حالة :شركة
اعمل بال حدود وشركة مداد -قطاع غزة

هدفت الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة على تطبيق العمل عن بعد في فلسطين ،وتم دراسة حالتي

"شركة اعمل بال حدود " و"شركة مداد" لتطبيق الدراسة عليهم وقد حددت الباحثة خمسة متغيرات أساسية
لبحثها وهي  :إدارة التكنولوجيا ،المسؤولية االجتماعية ،طبيعة الوظيفة ،المهارات الفردية ،والثقافة التنظيمية.
حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االحصائي ،حيت تم استخدام استبانة كأداة لجمع البيانات من

مجتمع الدراسة والذي يتكون من  53موظف يعمل عن بعد في شركة اعمل بال حدود وشكرة مداد ،وقد تم
تجميع  50استبانة ،وتم تحليل االستبيانات التي تم جمعها بواسطة برنامج التحليل االحصائي .SPSS

وتوصلت الدراسة من خالل نتائج التحليل االحصائي الى عدة نتائج اهمها العمل عن بعد في فلسطين

يتأثر بشكل فعلي بالعديد من العوامل الرئيسية ومن هذه العوامل:
•

االدارة الفعالة للتكنولوجيا وتوفر مستوى متطور وحديث من التكنولوجيا له اثر ايجابي على تطبيق
العمل عن بعد.

•
•

وجود الثقافة التنظيمية تدعم العمل عن بعد وتدفع بالتوجه العام الى العمل الغير تقليدي.

طبيعة الوظيفة نفسها من حيث البساطة او التعقيد ومدى اعتمادها على التكنولوجيا الالزمة لتحقيها له

تأثير مباشر على العم عن بعد .
•

تحقيق المسؤولية االجتماعية من قبل المؤسسة التي تعمل في مجال العمل عن بعد واعتماد السياسات

التي تدعم دورها االجتماعي ،فلوحظ انها تؤثر وترتبط ارتباطا مباش ار في نجاح العمل عن بعد في

فلسطين
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•

أظهرت الدراسة ان المهارات والخصائص الفردية للموظفين العاملين عن بعد تؤثر على نجاح تطبيق
العمل عن بعد في فلسطين.

 1.11.2الدراسات عربية:
Factors Influencing Perceived ")Aboelmaged & El Subbaugh ,2012( -1
""productivity of Egyptian Teleworkers : an empirical study
"العوامل المؤثرة على االنتاجية المدركة للعاملين عن بعد في مصر " دراسة تجريبية
هدفت الدراسة على بيان أثر الديموغرافية والتكنولوجيا والعوامل التنظيمية في نجاح العمل عن بعد من

خالل العاملين في مصر ،حيث تم إرسال  500مشارك الى المشاركين من خالل ثالث طرق مختلفة
وتتضمن البريد االلكتروني والبريد العادي و وجها لوجه ،وكان مجموع  199من االسئلة المطروحة حول

موضوع العمل عن بعد ،وكان معظم المشاركين من فئة الشباب الذكور الخريجين ولديهم من سنة الى خمسة
سنوات خبرة من الشركات الخاصة

توصلت الدراسة الى عدة نتائج :يجب على المديرين تحفيز العاملين عن بعد من خالل استم اررية

عملهم ووعودهم بفرص وظيفية افضل ،وينبغي على المديرين أن يتذكروا ضرورة تحسين ظروف العمل

المرنة من خالل تقديم الدعم الفني وحتى العاطفي ،واستقالل العمال ومرونة التوظيف وجدت لتكون أكثر
أهمية من األدوات التكنولوجية في تحقيق نجاح العمل عن بعد ،وزيادة المرونة في ممارسات العمل عن بعد
تزيد من فرص الموظفين في التعامل مع مهامهم؛ لما يوفر لهم خالل ساعات العمل الحصول على إنتاجية

عالية جدا ويجب على المديرين تعزيز مستوى رضاهم للموظفين عن طريق إعادة جدولة وقت العمل ،وحل
المشاكل مع أقرانهم وفهم جيدا لسياسة الشركة لتحقيق أهدافها ،ويجب أن يتم توفير للعاملين عن بعد أدوات
تكنولوجيا المعلومات الفعالة جنبا الى جنب مع تدريب المستخدمين من أجل تحسين حاجتهم وتعزيز

مهاراتهم ،وتبين أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عامل مهم لنجاح العمل عن بعد ،وايضا تدريب على
استخدام التكنلوجيا الحديثة يعتبر عامل أساسي في العمل عن بعد .

( -2األسمري " )2013 ،اتجاهات الشباب نحو العمل الحر :دراسة تطبيقية في مدينة جدة".
هدفت الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في توجيهات الشباب نحو العمل الحر ،وكذلك المعوقات التي

تحول دون انتشار أوسع لثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب.

اعتمد الباحث نموذج الدراسة الوصفي التمام رسالته ،وتم توزيع  500استبيان على فئة الشباب مختلفة

الميول والتخصصات والدرجات العلمية.

توصلت الدراسة الى أن معظم الشباب المبحوثين لديهم استعداد وتوجه نحو العمل الحر ،وكشفت

الدراسة االسباب المتعلقة في قلة التوجه نحو العمل الحر ؛وذلك بنقص التدريب وعجز وسائل االعالم

وجهات االختصاص على نشر ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب.
10

واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات كان من اهمها تفعيل دور االسرة في غرس ثقافة العمل الحر

لدى االبناء ،وكذلك انشاء وحدات خاصة بالجامعات تقوم بتدريب الشباب على العمل الحر ،واالهتمام
بحاضنات االعمال لما لها من دور حيوي في تحفيز الشباب.

( -3اليافي والعمري" )2013 ،االتجاهات النفسية لممارسة العمل عن بعد "
هدفت هذه الدارسة الى تحديد اتجاهات نحو مفهوم العمل عن بعد وقد تم استهداف طلبة كلية ادارة

األعمال بجامعة الملك سعود وقد تم توزيع  261استبيان على طلبة وطالبات الكلية .
تم استخدام عدد من االساليب اإلحصائية لإلجابة على اسئلة الدراسة
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:

• ان درجة التأثير في اتجاهات طالب كلية ادارة األعمال وطالباتها نحو العمل عن بعد تكمن في ان
العمل عن بعد يساعد على زيادة انتاجية ممارسيه.

• اهم العوامل المؤثرة في رضا ممارسي العمل عن بعد تتمثل في رضا األهل بالدرجة األولى ثم الرؤساء
والزمالء وقدرة الفرد االنتاجية اثناء قيامه بعمله عن بعد وجاء بالمرتبة الثالثة رضا الفرد عن ممارسته

العمل عن بعد.

• حصل تحقيق األهداف من خالل ممارسة العمل عن بعد على درجة تأثير عالية في بعد التمكين في بيئة
العمل.

( -4دراسة علوطي )2008 ،بعنوان "المنظمة االلكترونية للعمل عن بعد "
هدفت الدارسة للتعريف على ماهية المنظمة اإللكترونية للعمل عن بعد ،وما اهم خصائصها وأهم

متطلباتها وشكل هيكلها التنظيمي ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

وتوصلت الى تعزيز عملية استيعاب تكنولوجيا المعلومات واالتصال واتاحته لالستخدام الذي يهدف

التميز في األداء ومواكبة عمليات التحديث اإلداري ،وأوصت الدراسة :

• دارسة الجدوى االقتصادية لتطبيق المنظمة اإللكترونية للعمل عن بعد في البيئة المحلية.
•

عقد ندوات ومحاضرات ونشر األبحاث والدارسات والمقاالت العملية حول اآلثار و النتائج االيجابية

•

تنظيم دورات وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في المنظمات ومدراءهم المتالك المهارات الضرورية

والسلبية الناتجة عن تطبيق مثل هذا األسلوب في العمل مع التأكيد على التجارب التطبيقية الناجحة.

لالستخدام االمثل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءتهم التكنولوجية من ناحية ولضمان مشاركتهم

وتفاعلهم مع التجديدات االلكترونية او التجدد في اساليب وانماط العمل.
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•

التشجيع والدعم المادي والمعنوي للمبادرات الوطنية التي طبقت او تسعى لتطبيق المنظمة اإللكترونية

•

إجراء دارسات ميدانية لدارسة مدى فاعلية تطبيق المنظمة اإللكترونية للعمل عن بعد.

للعمل عن بعد.

 -5دراسة (الزومان ،واخرون" )2004 ،بعنوان "العمل عن بعد عالميا ومجاالت تطبيقه في المملكة
العربية السعودية"

هدفت الدراسة الى التعريف بالعمل عن بعد ومعرفة مزاياه وعيوبه وعرض تجارب الدول ،ثم عرض

المؤشرات التي تبين أهمية العمل عن بعد في المملكة العربية السعودية ما يخص المرأة وذوي االحتياجات

الخاصة.

توصلت الدراسة :للعمل عن بعد فوائد عديدة منها تقليل استهالك الوقود وتخفيف حركة السير

واالزدحام بالشوارع ،العمل عن بعد يفتح مجاال للراغبين في العمل ويزيد من فرص العمل المتاحة للخريجين،

كذلك فإنه يقلل من حركة انتقال المواطنين للمدن ،العمل عن بعد بحد ذاته مجال عمل مستقل عن غيره

فيجب وضع احكام وقوانين ولوائح خاصة للمتعاملين فيه وذلك لحفظ حقوق الطرفين.

 -6دراسة (دويدار" ،)2013 ،آراء طالبات جامعة القصيم في العمل الحر المعوقات والحلول دراسة
تطبيقية على طالبات جامعة القصيم ،كلية االقتصاد واإلدارة".

هدفت الدراسة الى التعرف على آراء طالبات جامعة القصيم في أهم المعوقات من وجهة نظرهن والتي
تعيق تفضيالت الجامعيات للعمل في مشروعات خاصة بهن والوقوف على أهم األسباب التي ال تجعلهن

يقبلن على العمل الحر ،وايضا التعرف على أهم المقترحات التي يمكن ان تسهم في وضع آليات وحلول

تساهم في قبول العمل الحر خاصة لدى خريجات الجامعة

توصلت الدراسة الى ان أكثر المعوقات المؤثرة والتي تقلل من توجه المرأة للعمل الحر هي المعوقات

االجتماعية ،تليها المعوقات الشخصية ،ثم المعوقات التعليمية ،ثم التنظيمية وأخي ار المعوقات المالية.
( -7صالح" )2016 ،العمل عن بعد في تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة اربيل "

هدفت الدراسة الى توضيح مدى اهمية العمل عن بعد في حل المشكالت التنموية االقتصادية

واالجتماعية بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة ،والتعرف على مدى قابليتهم في التوجه نحو العمل عن بعد

وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

توصلت الدراسة الى ان ثالثة ارباع المستجيبين ذوي مواقف ايجابية نحو العمل عن بعد وأن المبرر

األبرز لتباع اسلوب العمل عن بعد هو انه ال يستدعي التواجد في موقع العمل ،كما ويوفر من تكاليف التنقل
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ويمنع فرص االختالط والعالقات االجتماعية  ،واألهم من ذلك تمتع العامل بحرية واسعة الختيار وقت

العمل ،كما أوضحت الدراسة أن السبب االهم لعدم اللجوء الى العمل عن بعد هو عدم توفر اإلمكانيات
بمختلف أشكالها ،بينما كان السبب األقل أهمية لعدم التوجه الى العمل عن بعد هو الخوف من عدم

الحصول على الحقوق "

 1.10.3الدراسات األجنبية:
New Economy and Gender Relation in Thailand-The )Komolvadhin ,2014( -1
Implications of the Internet
"االقتصاد الجديد والعالقات بين الجنسين في تايالند "االثار المترتبة على االنترنت"
هدفت الدراسة على التركيز على الشكل الجديد للعمل القائم على التكنولوجيا الجديدة ،وآثارها على

النوع االجتماعي ،وقد استند التحليل على حالة تايالند ،وربطها مع الساحة العالمية ؛لذلك يعتمد التحليل على
تجربة فردية البحث يأخذ بعين االعتبار منظور كال الجنسين على االقتصاد الجديد ،واذي يهدف الي التحقيق
في مدى العمل في هذا القطاع قد يؤدي الي تغيير العالقات االجتماعية بين الجنسين في المجتمع التايالندي

ومحاولة استكشاف تجارب الحياة "الحقيقية" من خالل المقابالت المتعمقة  ،وتم استخدام استبيان وكان
السؤال البحثي الرئيسي هو " :ماهي الطريقة التي فتح بها االقتصاد الجديد خيا ار وظيفيا جديدا للنساء

والرجال ،وكيف يميز االقتصاد الجديد ؟"

توصلت النتائج الرئيسية انه على الرغم من أن العمل القائم على االنترنت ال يصبح دائما ،إال أن

ظهوره خالل االنهيار االقتصادي زاد من االهتمام بأداة جلب فرص عمل جديدة وقناة الى "الثراء السريع"

للهروب من نمط الوظيفة التقليدية .

كما تم التوصل الى ان االنترنت قد سمح بالعمل في أي وقت واي مكان ،وبالتالي لم يتم إصالح

ساعات العمل بالنسبة إلى رواد األعمال والتجارة االلكترونية ،كما انه ال يوجد ضمان للعقود العادية أو دفع
مقابل العمل في هذا القطاع.
"Application of Technology in Business" ) Yiping,2013 ( -2
" تطبيقات التكنولوجيا في األعمال "
هدفت الدراسة إلى بناء مشروع يربط العاملين عن بعد مع أصحاب العمل المحتملين ،وتشرح الدراسة

المشاكل الموجودة في االسواق حيث يواجه أصحاب العمل صعوبات في العثور على موظف موهوب مناسب
في التنقل المحلي.
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تم توزيع  42استبيان وأجريت أربع مقابالت فردية لجمع البيانات ،باإلضافة الى ذلك تم انشاء موقع

الكتروني يتوافق مع أصحاب العمل والباحثين عن عمل ؛ وذلك لدعم االهداف الرئيسية .

توصلت الدراسة الى ردود الفعل من المستخدمين والتي تشير الى بعض القضايا التي ال تزال موجودة

مثل مشكلة عدم تناسق المعلومات واألخطار المعنوية.

 -3دراسة (“Factors, Impacts, " )M.A. Rahman & M.M.Rahman,2017
Problems and Solutions of Freelance Earning in the Context of
." .Bangladesh
" العوامل ،والمؤثرات ،والمشاكل ،والحلول للكسب عبر العمل الحر في بنغالدش"
هدفت الدراسة الى تقييم وضع سوق العمل الحر عبر االنترنت في بنغالدش ومدى قابليته لتخفيض

معدالت البطالة المرتفعة بين الخريجين والتي تصل حوالي  ،%50كما تبحث الدراسة في المؤثرات

والمحفزات لدخول سوق العمل الحر ،وكذلك المعيقات والحلول الممكنة ،واخي ار تأثير العاملين عن بعد على
االقتصاد القومي بنغالدش.
تم عمل استبانة لتحقيق أهداف الدراسة ،ووزعت على عينة الدراسة والمتمثلة في العاملين في قطاع

العمل الحر عبر االنترنت ،وتم استرداد  206استبانة صحيحة ،وتم استخدام أساليب تحليل االنحدار المتعدد
وتحليل التباين.

توصلت الدراسة الى أن العمل الحر عبر االنترنت يساهم بشكل كبير في تخفيض معدالت البطالة بين

الخريجين ن كما يدفع بعجلة اقتصاد البلد نحو االمام ،كما بنيت النتائج بأن هذا النوع من األعمال ال يتطلب
حمل شهادات عليا ،وفي المقابل كانت المشاكل تتمحور حول نقص المهارات التقنية والمهارات اللغوية

للخريجين ،وكذلك مشاكل في طرق الدفع وتحويل األموال.

“Main Features Of Freelancing As A Non-Standard Form ،)Grimov,2016( -4
”Of Employment.
"السمات األساسية للعمل الحر كأحد أشكال التوظيف غير المنظم"
هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص والسمات العاملة ألحد أشكال التوظيف غير المنظم
"العمل الحر" من خالل دراسة العوامل البيئية واالقتصادية لألفراد المنخرطين في هذا القطاع ،وكذلك وضع
تقييم عاك لهذا القطاع من خالل تحديد المخاطر والتحديات التي تحيط به ،واعتمدت الدراسة على المنهاج

النظري .

توصلت الدراسة الي أن معظم العاملين في هذا القطاع يعملون عن بعد وعبر االنترنت ،وسبب التوجه

األساسي لهذا النوع من األعمال يعود إلى حالة عدم االستقرار في أسواق العمل بسبب التغيرات السياسية
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واالقتصادية واالجتماعية المتالحقة ،وفيما يخص الشركات ،فقد رأت الدراسة أن توظيفهم ألفراد بنظام العمل

الحر يوفر عليهم الكثير من االلتزامات المالية باإلضافة الي تحقيق جودة أعلى في العمل ،وفيما يخص
االفراد فقد رأت الدراسة أن سمة االستقاللية هي أهم ما يدفعهم نحو التوجه لهذا القطاع.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز هذا القطاع بضرورة تعزيز هذا القطاع ودعمه لما له من آثار

اقتصادية واجتماعية ايجابية على المدى البعيد وبخاصة مع التطور التكنولوجي المستمر والذي يدفع مزيد
من االفراد العتباره بديال مفضا عن التوظيف النظامي.

Responding To The Policy Challenges Of The ٌ" )JohalK et al.,2015( -5
"Changing Nature Of Freelancing In The UK
"االستجابة لتحديات التشريع في ظل تغير طبيعى العمل عن بعد في المملكة المتحدة"
هدفت الدراسة الى الكشف عن اهمية وجود نقابة عمالية خاصة برواد العمل الحر في بريطانيا لتمثيل

مطالب واحتياجات افراد هذا المجتمع المتنامي باستمرار ومواجهة التحديات التي يقابلها هذا المجتمع

تستعرض الدراسة احصاءات متعددة تبرز الدور الفعال لرواد العمل الحر في نمو االقتصاد البريطاني

على مدار السنوات االخيرة ،كما تطرق بشكل موسع لمجموعة PCGوالتي تم تأسيسها في عام 1999

كنقابة مهنية تهتم بشؤون العاملين في مجال التعاقدات الحرة ومن ثم توسعت هذه النقابة في عام 2014
لتصبح النقابة الممثلة لكل من يعمل تحت أي من مسميات العمل الحر او العاملين عن بعد
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والتي تطرقت الد ارسة الى النجاحات واإلخفاقات في تجربة هذه

النقابة الحديثة خالل السنوات القليلة الماضية ومن ثم وضعت  9توصيات تهدف الى تعزيز دور هذه النقابة
الناشئة في إدارة فعالة لممارسة العمل عن بعد في بريطانيا ،ولعل من ابرز هذه التوصيات زيادة الوعي

بوجود هذه النقابة ودورها لدى شريحة رواد العمل الحر ،حيث وجدت الدراسة قصور واضح في هذا الجانب،

كما حثت الدراسة على ضرورة وضع تشريعات خاصة بهذه الشريحة من قبل النقابة وعدم ترك المجال دون
تقنن.

Success Factors in Leveraging Freelance Marketplaces " )Walter ,2013 ( -6
Software Development Projects in
عوامل النجاح لالستفادة من أسواق العمل الحر في تطبيق مشاريع تطوير البرمجيات"
هدفت الدراسة الى استكشاف عوامل نجاح المشاريع في قطاع وسوق العمل الحر ،وركز الباحث على

دراسة تطوير البرمجيات في أسواق العمل الحر عبر االنترنت .

واعتمد الباحث في دراسته على وجهة نظر الزبون المشتري لخدمات تطوير البرمجيات ،تم استخدام

ثالثة منهجيات لتحقيق أهدافها؛ المنهجية األولى كانت للتعريف بمفهوم سوق العمل الحر ،والمنهجية الثانية
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كانت عبارة ع ن تحصيل المعلومات من الدراسات السابقة والمدونات المتخصصة والمقاالت المنشورة في هذا

المجال ،فيما طانت المنهجية الثالثة عبارة عن استبيان وقد كانت هذه هي األداة الرئيسية لجمع المعلومات
والتي بنى عليها الباحث نتائجه.
توصلت الدراسة الى أن سوق العمل الحر وخصائصه لها التأثير األكبر على نجاح المشاريع ،فيما

اعتبرت الدراسة أن اكبر عوامل النجاح تتركز في جودة المشروع ،والكفاءة ،والسعر المناسب للزبون.

Frome Part_time to FullTime Freelancer: A " )De Milto & Long ,2012( -7
Proven Strategy for Success".
" االنتقال من العمل الحر بدوام جزئي إلى دوام كامل  :استراتيجية مؤكدة للنجاح"
هدفت الدارسة الي التركيز على اثنان من رواد العمل الحر هما الدكتور جينيف لونج ولوري دي ميلتو

وذلك من خالل مقابلة تم اجراؤها معهم يجيبون فيها على أسئلة مهمة ويتحدثون عن االستراتيجيات الناجحة
والتي يجب أن يتبعها كل من يريد أن يستمر في مجال العمل الحر.

وقد نال االثنان شهرتهما في مجال كتابة المقاالت الطبية ،ومن خالل المقابلة أجابوا عن عديد من
األسئلة والتي دعموها باألمثلة واألساليب الفريدة في كسب الزبائن وتسويق الذات ،يشجع الكاتبان على

االنتقال من مرحلة العمل الحر بشكل جزئي إلى التفرغ التام للعمل الحر وعدم التفكير في الوظائف التقليدية
أو السعي لها ،وبحسب خبرتهم فإن هذا من شأنه أن يقلل التشتت ويساعد على االبداع واالزدهار.
 -8دراسة ( “Managing Telework: Risks, Fears And Rules”)Pyoria ,2011
إدارة العمل عن بعد المخاطر ،التخوفات ،األحكام

هدفت الدراسة الى التعرف على مزايا وعيوب العمل عن بعد ومدى انتشار هذه األعمال في فنلندا،

والتعرف على العوامل األكثر تأثي ار على هذا القطاع من األعمال.

اتبعت الدراسة المنهاج النظري من خالل تحليل عمق للدراسات السابقة وقراءة في التقارير االحصائية

الصادية عن الجهات الرسمية في الدولة ،وكذلك وجهات نظر وآراء عديد من مدراء الشركات المحلية الذين

لديهم سابق خبرة في هذا المجال.

توصلت الدراسة الى أن سرعة انجاز األعمال محليا تتفوق على العمل عن بعد وهذا على عكس ما

كان متوقعا من الباحث ،وقدا ع از الباحث لوجود بيئة عمل منظمة ومركزة في البالد ،وأيضا بسبب غياب
ثقافة العمل عن بعد بين أفراد المجتمع الفنلندي.
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 1.12التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات العربية فكرة العمل عن بعد من منظور اقتصادي يساعد في تحفيض

معدالت البطالة في العديد من الدول العربية

(صالح

 ،)2016وتناولت بعض الدراسات

المنظور

االجتماعي السائد حول العمل عن بعد وكيف يؤثر على سلوك وتوجهات افراد المجمتع (دويدار 2013

،اليافي والعمري .)2013

وركزت بعض الدراسات االخرى على محفزات العمل عن بعد كريادة االعمال وحاضنات األعمال

وتكنولوجيا المعلومات والتي تدار من قبل الجامعات أو المؤسسات االجتماعية والدولية (علوطي 2008

.)wallter 2013،

أما على مستوى قطاع غزة فإن هناك نقص ملحوظ في كم الدراسات التي أجريت حول بيئة العمل عن

بعد حيث تناولت دراسة (نعيم )،2013العوامل البيئة المؤثرة على الشركات العاملة عن بعد ،وأيضا (بعلوشة،

 ) 2015والتي شملت شرح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وكيفية العمل عبر منصات العمل عن بعد

،ودراسة ( )Mattar 2017فقد تناولت كيفية تحديد دور العمل عن بعد في خلق فرص عمل للخريجين
والعاطلين عن العمل.

يرى الباحث أن هذه الدراسة تكون مكملة للدراسات السابقة حيث تشمل بعض العوامل المؤثرة في قبول

فكرة العمل عن بعد وتتضمن ايضا أهم السمات الشخصية الواجب توافرها في العمل عن بعد والتي بدورها
تكون مؤثرة على توجه الخريجين في قطاع غزة نحو سوق العمل عن بعد .

تعتبر الدراسات األجنبية أكثر شموال وتوسعا ،حيث استعرضت دراسة (  )De milto 2015دور

شبكات التواصل االجتماعي في إنجاح ممارسات العمل عن بعد  ،وتعتبر دراسة (  )Yiping 2013كيفية
استخدام تطبيقات التكنولوجيا في األعمال وذلك من خالل ربط العاملين عن بعد مع أصحاب العمل

،وتناولت دراسة ( )M.A. Rahman 2017العوامل والمؤثرات والمشاكل والحلول للكسب عن طريق
االنترنت من خالل العمل عن بعد وذلك بتقييم وضع سوق العمل في بنغالدش ،وتم اجراء دراسات مقارنة

حول العائد المادي والمعنوي للوظف سواء موظف تقليدي او موظف ذاتي ،حيث أن اغلب الدراسات تم

اجراؤها في بيئة مختلفة.

أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
وجد الباحث أن أغلب الدراسات السابقة المحلية منها والعربية كانت تبحث عن اآلثار الجانبية االيجابية

منها والنفسية وذلك عن قابلية العمل عن بعد كتقبل للفكرة ،وركزت ايضا على متطلبات واحتياجات بناء

منظومة الكترونية متكاملة خاصة بالعمل عن بعد.
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واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في معرفة مجموعة من المعايير التي يمكن من خاللها قياس مدى

قابلية العمل عن بعد عند الشباب الخريجين وامكانية اسقاط هذه المعايير على مجتمعنا المحلي في قطاع
غزة بالنسبة للطلبة الخريجين العاطلين عن العمل.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
تناولت الدراسة الحالية موضوع مستوى القابلية للعمل عن بعد لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة ،والطلبة حديثي التخرج والعاطلين عن العمل ،حيث ان قطاع غزة يشهد أكبر نسبة بطالة بالمقارنة
مع االعوام السابقة وارتفاعها لتصل الي .%50
وتناولت الدراسة الحالية مستوى االنتاجية التي من الممكن تحصيلها بعد معرفة مستوى القابلية للعمل
عن بعد ودراسة االثار المترتبة عليها ،حيث من الممكن اعتبار الدراسة الحالية كنموذج يمكن اتباعه إلنشاء

مشاريع صغيرة للطلبة الخريجين في قطاع غزة لخفض نسبة البطالة الحالية و الحد منها .
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 2الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 2.1مقدمة:
فكرة العمل عن بعد ظهرت في الواليات المتحدة االمريكية في بداية الثمانينات ،حيث اقتصرت على

العمل من المنزل باستخدام اساليب تكنولوجيا حديثة.

شهد القرن العشرون تحوال كبي ار في التقدم التكنولوجي وعالم االتصاالت حيث ظهر مفهوم العمل عن

بعد في بداية االمر على انه العمل من المنزل ،ومع تطور فكرة العمل عن بعد اتسع نطاق هذا المفهوم،
حيث يعتبر العمل من المنزل عنص ار هاما في الصورة العامة .واخذ مفهوم العمل عن بعد في الدول العربية

ينتشر بشكل كبير ،مما ادى الى مواكبة التطور في هذا المفهوم.

وأصبح العمل عن بعد حال لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاكل التي تواجه االفراد والمجتمعات

والمؤسسات وإيجاد فرص عمل جديدة لألشخاص ذوي االعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة ،وايضا ساعد
على تخفيض تكاليف العمالة وزيادة االنتاجية ،وعمل هذا النظام على تحسينات نوعية في حياة العاملين في

مجال االتصاالت عن بعد من خالل زيادة رضاهم الوظيفي وتخفيض التوتر ()Bailey & Kurand,2002
ساعد التقدم التقني في عالم التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة بتقنياتها وادواتها المختلفة الي تغيير

واضح في مجموعة من السلوكيات االجتماعية والتي من اهمها العمل .باإلضافة الي مواكبة التطور في
العلوم اإلدارية وتنمية وتطوير المؤسسات ،حيث لوحظ هناك تطور في التنظيم والتخطيط ومراقبة العمل

وادارة الموارد البشرية؛ على اثر هذا التطور استعانت المؤسسات بتكنولوجيا العمل عن بعد والتي ساعدت الي
تسهيل المهام وتوزيع االدوار على االفراد وتحديد مسؤولياتهم وكذلك تقريب المسافات ( Gordon et

.)al.,1993:p25

 2.2نبذة مختصرة عن تاريخ العمل عن بعد
تعتبر فكرة العمل من المنزل من االعمال القديمة اال انها بدأت تطفو وتزدهر في القرن العشرون

الميالدي .وفي القرن السابع عشر ميالدي في بريطانيا ومع قدوم االستيطان االمريكي ،حيث كانت البيوت
تتمركز حول النار وكان الناس يعملون بالقرب من مساكنهم ) .ابوماضي: 2015 ،ص( 13

في المدن الكبرى في الواليات المتحدة االمريكية لوحظ ان معظم الموظفين والعاملين يستهلكون
ساعات في بداية الدوام ونهايته  ،وذلك من خالل التنقل بين المدن للوصول الى مكان العمل ولوحظ ان تلك
الساعات تسبب ازدحام في الطرقات يوميا مما ادى الى زيادة الحوادث ،لذلك ادت مشاكل التنقل التي تعمل

على ازدحام الطرقات الى خلق نظام التواصل عن بعد ال نجاز المهام في الشركات الموجودة في المدن
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الكبرى ،ومن هنا انتشر اسم العمل عن بعد في الواليات المتحدة ( )Teleworkوعلى العاملين عن بعد

( . )Teleworkersحيث بدأ العمل في شركات االعالنات و الكبرى التي تقوم بتوزيع االعالنات على
المنازل وصناديق البريد حيث كان يكلف البعض العمل من منزله ويوكل اليه مهام تعبئة الظروف الخاصة
بالبريد وكتابة العناوين على االعالنات وايضا تكلفة البعض في توزيع الكتالوجات على االفراد حيث يتم

تجميع هذه الطلبات ومن ثم يتم ارسال البضاعة الي من يطلبها ،ولذلك نجد ان كثير من الشركات ليس
لديها تقنيات للقيام بتلك المهام ربما ذلك من الناحية المكانية او من ناحية االيدي العامة ،وادى ذلك الى

زيادة التنافس بين الشركات وخفض المصاريف سواء بالمخازن او المكاتب(.بافيل: 2007 ،ص)4
 2.3العمل عن بعد ومساهمة االفراد والمؤسسات

يعتبر العالم االمريكي "جاك نيلز" اول من استخدم العمل عن بعد وكان يطلق عليه اسم "اب العمل للمسافات

البعيدة "داخل المدن االمريكية حيث بدأ العمل في عام  1972حيث ربط بين مهنة التدريس في جامعة

كالفيورنيا وبين عمله كعالم في البرنامج الصاروخي التابع للواليات المتحدة االمريكية .وفي عام 1973أسس
نيلز اول مؤسسة تعمل بهذا النظام "العمل عن بعد" حيث بدأها ب  30موظف ،وتطور نيلز في انجاز

البرامج الخاصة التي تعمل في هذا النظام حيث الف العديد من الكتب التي تعتبر حاليا كمراجع استشارية
خاصة في العمل عن بعد( .)Barkhordar et al.,2013,p167
•

في عام  1979استطاع العالم االقتصادي فرنك سكف "نائب وزير االقتصاد " من تطور مصطلح

•

في عام  1980تم تأسيس اول مركز عمل عن بعد في فرنسا والثاني في السويد في عام 1982

•

في عام  1985تم انشاء منظمة العمل عن بعد من قبل الرابطة الحكومية لالتصاالت في والية

" "Flexi placeويقصد به المرونة في المكان وقام بنشر صحيفة تهتم في موضوعات العمل عن بعد
والثالث في نيوزيالند .1985

كاليفورنيا  1985حيث اعتبرت اللجنة الفرعية لالنتقال االلكتروني ،وفي عام  1988تم تغير تسمية

الرابطة المركزية العاصمة الي المعهد االستشاري للعمل بمسافات بعيدة .
•

في عام  1987بدأ جاك نيلز توسيع العمل عن بعد للقطاع العام وذلك من خالل االعتماد على البحث

•

في عام  1989ت م ادارة مشروع العمل عن بعد في مجال الطيران للوكالة الفيدرالية من قبل المجلس

•

في عام  1992تم انعقاد اول مؤتمر من قبل الجمعية االوربية للعمل عن بعد برئاسة جاك نيلز في دين

والتخطيط .

الرئيسي للتنمية اإلدارية.
هيل نيزالند.

•

في عام  : 1993تم تبني فكرة العمل عن بعد من قبل مكتب الواليات المتحدة الخاص باإلدارة

الشخصية.

21

•

في عام  1995عملت ادارة " AT&Tمن ابرز الشركات العالمية التي طبقت خيارات العمل عن بعد في
مجال النقل والمرافق العامة" على اقامة برنامج لزيادة التوعية في مجال العمل عن بعد حيث اطلق عليه

"العمل االمريكي عن بعد " وذلك بعد االعتماد على النجاح الذي تم انجازه من قبل العاملون في هذا

المحال من جانب وجانب اخر ضعف االدارة.
•

في عام  1997اعلنت شركة  ITACان حوالي  11مليون شخص يعملون في مجال العمل عن بعد

مقارنة مع  8مليون في عام  1995ومع التطور التكنولوجي واالتصاالت اعتمد االقتصاد االمريكي
على زيادة الشركات التي تعمل في هذا المجال .وايضا عملت شركة  DOTاول ورشة عمل عالمية

خاصة لتطوير والتخطيط لبرامج العمل عن بعد .

•

في عام  1998في اوروبا الغربية تركيز االهتمام الكبير في مجال العمل عن بعد الن الموظفين قرروا
تنمية عملهم واستخدام سوق العمل بشكل واسع .

 2.4مفهوم العمل عن بعد
أصبح العمل عن بعد بسرعة بمثابة حل لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاكل الفردية والتنظيمية

واالجتماعية .ولم يقتصر األمر على انخفاض حركة المرور في المدينة فحسب ،بل يعني أيضا إيجاد فرص

عمل جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة ،تخفيض تكاليف العمالة ،زيادة في
اإلنتاجية ،وحتى تحسينات في نوعية حياة العاملين في مجال العمل عن بعد من خالل زيادة الرضا الوظيفي
وخفض إجهادهم والتوتر ()Kitching & Smallbone, 2012,p75

بدأ استخدام المعنى الحديث لمصطلح العمل الحر او العمل عن بعد في بداية النصف الثاني من القرن

العشرين ،وذلك من خالل الصحفيين الذين قدموا العديد من الخدمات عند الطلب لمنظمات اخرى ،حيث
شعر الكثير من العمال بالتحول الى نوع جديد من العمل على مر العقدين الماضيين ،حيث اصبحت الوظيفة

التقليدية "بدوام كامل مع الفوائد " أقل انتشا ار ،وحل محلها طريقة جديدة للعمل ،ولكنها من الصعب حصرها

كميا نتيجة عدم وجود الثقة التبادلية بين اطراف العمل وايضا عدم وجود امان وظيفي في ذلك الوقت

ادى التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أي ظهور ما يعرف بالعمل عبر االنترنت او العمل

عن بعد ،ولكن المشار اليها فيما يلي العمل من المنزل ("WFH". )Work From Homeحيث أصبحت

ممارسة العمل من المنزل شائعة على نحو متزايد .في الواليات المتحدة ،حوالي  ٪10من القوى العاملة تقوم
بالعمل من المنزل على األقل يوم واحد في األسبوع.)Blooma et al., 2013:p2( .
في بداية الثمانينات كان يطلق على مفهوم العمل عن بعد "الواجبات المنزلية االلكترونية" حيث كان نظام
عقد عمل بدوام كامل ،وفي عام  1985ارتبط مفهوم العمل عن بعد بربات البيوت اللواتي ال يستطعن

الذهاب لمكاتب ،حيث اطلق عليه العزلة االقتصادية (.)Jackson & Wielen,2004 :p21
22

هناك اتفاق عام في األدبيات حول استراتيجيات التوازن بين العمل والحياة حيث أن عدم التوازن بين العمل
واألسرة والحياة الشخصية هي واحدة من المشاكل الرئيسية التي يوجهها األفراد في المجتمعات الغربية على

أساس يومي ،وال سيما تلك األفراد الذين لديهم مسؤوليات أسرية ،قد زاد العمل عن بعد مع تحسن تكنولوجيا

االتصاالت وأصبحت أرخص ،وأصبح أرباب العمل والموظفون أكثر ارتياحا لها ( Galvez et
. )al.,2012:p422

 2.4.1تعريف العمل عن بعد
تعريفات العمل عن بعد كثيرة ومتنوعة .حيث أن بعضها يتضمن وصفا تفصيليا للشروط والمعلومات

المطلوبة ،واساليب االتصاالت ،والحوسبة المطلوبة ،فإن البعض اآلخر يقدم مجموعة أوسع من الشروط التي
تنطوي على مقربة من المكتب الرئيسي أو مكان العمل(.) Overmyer, 2011:p8

يمكن اعتبار العمل عن بعد احد الوسائل نحو العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت ،بحيث

يمكن انجاز العمل من اي مكان( .الزومان و آخرون )P58: 2004

ويعتبر العمل عن بعد بمثابة انجاز المهام من المنزل باستخدام الوسائل التكنلوجيا الحديثة(Writh .

),1990:p8

ويتسم العمل عن بعد بمرونة كبيرة ،حيث يتم العمل بعيدا عن مكان العمل والتي يتواجد به اصحاب العمل،

وفي الغالب يتعلق هذا العمل بالوسائل التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت للتعامل مع البيانات ومعالجتها وذلك

من خالل التواصل مع اصحاب المهام او مدراء المؤسسة او الشركة ،ويمكن أن تكون برامج العمل عن بعد

كاملة أو بدوام جزئي ،رسمية أو غير رسمية ،كما وتشير العديد من الدراسات ان هناك تعريفات مختلفة
ألسلوب العمل عن بعد ،ولكنها تركز على ثالثة مفاهيم اساسيا ،وتتمثل في وجود منظمة و وجود مقر لهذه
المنشأة واستخدام التكنولوجيا الحديثة(.الرشيد :2007 ،ص.)28
وبعد سرد بعض التعريفات الخاصة "بالعمل عن بعد " نالحظ مدى تقاربها في المعنى والمقصد لذا يمكن

للباحث تعريف "العمل عن بعد " على انه :امكانية انجاز المهام الموكلة للموظف من مكان بعيد عن المكتب
سواء كانت طبيعة العمل دواما كليا او جزئيا او في ايام معينة ،واالتصال عادة يكون الكترونيا ،ويشترط

استخدام تكنولوجيا المعلومات واساليب االتصاالت الحديثة.
 2.4.2فوائد العمل عن بعد:

• الفوائد العمل عن بعد لألفراد وللمجتمع وللمؤسسات القائمة عليه

ادى تطوير العمل عن بعد الى استفادة حقيقية لألفراد والمجتمع وألصحاب العمل ،وأيضا هناك فوائد

بيئية وذلك من خالل تخفيف حركة االفراد في الشوارع مما يسهم في تخفيف حركة المرور وتقليل الحوادث،

وكذلك بتخفيف من كميات الوقود المستهلكة.
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لنبدأ بفوائده للموظف هي عديدة ومتشعبة ،نذكر من أهمها:
 -1التركيز في العمل:
فبعض العامليين عن ُبعد صرحوا أن المهام المعقدة خصوصا التي تحتاج للتركيز يقوموا بها بسهولة
وهم في المنزل؛ بينما في مقر العمل هناك الكثير من اإللهاء وقلة في التركيز.
البعد عن الضغوط التي تحيط ببيئة العمل:
ُ -2
فالعمل عن ُبعد ُيجنب الموظف الضغوط الناجمة عن العالقة المباشرة بين المدير والموظف والضغوط
مكنه من تنظيم وقت العمل ،كذلك يمكنه من خالل العمل عن
النفسية الناتجة عن زحام المواصالت ،كما ُي ّ

ُبعد تحقيق التوازن بين العمل والواجبات األسرية ،وإذا كان مقر العمل بعيد عن المنزل بآالف األميال أو
حتى في بلد أخر يستطيع العمل لحساب الشركة بكل سهولة من خالل برنامج العمل عن ُبعد.
 -3توفير الوقت:
العامل عن ُبعد يمكنه توفير على األقل  40ساعة في السنة وهذا لو عمل يوم واحد فقط في االسبوع
من منزله.
 -4مهارات وظيفية عالية:
أن تكون موظف عمل عن ُبعد مؤهل ليس سهال على المدير فهي عملية لها أساسيات لديه ،وأهمها
أن تكون صاحب خبرة وقادر على تقيم نفسك بنفسك وموثق بك في العمل وال تحتاج لمراقبة عالية ،كذلك أن
تمتلك مهارات عالية في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة أم ار هاما.
 -5توفير المال:

غير ان العمل عن ُبعد يقلل من استخدام السيارات واستهالك البترول ولكن فوق ذلك فهو يوفر في مصاريف
الغذاء وأماكن للسيارات وأي تكاليف متعلقة بالعمل خارج المنزل.
بالنسبة لفوائد العمل عن بعد للمجتمع )(Bergum,, 2007:pp 13-44
 -1إنعاش االقتصاد:
فالعمل عن ُبعد يساهم في توفير األموال الالزمة إلنشاء المباني والمكاتب اإلدارية ،وترشيد استهالك
الطاقة بكل انواعها وتوفير مبالغ كبيرة لرواتب العاملين ،مما يساعد في توفير الكثير من أموال الدولة
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باإلضافة إلى زيادة انتاجية الموظف ،فيؤثر في الدولة بشكل ملحوظ وينتعش اقتصادها ،مما يعني المساهمة

في خفض نسبة الفقر.

 -2زيادة خبرة الموظف:
فالعمل عن ُبعد يساعد الموظف في تنمية مهاراته بصورة أسرع مما يؤهله ألعمال أخرى ومساعدة
المجتمع في نواحي مختلفة خصوصا مع ما يوفره العمل عن ُبعد من الوقت ُيمكن استغالله في العمل

الخيري على سبيل المثال.

 -3تقليل نسبة البطالة وتكافؤ فرص العمل:
فمن خالل العمل عن ُبعد يمكن توظيف عدد كبير من الكوادر الوظيفية في المنزل وهذا يساعد بصورة
كبيرة على تقليل نسبة البطالة ،كما يساعد العمل عن ُبعد أيضا في توفير فرص عمل متكافئة لكل فئات

المجتمع سواء كانوا أصحاء أو من ذوي إعاقة.

 -4توفير الطاقة المستهلكة في المواصالت:
بالتأكيد لن تحتاج المواصالت عندما تعمل في منزلك ،ولذلك فالعمل عن ُبعد يساعد في الحفاظ على
البيئة من عوادم السيارات وتقليل الزحام المروري وتوفير البترول والطاقة والحفاظ على السالمة العامة.
أما بالنسبة لفوائد العمل عن ُبعد للشركات والمؤسسات فأهمها ):(Madsen ,2011:P56
َ -1تجُنب المؤثرات الخارجية المحبطة:
فالعمل عن ُبعد هو آلية لتقليل وتجنب المؤثرات الخارجية المحبطة ألن العاملون عن ُبعد ناد ار ما
يعتذروا عن العمل تماما بسبب مرض مثال ،كذلك فإن العمل عن ُبعد يساعد في تقليل نسبة التعطل أو

التأخر عن العمل بسبب الطقس كالعواصف القوية أو مشاكل الطرق السريعة وحوادثها المستمرة أو األحداث
المهمة التي تعيق حركة السير كالفعاليات الكبيرة أو ما شابه.
 -2زيادة ساعات العمل:
يؤكد العاملون عن ُبعد أن الوقت المتاح للعمل أثناء عملهم داخل مقر مؤسساتهم قليل جدا فاليوم
ُيسلب منه وقت الذهاب للعمل والرجوع منه ،باإلضافة إلى الوقت الذي يحتاجون إليه الستعادة طاقتهم
الذهنية والجسدية للبدء في العمل ،بينما في العمل عن ُبعد ال يحتاجون الى وقت الذهاب والعودة من العمل

ألنهم داخل منازلهم ،وإذا دعت الحاجة سيذهبون إلى أقرب مكان يوفر لهم االمكانيات المطلوبة ألداء العمل،
لذا؛ فإن العمل عن ُبعد ُيزيد من ساعات االنتاج ال الساعات التي يلتزم بها في بقاءه على مكتبه.
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 -3زيادة اإلنتاجية:
من أكثر المفاهيم الخاطئة عن العمل عن ُبعد أن الموظف يكون غير ُمراقب فيمكنه أن يتكاسل كيفما
يشاء ،ولكن الحقيقة غير ذلك فقد أظهرت دراسة جامعة "ستانفورد" أن إنتاجية موظفي الدعم الفني زادت
بنسبة  %14عندما ٌس ِمح لهم بالعمل من المنزل ،كما أثبتت دراسة من جامعة "تكساس" أن العاملين عن ُبعد
يعملون من  5إلى  7ساعات أكثر ِممن يعملون في مقر عملهم بصورة تقليدية.
 -4االستعانة بكوادر مميزة:
ُيمكن للمديرين من خالل العمل عن ُبعد توظيف كوادر وظيفية متميزة يمكن االعتماد عليها من أي
مدينة داخل الدولة وفي أي وقت مادام هناك آلية جيدة للتواصل ومزود لخدمة العمل عن ُبعد يمكن االعتماد

عليه بكفاءة.

 -5ندرة االستقالة عن العمل:
الموظف الذي يعمل في مقر العمل يكون عرضة بنسبة أكبر لالستقالة ،فالموظف الغير سعيد داخل

مؤسسته يصبح أكثر عرضة لألمراض ويكون ُمستقبل قوي للطاقة السلبية بل ويساهم في نشرها بين زمالئه؛
عندها سيلجأ الموظف لالستقالة عن العمل والبحث عن عمل جديد يبعد عنه تلك الضغوط والمشاعر السيئة،

في حين أثبتت الدراسات أن العاملين عن ُبعد أكثر سعادة بنسبة  %73ويحافظون على عملهم أكثر بنسبة
.%.64
 2.5القيود المحتملة للعمل عن بعد:
على الرغم من الفوائد العديدة التي تم ذكرها سابقا والتي توفرها برامج العمل عن بعد لألفراد والمجتمع

والمؤسسات اال ان هناك بعض المشاكل محتملة قد تواجه اصحاب العمل والعاملون في نظام العمل عن بعد
 2.5.1بالنسبة ألصحاب العمل:

وتشمل التحديات التي تواجه نجاح نتائج العمل عن بعد لألفراد ،وخاصة المخاوف بشأن التكاليف المرتبطة
بتنفيذ وصيانة العمل عن بعد ،والمخاوف االمنية وتعقيد االشراف على الموظفين (نعيم :2014 ،ص.)22
ان الصعوبات في المراقبة التي يواجها المشرفون في ادارة الموظفين الذين ال يستطيعون رؤيتهم ،حيث
يصعب مراقبة أداء الموظفين وقياس إنتاجية الموظفين ،وبالتالي كي يعرف المدير ما يقوم به موظفه اذ كان

الموظف ال يمكن رؤيته)Hamilton,2002:p66( .
 2.5.2بالنسبة للموظفين:

هناك ثالث قضايا رئيسية تتعلق بالموظفين والتي يجب معالجتها من أجل ضمان أن يوفر نظام العمل

عن بعد فوائد تتجاوز تكاليفها.
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-

عدم معرفة العاملون بنظام العمل عن بعد بثقافة الشركة او المؤسسة التابع لها الموظف.

االمر الثاني تتعلق بالعمل عن بعد من وجهة نظر الموظف وهي القلق المحتمل بشأن عدم حصول
الموظف على الترقيات وعدم اندماجه في المشاريع الجيدة من قبل اصحاب العمل .وقد تتسبب الحدود

بين المنزل والعمل على زيادة الضغط وارهاق بعض الموظفين.)Mello, 2007( .

ويمكن للموظفين ان يقاوموا التغيير ليصبحوا عمال اتصاالت عن بعد اما خوفا من التغيير او خوف

من فقدان الوظيفة او الخوف من التكنولوجيا المتطورة ،وتشجيع وتطوير العمل الجماعي بين العاملين عن

بعد وزمالء العمل) Hamilton,2002:p88( .

 2.6أهم السمات الشخصية التي يجب توافرها للعملية في مجال العمل عن بعد:
اجريت دراسة ( )David et al,2001على  730طالب وطالبة من كلية ادارة االعمال في جامعة

امريكية ،وتبين ان السمات الشخصية للموظفين الذي يعملون عن بعد كانت تتسم بالصدق ،واالستقاللية،
واالعتمادية ،والثقة ،واالخالق؛ وتعتبر السمات االولى الثالثة أكثر اهمية .كما واشارت بعض التحاليل الى

ان ربات العمل يتوقعون ان موظفين العمل عن بعد باستطاعتهم جمع الموارد االساليب الالزمة إلنجاز

المهام باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

واشارات نتائج دراسة ( )Arvola ,2006اجريت على  260استاذا جامعيا في جامعة تالين للتكنولوجيا

يمارس معظمهم العمل عن بعد .اعطت هذه الدراسة صورة جيدة عن استخدام العمل عن بعد من قبل

العاملين في العمل الفكري .وكان أحد األهداف الرئيسية للبحث هو قياس استخدام العمل عن بعد بين
الموظفين األكاديميين .وكانت النتيجة مدهشة ألن عدد العاملين عن بعد وكمية العمل عن بعد كان أعلى
بكثير مما كان متوقعا ولم يختلف استخدام العمل عن بعد اختالفا كبي ار حسب الجنس ولكن كان هناك

اختالف طفيف في كمية العمل عن بعد في األسبوع .الرجال يميلون إلى القيام بالعمل عن بعد أكثر من

ساعة واحدة من النساء في األسبوع

 2.7بعض المهارات الواجب توافرها للموظف العامل عن بعد:
 2.7.1مهارات التواصل
لعالقات االجتماعية تدفع حتى في العمل الحر .التعامل بدقة مع صاحب العمل سيجعلك تفقد

وموجز ودقيقا في
ا
وظيفتك .إذا لم تكن محظوظا فستفقد السعر أيضا .يجب أن تكون واضحا ومهذبا وصريحا

ما تحتاجه وتقدمه .بعبارة أخرى ،التواصل الجيد هو أساس العالقات الدائمة.
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 2.7.2مهارات التفاوض واالقناع
لتفاوض هو عملية نقاش متبادل بين الطرفين للتوصل إلى حل وسط بين المصالح المتضاربة بطريقة

مرضية للطرفين ،في حين أن اإلقناع هو تنظيم الجهد المدروس الذي يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على
آراء اآلخرين وأفكارهم بحيث يجعلهم يقبلون ويتفقون مع وجهة النظر حول موضوع معين.

إن التفاوض واإلقناع هما القوة في مصادرها السبعة "الحاجة والخيارات والوقت والعالقات والمصداقية

والمعرفة والمها ارت"

آليات استخدام مهارات التفاوض واالقناع:
-

طلب أكثر مما تتوقع أن تحصل عليه.

-

عرض مفاجأة وذهول في العرض األول.

-

ال تقل نعم على العرض األول أيا كان.

-

ال تجعل التنازل الخاص بك أول عظيم.

ال تتخلى عن التفاوض حتى تحصل على شيء في المقابل.
ال تبدأ وال توافق على تقسيم الفرق المالي.

استخدام أساليب اإلقناع المدعومة والمدعومة بأدلة أو بعض المعاني والدالالت القصص القصيرة.

 2.7.3مهارة ادارة الوقت
قد يستمر بعض األشخاص في التعرف على كيفية عدم السماح بالجداول الزمنية أو اإلجراءات

الروتينية باإلبداع أو التلقائية  -وقد يكون ذلك صحيحا بالتأكيد في بعض الظروف .ولكن في الحاالت

العامة ،يكون األشخاص الذين ال يتبعون جدوال زمنيا عرضة للتغيب عن المواعيد أو المماطلة أو العمل أو
العمل في بيئة غير منظمة والتخصيصات الكاملة بشكل عشوائي .إنها صيغة كاملة للكوارث .إذا كنت تريد

أن تنجح ومع ذلك ،يجب أن تفهم قيمة اتباع جدول زمني)Balousha , 2015:pp17-18( .
 2.8انواع العمل عن بعد

العمل عن بعد يشمل جميع مستويات الهيكل التنظيمي ،سواء على المستوى الحكومي او على مستوى

االعمال ،حيث يعتبر العمل عن بعد احدى الحلول التي تواجه االقتصاد ،وايضا التي تدعم في صفوف

العاطلين عن العمل وباألخص الخريجين ،وعلى غزار ذلك حسب تقرير منظمة العمل الدولية فإن المؤيدون
لفكرة العمل عن بعد يصفونه" بالمربح " ؛ وذلك ألنه يعود بالكثير من المنافع على الموظفين وعلى أصحاب

األعمال ،كما ان البعض يراه مربح ويؤثر على المجتمع ككل .وأيضا هناك بعض الجوانب السلبية للعمل عن
بعد ومن اهما هو عدم ثبات العمل وبالتالي عدم ثبات الدخل ()Di Martino et al.,2001:p66
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 2.9يمكن تقسيم العمل عن بعد الى مجموعات
 2.9.1مكان العمل عن بعد
 -1العمل عن بعد من المنزل :في هذه المجموعة سيتم تحويل المنزل الى مكان اشبه بالمكتب إلتمام
وانجاز المهام المطلوبة وغالبا ما يستخدم اصحاب هذه المجموعة جهاز كمبيوتر واتصال باإلنترنت.

 -2العمل عن بعد المتجول :يتم انجاز المهام الموكلة للموظف في منزله او في السيارة او الطائرة او ربما
يكون الموظف في رحلة ،وتكون الرقابة من قبل اصحاب العمل قليلة جدا في مراقبة الموظف ،مثل

رجال البيع ومدراء التسويق ()Pyoria ,2011:p6
 -3العمل عن بعد المركزة :في هذه المجموعة يتم انجاز المهام من مكاتبهم بعيدا عن مكان العمل.
 2.9.2وقت العمل عن بعد.
 -1دوام كامل.

حيث يقوم الموظف بإتمام المهام الموكلة اليه في عمله خارج مكان عمله ،وذلك من خالل ربط

الموظفين بخادم مركزي ( )Serverمع المكتب الرئيسي وهذا النوع من العمل يؤثر على خفض النفقات من
قبل المؤسسة ( )Australian Government , 2014
 -2دوام جزئي.

يقوم الموظف بتخصيص جزءا من وقته وذلك بتخصيص يوم او ساعات معينة في االسبوع ،وهذا

النوع يعمل على توفير المساحات في مكاتب العمل ()James , 2003: p13
 -3العمل عن بعد بالطلب.

هنا العمل يكون بصورة غير منتظمة ،حيث يتم االستعانة بالموظف البديل النجاز امر معين خالل

فترة محددة وذلك نتيجة لحدوث امر طارئ اما طبي او االنشغال في المشاريع الخاصة ،ويعتبر هذا النوع من
العمل مهما في االمور الطارئة (.)Ahmadi el al. ,2013: p168
 2.10االيجابيات والسلبيات للعمل عن بعد:
أصبح العمل من المنزل حلم للعديد ولكنه قد يكون فخ لبعض الناس.
مع ارتفاع أعداد الخريجين والباحثين عن عمل لتحقيق التوازن في حياتهم أصبح العمل عن بعد خيا ار متاحا
وملحا في نفس الوقت ،فهو يحقق فائدة لكال الطرفين للمؤسسات وللعاملين ،فهي فرصة ثمينة ومثالية لمواكبة
العمل والمزج بين العمل والبقاء في المنزل ،لكن هناك بعض السلبيات لهذا النوع من االعمال وهنا نناقش
هذه النقاط اإليجابية والسلبية (.)1( )bayt.com

(1) www.bayt.com
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جدول ( )1.2ايجابيات وسلبيات العمل عن بعد
العمل عن بعد

السلبيات

االيجابيات

تقليل تكلفة الوقت والتنقل من والى عدم الثقة والقبول من قبل الزمالء
غير العاملين عن بعد.

مكان العمل.

الحد من االجهاد والضغوط النفسية لتعب المفرط بسبب العمل الشاق

الناتجة عن العمل.

ال يوجد حد معين لعدد ساعات

مرونة ساعت العمل

العمل فقد يضطر العامل عن بعد

أن يعمل لساعات طويلة دون
مقابل.

يتيح

العمل

عن

بعد

اختيار كأي عمل غير تقليدي فالعمل عن

األشخاص والبيئات المختلفة للعمل بعد ال يتميز باألمان الوظيفي

بحرية ودون قيود

كغيره من األعمال فال يوجد في

ضمان لالستم اررية أو تأمين ما

بالنسبة للموظفين العاملين
عن بعد

بعد اإلحالة إلى المعاش.

تعزيز التاريخ المهني والسيرة الذاتية العزلة الشخصية ولحد من التواصل
وبيان األعمال التي قاموا بها وكل االجتماعي والتفاعالت

ذلك يؤدي إلى إفساح المجال

للحصول على فرص عملية جديدة.

أصبح مكان وجود الموظف أو تحمل المسؤولية الشخصية عن

العامل

ليس

بالمشكلة

الكبيرة التأمين الصحي ،واإلعاقة

فاإلنترنت سهل هذا األمر وجعل

العمل يؤدى من أي مكان.
ليس بمقدور أي شخص أن يدخل
هذه البيئة العملية فهي تحتاج إلى

معايير أساسية أو تعليم فوق

المتوسط حتى يكون العامل عن
بعد قاد ار على المنافسة.
مازالت
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الموارد

واألجور

لهذه

العمل عن بعد

السلبيات

االيجابيات

النوعية من األعمال بسيطة إلى
حد ما وهذا األمر ال يدعم في

التطوير الشخصي كما تتداخل

أوقات العمل مع األوقات االخرى
وتتشابك معها وتختلف طبيعة

العالقة

بين

صاحب

العمل

والموظف.
زيادة الرضا الوظيفي.
 تحسين زيادة اإلنتاجية.ج

فقدان معنى المنافسة.
غياب المرافق والبنى التحتية التقنية

المناسبة.

بالنسبة للمؤسسات والشركات الحد من احتمال المرض واستخدام االهتمام بتقدم الوظيفة والترقية

الحاضنة لفكرة العمل عن بعد

االجازة المرضية

زيادة األمن الوظيفي.

الحد من االتصال الوظيفي

إعداد وترجمة الباحث من مصدر )( Harpaz, 2002

 2.11انعكاسات العمل عن بعد على الموظف والمؤسسة والمجتمع
للعمل عن ُبعد انعكاسات إيجابية وسلبية على أطراف المعادلة المشتبكة (الموظف ،والمؤسسة ،والمجتمع)،
منها على سبيل المثال ال الحصر:
 2.11.1الموظف:
-

القدرة على التحكم وتحديد أوقات العمل حسب رغبة وقدرة العامل عن بعد.

-

تالفي وتجنب التعامل مع أشخاص من شأنهم تعكير الصفو وتقليل الحافز للعمل مثل العالقة بين

-

يستطيع العامل عن بعد في هذه البيئة أن يوازن بين شؤون حياته والتزاماته العملية واألسرية

-

ال يتطلب هذا العمل أن يتنقل صاحبه من مكان آلخر مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل الضغط

الرئيس والمرؤوس.
والمجتمعية.

العصبي واستثمار الوقت.

-

إتاحة الفرصة لساكني األماكن البعيدة للعمل دون انتقالهم المادي.
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-

تبني نمطا إداريا جديدا يهتم بنتيجة العمل أكثر من الطريقة التي تم إنجازه فيها مما يرفع إنتاجية

العاملين) Arvola ,2006:p38(.
 2.11.2المؤسسة
-

تستطيع المؤسسة الوصول إلى طاقات عمالية جديدة وتخصصات وخبرات كثيرة.

-

تقليل التكاليف والموازنة للمؤسسة نظ ار ألنها ال تحتاج إلى توفير أمكنة ولوازم إدارية وتكاليف تدريب

-

زيادة اإلنتاجية؛ حيث تشير التجارب إلى التأثير اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات على اإلنتاجية.

واتصال.
-

هناك تأثير إيجابي الستخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات وقد أدى هذا األمر إلى تحسين اإلنتاجية.

-

تعتبر العمالة عن بعد أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات مع قدرتها على التعاقد مع أي أحد وفي أي مكان.

-

يتميز العمل عن بعد في العالقة بين الموظف والمؤسسة بتحديد موعد إلنجاز العمل وليس مراقبة

-

قدرة المؤسسة على توظيف المتميزين من الذين ال يقدرون مغادرة أماكنهم مثل المعاقين وذوي

-

تقليل عدد المتواجدين في المكتب ،أو تجنب االنتقال إلى مبان جديدة أو مبان أكبر في المساحة

-

تقليل التكلفة بعيدة المدى مثل التوسع البنياني للمؤسسة والحد من أعداد الموظفين داخل المكاتب( .

الحضور والغياب وطلب اإلجازات.
االحتياجات الخاصة.
واالتساع.

)Octavia,2010:p15
 2.11.3المجتمع:
 يحصل توازن نوعا ما في الوظائف بين مختلف المناطق واالماكن وتقليل المركزية في أداء االعمالوتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع.

 -تمديد خدمات المؤسسات لعمالئها إلى ما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

 يمكن التغلب على قيود المكان أو الزمان في إنجاز األعمال وتوفير الخدمات ،حيث يمكن لشخص مقيمفي دولة ما أن يتابع عمله او ان يتعامل مع طرف آخر خارج مكان أقامته.

 الحد من نسبة البطالة التي تؤدي إلى االنحراف الفكري والسلوكي في المجتمعات.-

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو العرق او

-

توفير فرص العمل التي ظهرت كنتيجة طبيعية لتطور وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،والتي يمكن

العمر.

أن تستفيد من تطبيقات العمل عن ُبعد.
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 أسهمت تكنولوجيا المعلومات والتطور المعرفي في خلق فرص عمل كثيرة في مجاالت عديدة وهذا االمرتطلب إنجاز تطبيقات على االنترنت لتسهيل االستفادة من هذا التطور.

المثلى للمشاكل العالقة بفضل استشارة كفاءات وخبراء
 القدرة على الوصول إلى األهداف وتقديم الحلول ُفي شتى أنحاء العالم ،فالمشكلة الواحدة أصبح لها حلول متعددة يتشارك في حلها الكثير من األطراف.
()Heinonen ,2000 :pp62-80
 2.12الفرق بين الموظفين العادين وعمال العمل عن بعد
يمكن تعريف اصحاب االعمال عن طريق االنترنت بأنهم يعملون بشكل حقيقي لحسابهم الخاص ،أو يعملون

بمفردهم أو مع شركاء مالك مشاركين أو مديرين مشاركين ،ويكونون مسؤولين عن خلق فرص عمل وعن

دخلهم ولكنهم ال يستخدمون االخرين ،وعلى عكس الموظفين العادين فإنهم يعتمدون على اصحاب العمل
لتزويدهم بالخدمات والمهام الموكلة اليهم ليتم انجازها.) John K, David S, 2012( .

جدول ( )2.2الفرق بين الموظفين العاملون عن بعد والموظفين التابعين لشركات أو أفراد
الموظفين

العاملين عن بعد
التحكم واالدوات والمعدات
طريقة الدفع

يتم ارسال فواتير للعاملين عن

يحصل على أجر او راتب كل ساعة

(30الى  90يوما ) ،ويتلقون

متعلقة بالدفع مثل الشيك.

بعد في إطار شروط الشركة

او اسبوعيا أو شهريا ويتلقى وثيقة

احيانا دفعات مقدما
ساعات العمل

حرية اختيار الوقت من قبل

يعمل عادة ساعات محددة من قبل

التدريب

يكون لديه التدريب المطلوب قبل

يتلقى تدريبا داخليا أ ,أثناء العمل أو

تدريبية يتلقاها

العمل

الجدول الزمني والروتين

العامل

العمل ويتكفل باي رسوم دورة

يمكن تحديد طريقة العمل حسب

رغبة العامل عن بعد ولكن يشترط

صاحب العمل

خارحيا يتم توفيره من قبل صاحب

العمل تحت اشراف صاحب العمل

انجاز وتسليم المهام في المواعيد

النهائية
االشراف واالمتثال للتعليمات

يعمل دون اشراف وال يتلقى

تعليمات حول متى واين وكيفية
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العمل تحت اشراف صاحب العمل،

وتتبع تعليماته حول كيفية ومتى واين

العمل ،وهو الذي يحدد الطرق

يتم العمل وايضا حول الجودة والحجم

يكون مسؤول عن تحمل تكاليف

يستخدم عادة االدوات والمعدات

وصيانة المعدات واالدوات

والمواد المقدمة من قبل المؤسسة او

المستخدمة النجاز المهام

االدوات والمعدات

المستخدمة

صاحب العمل

فرصة الربح أو مخاطر الخسارة
الربح

كسب المزيد من خالل المشاريع

ال يكسب أكثر أذا تم االنتهاء من

النهائي لتسليم المهام الموكلة

وقد اكتسب المزيد من خالل المكافآت

ذات الحجم الكبير وضيق الموعد العمل بسرعة أكبر مما كان متوقعا،

مخاطر الخسارة

وسنوات الخدمة

يمكن كسب المزيد من االموال اذا يتلقى دفع مقابل الخدمات المقدمة

استمر عمل المشروع لفترة اطول

ويحصل على اجر بمعدل ثابت وغير

مسؤول عن تغطية الديون التابعة
للمؤسسة او لصاحب العمل

الدمج
االستقالل والعمل الذاتي

يعمل لحسابه الخاص ويعتمد

ال يعمل لحسابه الخاص بل هو تابع

على مصادر مختلفة من الدخل

للمؤسسة لو لصاحب العمل ويعتمد

ويعمل وقت اضافي وربما يحمل

على مصدر دخل واحد.

رخصة تجارية .

إعداد الباحث المصدر () John K, David S, 2012
وتشير المقارنة في التحكم واالدوات والمعدات الى ان موظفين العمل عن بعد يتمتعون بقدر اكبر من

المرونة في تقديم الوظائف مقارنة بالموظفين العادين  .ويمكن ان تحدد جداول في الطريقة التي تخفف من

أداء عملهم ،ومن ناحية اخرى يتحمل العاملون عن بعد تكاليف الدورات التدريبة وشراء االدوات والمعدات

االزمة ،اما الموظفين العادين فيتلقون تدريب حول طبيعة العمل وتتحمل المؤسسة او صاحب العمل كافة
تكاليف التدريب وايضا االدوات والمعدات ؛ وعلى اثر ذلك يمكن للعاملين عن تعزيز ربحيتهم من خالل زيادة

انتاجيتهم والقيام بالمزيد من المهام ،في حين أن الموظفين العادين يحصلون على راتب ثابت مع عمولة

احيانا.
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وتشير المقارنة في فرصة الربح أو مخاطر الخسارة الى ان الموظفين العاملون عن بعد يمكن زيادة دخلهم
وربحهم من خالل المشاريع ذات الحجم الكبير وموعد نهائي قليل ،في حين يبقى رواتب الموظفين العادين

كما مع عالوة احيانا ،وارتفاع المخاطر بالنسبة للموظفين العاملون عن بعد تكون اقل اذا تخلف عن تسليم

المهام في الموعد المحدد على عكس الموظفين فيكون نسبة الخطر اكبر .

تشير المقارنة في الدمج الى ان العاملون عن بعد يعتمدون على مصادر دخل متنوعة على عكس الموظفين

فانهم يعتمدون على مصدر دخل محدد.

 2.13ابعاد العمل عن بعد المستخدمة في الدراسة
 2.13.1البنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات
يشير مصطلح البنية التحتية في سياق تكنولوجيا المعلومات الى مجموعة متكاملة من االجهزة والبرامج
والبرمجيات والشبكات ومراكز البيانات والمرافق والمعدات ذات الصلة المستخدمة لتطوير واختبار وتشغيل

ومراقبة وإدارة او دعم خدمات تكنولوجيا المعلومات (.)2( )Techopedia.com

وامدت وجهات نظر الشركات القائمة على الموارد أن الميزة التنافسية تعتمد على الموارد الداخلية لهذه الشركة
(.)Prahalad and Hamel, 1990:88
ويمكن اعتبار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتدريب كأساس للنجاح المستقل من خالل زيادة

االنتاجية من وجهات النظر المختلفة .ويشير مدى توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الى سهولة
وصول الموظفين الى ادوات االتصال بالمعلومات وغيرها من التطبيقات المنتشرة االختالفات بين المتعاملين

عن بعد وغير المعتمدين ضمن اعضاء الشركات االسبانية ،وتبين النتائج أن المتعهدين عن بعد لديهم
إمكانية أكبر للوصول الى االنترنت وتطبيقات االتصاالت والمزيد من التدريب على استخدام تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،وتوافر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية مسؤول عن مجموعة متنوعة
من تطبيقات العمل المنزلي في جميع انحاء العالم (قشطة:2017 ،ص.)31

التدريب على تكنولوجيا المعلومات بوجود مدير مباشر لتطوير اداء تقنيات االدارة الجديدة ومهارات االتصال

إلدارة فرق المشروع االفتراضية والدولية .وعالوة على ذلك ،فإن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والدعم الذي تنظمه في العمل عن بعد ينبغي تزويد المديرين التنفيذيين والموظفين بالبنية التحتية

الالزمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألدوات الالزمة الستخدامها وتحقيق النجاح في العمل عن بعد،
وللحفاظ على النجاح لفترة طويلة ،يجب ان يخضع برنامج العمل عن بعد للتحسين والتكيف المستمرين مع
وجود البنية التحتية واالدوات التكنولوجية المتوفرة بسهولة تجعل استخدام التكنولوجيا أكثر قابلية للتحقيق

(.)Peters et al.,2009:44

(2) www.techopedia.com
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مع توافر الموارد التكنلوجيا يمكن ان يدعم االداء الفردي وازالة العقبات امام عملية التنمية سواء لألفراد او

للمؤسسات ،وعلى العكس يؤدي انخفاض توافر التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت الي انخفاض انتاجية العمل
عن بعد ،وعل ى الرغم من ان البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عامل مهم جدا في عملية نجاح العمل عن

بعد ،فإن العديد من الدراسات اعتبرت التدريب على تكنولوجيا المعلومات أهم عامل نجاح الحوسبة التنظيمية
والفردية من اجل تجنب المشاكل القائمة )(Venkatesh & Speier, 2000:52

 2.13.2مرونة العمل:
تعتبر الشركات االقل تنظيما لديها مرونة كبيرة في الحصول على فوائد من خالل العمل االفتراضي اكثر

من الشركات المنظمة (.)Ndubisi & Kahraman,2005

ويوجد عالقة ايجابية بين اداء الشركة واستخدام العمل بمرونة ،وعلى وجه الخصوص اصبحت المرونة في
العمل ممارسة تنظيمية واسعة النطاق تستخدم لتيسير القدرة على التكيف التنظيمي وتهدف الي تحقيق الميزة

التنافسية في نهاية المطاف (.)Reilly,2001

العاملون عن بعد الذين يمتازون بمهارات عاليا يكون لديهم مرونة اعلى في التوازن بين العمل والحياة

االجتماعية ،وكذلك لديهم القدرة في ادارة استقالليتهم ،وتعتبر استقاللية العمال ومرونة العمل اكثر اهمية من
توفير التكنولوجيا في تحقيق نجاح العمل عن بعد ،وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم غرب لندن
).(Born & Witteloostuijn 2013:55
وتسمح بيئة المكاتب االفتراضية للموظفين الذين يعملون عن بعد حرية التنقل في انجاز المهام الموكلة
للموظفين وال يشترط ان يقيم الموظف في المكتب اذا كان معظم عمله من المنزل على ان يتم انجاز المهام

المطلوبة ،وقد عززت شكرة  Dellفي المملكة المتحدة ظروف العمل المرنة في عام  2010من خطة العمل

المرتبطة بها ن حيث ان  %65من القوى العاملة في الشركة تتكون من عمال عن بعد ،وايضا شركة IBM

 %45من القوى العاملة تعمل من المنزل ،وتشير شركة  TELUSوهي شركة رائدة في مجال االتصاالت

السلكية والالسلكية في كندا ،الى انه في عام  2015كانت نسبة الموظفين الذين يعملون عن بعد لدى الشكرة

بلغت  ،%70لذلك توفر المرونة المتزايدة في جداول العمل االفتراضية فرصا اكثر للموظفين العاملون عن
بعد ،ويسمح لهم بالعمل خالل الساعات التي يكونون فيها اكثر انتاجية(Lim and Teo, 2000:15) .

كما وتعتبر العالقة بين مرونة العمل واالنتاجية المتعلقة بسياسة المؤسسة ،والتي تركز على حل العقد الذي
يحكم العالقة بين المدير والموظف (.)Eisenhardt, 1988:488
وحسب سياسة المؤسسة ،يتم استخدام عقد قائم على السلوك بين المديرين وموظفيهم عندما يعرف المديرين

ما قام به الموظفون ،ولكن اذا لم يعرفوا بسبب المرونة في العمل يتم استخدام عقد قائم على النتائج  ،لذلك
هناك عالقة ايجابية بين مرونة العمل وانتاجية العمل عن بعد )Ndubisi and Kahraman, 2005:68(.
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ويرى الباحث انه في إطار مكان العمل نفسه ال تزال مرونة العمل سمة ترتبط بتحسين اداء اعضاء المؤسسة
والصفات الشخصية والوالء .وهذه المرونة لها تأثير ايجابي على كل جانب من جوانب العمل الذي استفسرنا

عنه ،وعلى وجه الخصوص ،تدعم ترتيبات العمل المرنة زيادة االنتاجية ومشاركة الموظفين مع تعزيز

رفاهيتهم الشخصية وصحتهم وسعادتهم .وعلى عكس ذلك إذا قارنا ذلك مع اولئك الذين يعملون في بيئات

عمل "منخفضة المرونة" فإن هؤالء الموظفين يواجهون الكثير من المشاكل في كل من عملهم وبيوتهم بسبب
ضغط العمل غير المحدود الناجم عن المرونة المنخفضة.
 2.13.3الثقة
على الرغم من وجود العديد من تعريفات الثقة في االدبيات ،وهنا يقصد في الثقة القدرة على االعتماد
على كلمات وافعال وسلوك اطراف العمل ،وتعتبر الثقة عنصر اساسي في تكوين عالقة تكافلية بين المدير

والموظف ( ،)Newtsrom,2011:277والعنصر االساسي في الثقة هو قبول المخاطر ،واشار Mayer
واخرون الثقة ليست مخاطرة ولكن الرغبة في تحمل المخاطر والعمل على حل قضايا المخاطر بين االفراد

وتعتبر ثقة المشرف من الموظفين مهمة جدا لتنفيذ العمل عن بعد ؛وذلك يجب االعتماد عليها لتنفيذ نظام

العمل عن بعد ،وايضا ثقة المشرف من المرؤوسين امر ضروري لتنفيذ العمل عن بعد والحفاظ على الثقة هو
اهمية كبيرة إلنجاح نظام العمل عن بعد ،ولزيادة الثقة والوالء المتبادل يتطلب التفاعالت بين كل من الوظف
عن بعد وصاحب العمل (.)Abdallah, 2010 ; Koskinen, 2007

تعتبر الثقة التنظيمية بانها متغير اساسي في التنبؤ بسلوك االفراد ،وانها اكثر فائدة في التنبؤ بشكل
عام بالرضا الوظيفي ،كما وتمتاز الثقة المتبادلة بين اطراف العمل باإلنتاجية العالية ،وان االسلوب التقليدي

لإلدارة الذي يعتمد على عدم الثقة في العاملين يؤثر على عدم الثقة من قبل المشرفين في المؤسسة نفسها،
وقد يكون االمر صعبا في بدايتها عند التحويل من المستويات المنخفضة للثقة الى مستويات أعلى ،وذلك

يعتمد على التعاون المشترك ومراقبة سلوك االفراد من قبل المشرفين (المعشر ،الطراونة :2012 ،ص)630
فيما يتعلق بثقة العمل عن بعد:

اظهرت نتائج دراسة اجراها مكتب الواليات المتحدة لإلحصاءات العمل لعام  2009الي استنتاجين
يشيران الى ان الثقة عامل في تنفيذ او الموافقة على العمل عن بعد ،كما وأشارت الدارسة الى ان المديرين

اكثر مالءمة للموافقة على العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم اداء عالي في انجاز المهام ،كما ان

المديرين ينظرون الى القدرة على ادارة ومراقبة الموظفين باعتباره تحديا يتعلق بالعمل عن بعد ( U.S

" )Office,2013:44مكتب الواليات المتحدة إلدارة ة شؤون الموظفين".

وكشفت دراسة شملت  300مدي ار من بينهم قادة حكوميين ان المديرين غير راغبين في اعتماد العمل عن بعد

اذا كانوا قلقين بشان النتيجة (.)Watad & will,2003
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وقد بين المؤلفون شرح العمل عن بعد هو اجراء تدخل التغيير التنظيمي الذي يشمل تغيرات واسعة

النطاق لطبيعة وظيفة المدير بالنسبة الى التواصل وادارة الداء وتعزيز العالقة بين المشرف والموظف ،وان
الخوف من ان القضايا المتعلقة باألمور المنزلية واالجتماعية قد تؤثر على اداء الموظف ،لذلك يجب على

المدير الوثوق بالموظفين الذين يعملون عن بعد سواء من المنزل او من اي مكان ومن المرجح ان يتبنى

القادة الذين يصنعون توقعات واضحة ومكافئات محددة بوضوح لتحقيق سياسات العمل عن بعد ( &Greer
)Payne,2014:87
ويرى الباحث ان العاملون عن بعد يستطيعون كسب الثقة من خالل تقديم اداء افضل للطرف االخر
"اصحاب العمل " الى جانب ذلك تدفق مستمر ومباشر من المعلومات حول المشروع ،ومن االفضل ان

يكون العاملون المستقلون صرحين مع موكليهم حول قدراتهم وتوافرهم قبل الشروع في اي عمل او مهمة بدال

من إعطاء وعودات كاذبة بعد ان يتم ابرام العقد وااللتزام به.
 2.13.4الرضا الوظيفي:

تشير الدراسات السابقة الى العالقة القوية بين الرضا الوظيفي وانتاجية ارباب العمل من خالل زيادة

انتاج العمل في اليوم ""ورقة عمل رقم ،""297ويؤدي الرضا الوظيفي دو ار حيويا في التكيف عن بعد ،ولكن
عندما يواجه العامل عن بعد مشاكل مع زمالئه وليس لديه مرجعية فان يصبح غير راض وهذا يؤثر سلبا

على االنتاجية ()Bockerman & Ilmakunnas,2010

باإلضافة الى ذلك عندما يحصل العاملون عن بعد على منافع من خالل زيادة العمل وجدولة الوقت

بين العمل واالسرة ،فإن مستوى رضاهم سيكون أعلى ،وهذا بالتأكيد سيعزز ادائهم ويعتبر الرضا الوظيفي هو
عامل حاسم يتعلق بتحسين االنتاجية عن بعد ،كما ان رضا العاملين عن بعد وتقييم ادائهم الوظيفي يرتبطان

بإنتاجية العمل (.)Lim and others,2000:15
الخالصة:
يرى الباحث أن أهمية العمل عن بعد قد أخذ تقدما ملموسا وازداد االهتمام بهذا النوع من األعمال
نتيجة متطلبات العمل ،وكذلك زيادة عدد الخريجين فقد اهتمت الدول المتقدمة في هذا المجال بما يحقق

مصالح السوق وأرباب العمل والذي بدوره ينعكس على العاملين والمجتمع ككل.

كما يأتي هذا الموضوع بعد حصول التقدم الكبير في وسائل االتصاالت والتواصل وازدياد االحتياجات لبعض

التخصصات التي قد تكون متوفرة في بعض الدول وتوفير الخدمة لمن يريد والتكلفة التي تتوافق مع أصحاب

العمل.
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حيث ساعد التطور الكبير الحاصل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى تطور سريع لفكرة العمل عن

بعد ،وعمل هذا النوع من العمل على تخفيف االزدحام المروري الحاصل بسبب الذهاب للعمل والذي بدوره

ادى إلى التخفيف من حوادث السيارات بسبب كثرة الراغبين في مزاولة هذه المهنة  ،والمساهمة في حماية
البيئة بتقليل الغازات المنبعثة من وسائل النقل ،باإلضافة الى أن العمل عن بعد ساعد في تقليل ازدحام

المكاتب الذي يؤدي في بعض األحيان إلى إضافة مباني جديدة أو إلى مباني أكبر مساحة  ،وعمل على

تقليل نسبة الغياب واالنقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من سلبيات مباشرة على اإلنتاجية
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 3الفصل الثالث
العمل عن بعد في قطاع غزة وبعض الدول
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الفصل الثالث
العمل عن بعد في قطاع غزة وبعض الدول
 3.1مقدمة:
يعتبر العمل عن بعد من المجاالت الحديثة التي زاد انتشارها في الدول العربية ،وساعد هذا النظام

لخلق فرص عمل جديدة سواء لألفراد او المؤسسات ،ويترتب على نجاحه هو كيفية تطبيق هذا النظام والعمل
به وتقبل مبادئه وتعزيز الثقة بين صاحب العمل والعامل.
انطلق نظام العمل عن بع د في قطاع غزة في بدايته بشكل فردي ثم تطور تدريجيا حيث خلق هذا النوع من

العمل الى انشاء مؤسسات وشركات تضم افراد يعملون بنظام العمل عن بعد وهذه المؤسسات تنجز العمل
الموكل لها لشركات ومؤسسات خارجية .
يساهم العاملون عن بعد في النمو االقتصادي حيث يخلقون المزيد من فرص العمل حيث قام  %25من

العاملين عن بعد في عام  2013بإنشاء وظائف اضافية واستئجار مقاولين آخرين .وانفق هؤالء العاملون
عن بعد  96مليار دوالر واستخدموا  2.3مليون عامل .وتظهر البحوث ان ما يقرب  2.5مليون عامل عن

بعد يتوقعون إطالق شركات اكبر ( The State of Independence in America workforce,
.)2013
 3.2تاريخ العمل عن بعد في قطاع غزة:
بدأ تطبيق العمل عن بعد عالميا في بداية العام  ،1970ولكن بشكل محدود االنتشار في كافة الدول

وذلك بسبب اهمال التركيز عليه من قبل االدارات على نظام العمل عن بعد  .بعد ذلك زاد تركيز الدول

المتقدمة على فكرة العمل عن بعد وانتقل هذا التركيز الى الدول النامية الحتوائه على امكانيات كبيرة في

انجاح العمل وتطويره وايضا زيادة عدد العمال في الدول النامية (الزومان وآخرون ،2004 ،ص.)62

وفي قطاع غزة مع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجأ بعض الخريجون بشكل فردي
الى االرتباط بعقود عمل مؤقتة مع مؤسسات خارجية ،وتطور االمر بعد ذلك الى ان أصبح هناك شركات
ومؤسسات تعمل لمؤسسات خارجية باالعتماد على وسائل االتصاالت الحديثة

تعتبر منصات العمل الحر عبر االنترنت شكال جديدا من اشكال العمل يغير الترتيبات التقليدية للعمل،
وتعمل هذه المنصات كوسيط يربط الباحثين عن عمل والفرص لتحقيق نتائج أفضل للعمل(Manyika et .
)al., 2015
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ومن ضمن تلك المؤسسات:
•

شركة اعمل بال حدود

•

شركة ميداد

•

شركة سمارت

•

شركة هوية

•

شركة Gaza getway

•

شركة هيكسا

•
•

شركة نيو سوليوشن

شركة يونت ون

وايضا يوجد منصات الكترونية عالمية وتضم موظفين واصحاب عمل من قطاع غزة
•

منصة freelancer

•

منصة upwork

•

منصة Toptal

•

منصة Nabbesh

االعمال الذي تقوم بها تلك الشركات والمنصات:
تشمل جميع االعمال التي يتم انجازها عن طريق االجهزة الذكية وباستخدام االنترنت ومن اهما:
•
•
•

انشاء وتطوير مواقع االنترنت.

انشاء وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية

ادارى المواقع اإللكترونية.

•

ادخال البيانات.

•

التعلم عن بعد

•

التسوق عبر االنترنت

•

اعمال الترجمة

•

تقديم افضل استشارات

•

تصميم اعالنات

•

عمل مونتاج وفيديو

•

تقديم خدمات صوتيه
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 3.3العالقة بين البطالة والتوجه الى العمل عن بعد
من المالحظ ان ارتفاع نسب البطالة وقلة الوظائف في البلدان المختلفة يعتبر دافع إليجاد بدائل عن

الوظائف التقليدية وكان البد من التفكير في ايجاد حلول وكانت فكرة تبني العمل عن بعد هو خيار أساسي
لتلك الحلول لدى الجيل الجديد من القوة العاملة ،غير أن واقع التقارير والدراسات الحديثة تجد ان بعض

المجتمعات قد انخفضت فيها نسب البطالة؛ وذلك بعد تمثيل جزء من قوى العمل في سوق العمل عن بعد
()Franjkovic et al.,2015
ومما ال شك فيه أن العمل عن بعد يعتبر حال جيدا للشباب العاطلين عن العمل خاصة في ظل االنفتاح

التكنولوجي الهائل الذي أتاح فرص العمل الحر عبر شبكة االنترنت والتي من شأنها أن توفر اكتفاء ذاتيا

لألفراد واالستغناء عن أي وظيفة تقليدية (أبو الخير :2015 ،ص)41
 3.4سوق العمل في قطاع غزة

يعتبر الوضع االقتصادي في قطاع غزة مترديا نتيجة للظروف االقتصادية والسياسية والتي تعزى في

المقام األول لوقوعه تحت حصار مفروض عليه منذ سنوات والذي أثر سلبا على كافة مناحي الحياة ،كما

وأظهر المسح الذي قام به مركز االحصاء الفلسطيني عام  2016أن معظم القوة العاملة المشاركة في سوق

العمل تنطوي تحت القطاع الخاص بنسبة  %57.3في حين كان نصيب القطاع العام بنسبة  %36من
مجموع القوة العاملة وقد نالت القطاعات األخرى ما نسبته ، %6.7وقد أظهرت النتائج أن معظم القوة
العاملة تتركز في قطاع الخدمات حيث يعمل فيه ما يقارب  ،%53وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من

العاملين يعملون في القطاع الخاص فإن االجر الذي يتقاضاه  %87منهم ال يكاد يصل لنصف الحد االدنى
من االجور ،حيث أظهر المسح أن متوسط االجر الشهري في القطاع الخاص  745شيكل والحد االدنى من
الجور في فلسطين هو 1450شيكل ،ويمكن القول بأن قبول األفراد بهذه الجور المنخفضة بسبب ضعف

سوق العمل وقلة فرص التوظيف المتاحة (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )2016 ،
 3.5االنتاجية:

يحتل موضوع اإلنتاجية أهمية بارزة في كل القطاعات والمؤسسات االقتصادية وغيرها ،على اعتبار أن

االنتاجية مؤشر ضروري وهام للتعرف على مستوى األداء والقدرة على اإلنتاج في مختلف القطاعات
والمنشآت االقتصادية ،ذات التخصصات المتنوعة واألحجام المختلفة.

كما وتحظى اإلنتاجية بأهمية خاصة في اقتصاديات الدول كافة وذلك نظ ار إلى الدور الذي تؤديه في سرعة
نمو المجتمعات وتحسين مستوى معيشة السكان ،كما تعد مؤش ار يعكس مدى الكفاءة في استخدام الموارد

البشرية وغير البشرية المتاحة داخل الوحدات االقتصادية ،فضال عن أنها تعد دليال على ما يط أر على

القطاعات االقتصادية من تطور علمي وتقني (حسين.)2011 ،
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ويضيف الناصر ( )2010بأن المنافسة العالمية أرغمت كل المصنعين على بذل الجهود الحثيثة لتحقيق

أعظم إنتاجية ،حيث تعني اإلنتاجية إثراء العملية اإلنتاجية من خالل تحقيق أفضل توليفة بين عناصر

المدخالت للحصول على المخرجات ،وهي بذلك تعني تخفيض كمية المدخالت إلنتاج مستوى المخرجات
نفسه أو زيادة المخرجات مع بقاء كمية المدخالت كما هي.

 3.5.1مفهوم اإلنتاجية
يعد مفهوم اإلنتاجية من المفاهيم الحديثة نسبيا في مجال االقتصاد واإلنتاج وهي تعني بالمفهوم العام
المعيار الذي يمكن من خالله قياس درجة حسن استغالل الموارد اإلنتاجية كما تعني أيضا كمية اإلنتاج
بالنسبة لكل عنصر من عناصر اإلنتاج.

ويعرف الخزاعي ( )2009اإلنتاجية على أنها "مؤشر لقياس حجم المدخالت المطلوب توافرها لتحقيق

حجم معين من المخرجات ،اي العالقة القائمة بين المدخالت من عناصر اإلنتاج والمخرجات من السلع

المنتجة" .ومن ناحية أخرى دائما ما يحدث خلط بين مفهوم االنتاجية وبعض المفاهيم المشابهة ،وال زال هذا
اللبس بين تلك المفاهيم (الزهرة :2008 ،ص.)37
 3.5.2أهمية اإلنتاجية

تنبع أهمية اإلنتاجية من كونها تؤثر في سرعة النمو االقتصادي ،وتساعد في ارتفاع مستويات
المعيشة ،كما أنها تؤدي إلى إدخال تحسينات في ميزان المدفوعات ،وتساعد في السيطرة على نسبة التضخم.
كما وتعتبر اإلنتاجية إحدى المؤشرات الهامة في مجال تقييم األداء للوحدات اإلنتاجية ،مما أدى إلى

االهتمام المتزايد بهذا المؤشر في كل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،كما أن منظمة االمم المتحدة
للتنمية الصناعية ( )UNIDOقد أكدت على أهميتها ،حيث أن عدم حدوث تقدم منتظم في إنتاجية العمل

للقطاع الصناعي خالل فترة زمنية طويلة سوف يعمل على عدم توازن القطاعات الصناعية والتضخم،
وصعوبات في ميزان المدفوعات ،مما يؤدي إلى الحاق الضرر بالنمو االقتصادي واالجتماعي (الزهرة،

.)2008

ويمكننا القول هنا بأن أهمية اإلنتاجية تتلخص في أنها من أهم عناصر نجاح المنشآت وقدرتها على
االستمرار ،كما وتمثل أساسا لتحقيق األرباح التي تمثل مصد ار هاما للتكوين الرأسمالي واالستثمار الذاتي في

المنشآت ،وكذلك تعمل اإلنتاجية على توسيع نطاق السوق بتقديم المزيد من السلع والخدمات إلشباع
احتياجات المجتمع ،باإلضافة إلى أنها تعمل على تحسين وتطوير كفاءة استخدام الطاقات اإلنتاجية.
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 3.5.3قياس اإلنتاجية:
إن قياس اإلنتاجية هو مقياس لالستخدام الفعال للموارد ،لذا فإن المهمة األساسية لمدير اإلنتاج هي تحقيق

االستخدام الفعال لموارد المؤسسة ،كما أن اإلنتاجية هي مقياس للمخرجات منسوبة إلى المدخالت (العمالة،

رأس المال ،المواد ،الطاقة ،)... ،حيث يمكن قياس اإلنتاجية على مستوى عملية تشغيل واحدة ،أو على
مستوى إدارة أو قسم إنتاجي معين أو على مستوى المؤسسة بأكملها (خالدية.)2007 ،

وقد قام أبو قحف ( )2002بتصنيف مقاييس اإلنتاجية إلى أربعة مجموعات كاآلتي يمكن عرضها
في النقاط التالية:
 .1مقاييس تستهدف تقييم مدى تحقيق مستوى معين من النتائج في ظل معطيات معينة ،باستخدام أساليب
متعددة منها دراسة الحركة والوقت وتحليل التكلفة والعائد وغيرها ،حيث أن هذه المقاييس ترتبط بتحسين

وتطوير العمليات وتكنولوجيا اإلنتاج ،وكذلك طرق تنظيم عملية اإلنتاج.

 .2مقاييس ترتبط بابتكار جديد أو إدخال تكنولوجيا جديدة في اإلنتاج ،وبرامج البحوث والتطوير ... ،إلخ.
 .3مقاييس ترتبط بإنتاجية األفراد ،مثل معدالت نمو إنتاجية الفرد ،الرضا عن العمل والحوافز ...إلخ.
 .4مقاييس ترتبط باألداء الكلي للمؤسسة.

ويضيف خالدية ( ) 2007بأن قياس اإلنتاجية من الممكن أن يترتب عليه بعض الفوائد حيث تعتبر

اإلنتاجية دليال للنمو ،تقوم باستخدام أقل للموارد في اإلنتاج ،وإنتاجية العمل مؤثر حساس لهذا النمو ،ألن
ارتفاعها يعني كميات أكبر من المنتجات ،وبالتالي خدمات أكثر للعامل ،تتمثل أساسا في زيادة دخله ،كما

وتستخدم اإلنتاجية لقياس الكفاءة ووسيلة لتقييم مدى استخدام الموارد ،إضافة إلى أن اإلنتاجية تؤثر في

األسعار واألجور ،إذ أن زيادة األجور لها عالقة وثيقة بالزيادة في إنتاجية العمالة.
 3.5.4انتاجية العمل عن بعد

مسائل العمل عن بعد تم مناقشتها وفحصها في العديد من السياقات من خالل معالجة مجموعة

متنوعة من االهتمامات .وقد برزت انتاجية العاملين عن بعد كأحد التحديات الحاسمة لجدوى العمل عن بعد
()Bosch-Sijtsema et al. ,2010:183
مكاسب االنتاجية الكبيرة المستمدة من العمل عن بعد تم االعتراف بها في البحوث السابقة كمحفز
رئيسي لتنفيذ الشركات ترتيبات العمل عن بعد ومع ذلك لم تزد مكاسب االنتاجية كما كان متوقع بسبب
العديد من االسباب التكنولوجية والتنظيمية ،عالوة على ذلك صعوبة قياس أداء العاملين عن بعد هي ِ
تحد

اخر يواجه الشركات التي تتعهد بالعمل عن بعد.
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وجدت بعض الدراسات واالبحاث المتعلقة بموضوع االنتاجية والعمل ان االنتاجية الفعلية يصعب قياسها في

اساليب العمل المختلفة ومواقع العمل المختلفة التابعة للشركات حيث يقضي العمال الكثير من الوقت خارج
مكاتبهم اما التنقل في مواقع العمل لمقابلة العمالء ،او العمل في المنزل النجاز المهام الموكلة
() Davenport,2005 ; Sijtsema,2010 ; Sijtsema,2009
ليس هناك بالضرورة عالقة مباشرة بين المدخالت والمخرجات للعاملين عن بعد بسبب تأثير العديد من
المتغيرات المتداخلة بتعقيد المهمة وعدم وضوحها .باإلضافة الى ذلك فان قياس االنتاجية الفعلية يتطلب

معلومات شاملة ،والتي عادة ما تكون خارج نطاق وصول الباحثين بشكل رئيسيي من قبل السلطات
الحكومية (مثل احصاءات مكاتب العمل) وتتمثل في االحصاءات الوصول الى االنترنت وتحليل النطاق

العريض واساليب السفر واستهالك الوقود واالرباح في الساعة والمساهمة في الناتج المحلي االجمالي
باإلضافة الى ان مشكلة القياس غير محصنة عندما ال تكون المهام ثابتة وليست روتينية وليس لديهم اوقات

قياسية لإلنتاج ويمكن ان تكون اداؤها بشكل مختلف بين مختلف العمال
)Ramirez,2004

& (Nembhard

وفي هذه الحالة يصبح قياس االنتاجية الفعلي اكثر صعوبة عندما يقوم العاملون عن بعد بأداء المهام

المتعلقة بالمعرفة مثل (االنشاء والتخزين والفرز واالسترداد وتطبيق واكتساب المعرفة ) عندما يكون المنتج
غير ملموس ،وناد ار ما يكون له طريقة واحدة للقيام به ومن الصعب تحديده كميا

وبسبب هذه الصعوبات المرتبطة بإنتاجية العاملين عن بعد الفعلية فقد اعتمد العديد من الباحثين على تبني
وتطوير الية قياس انتاجية العمل عن بعد e.g. Baker et al., 2006; Belanger, 1999; Jensen,
;2007; Neufeld and Fang, 2005; Martinez-Sanchez et al., 2007; Staples et al., 1999
Teo and Lim, 1998
()gamal et al.,2012:5
 3.6الصعوبات التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة
من المألوف انه عند بداية تجربة اي نظام جديد قد يواجه بعض المعوقات قد تؤدي ابطاء نجاحه

وسرعة انتشاره ،فان تجربة نظام العمل عن بعد في قطاع واجه بعض الصعوبات.

من المالحظ ان تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محدود في قطاع غزة وذلك بسبب عدم
االهتمام في البنية االساسية للتكنلوجيا في قطاع غزة من قبل االحتالل االسرائيلي خالل فترة احتالل قطاع
غزة ،كما ويتعمد االحتالل في الوقت الحالي الى العمل على تعطيل ادخال اساسيات البضائع مخصصة
لشبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (أبو ماضي :2004 ,ص)32
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في عام  2015تم اجراء ورشة عمل في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية حول العمل عن

بعد في قطاع غزة وتم سرد بعض المعوقات الي تعمل على تضييق العمل بنظام العمل عن بعد وصعوبة
تطبيقه في القطاع ومنها:
 3.6.1بالنسبة للعاملين:
 على حسب قانون العمل الفلسطيني ال يحمي العامل المتعاقد مع شركات خارجية. -وجود صعوبة في تحويل االموال الى قطاع غزة.

 عدم تحفيز الحكومة لالستثمار في مجال التكنولوجيا.-

صعوبة تسويق العمل عن بعد للعاملين في قطاع غزة نظ ار لعدم وضوح الصورة النمطية لفلسطين في

الخارج.

ارتفاع كبير في التكلفة بسبب ازمة الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات (و ازرة االتصاالت الفلسطينية،

)2015

 3.6.2بالنسبة ألصحاب العمل:
 عدم فهم المعايير الدولية للعمل وضعف الكادر الفلسطيني نسبيا في المجاالت المطلوبة.-

غياب ثقافة العمل عن بعد لدى الكادر الفلسطيني وغياب ثقافة التعامل مع المستهلك الدولي.

 -رغبة الموظفين بترك العمل الخاص والتحول الي العمل العام

 يواجه الكثير من الخريجين ضعفا في اللغة اإلنجليزية (و ازرة االتصاالت الفلسطينية.)2015 ، 3.6.3عرض التحديات التي تواجه العمل عن بعد في قطاع غزة حسب المقابالت الشخصية التي اجراها
الباحث:

-

المشاكل المصرفية بسبب القيود المفروضة على الحصار في جميع البنوك في غزة والتي قد تكلف

العاملين عن بعد رسوم مرتفعة نتيجة استخدامهم طرق اخرى للحصول على اموالهم ،كما اشارت

االحصاءات على موقع بيونير الخاص بالعمل عن بعد ان  %54من العاملين بهذا النظام يتلقون

-

اجورهم عبر البنوك المصرفية( .مقابلة شخصية ،عماد خليل 30 ،اكتوبر.)2017 ،

وجود فجوة علمية بين المناهج الجامعية واحتياجات سوق العمل ،وعدم وجود ثقة بين العاملين عن بعد

والمؤسسة التابع لها او العميل النهائي “ صاحب العمل “ ،حيث لوحظ ان بعض العاملين عن بعد ال

يتلقون اجورهم بمجرد اإلشارة الي انهم يقيمون في قطاع غزة(.مقابلة شخصية ،محمد العرايشي13 ،

مايو)2017 ،
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 ضعف مهارات الخريجين في التعامل مع المؤسسات الخارجية ووجود عقبة ضعف اللغة االنجليزية،حيث تستخدم الجامعات الفلسطينية اللغة االنجليزية كلغة للتعليم ،ويستخدم المحاضرين اللغة العربية

لشرح المواضيع (مقابلة شخصية ،كريم أبو عمشة 16 ،يناير.)2018 ،

 معظم العاملون عن بعد يعملون بطريقة عشوائية وغير منظمة وبدون اهداف واضحة؛ وذلك بسببنقص التدريب لديهم .

 مشكلة الكهرباء والقطع المستمر ،ويعتبر هذا سبب الكثير من المشاكل التي يواجها العاملون عن بعد،ونجد ان معظمهم ال يمكن االنتهاء من العمل خالل الموعد المحدد من قبل اصحاب العمل.

 العزلة االجتماعية ،حيث يعاني معظم العاملون في هذا النظام من العزلة االجتماعية وانعدام التواصل،باإلضافة الى ذلك يمكن أن يواجه العاملون عن بعد بعض المشاكل االجتماعية الن معظم االفراد في

قطاع غزة يعتبرون أنفسهم متشابهين مع البطالة (مقابلة شخصية ،عمر زقوت25 ،مايو)2017 ،

 ربما العمل عن بعد من قطاع غزة قد يشكل عائقا كبي ار عندما يتعلق االمر بالمعامالت المالية ،فياآلونة االخيرة علقت ويسترن يونيون "شركة للحواالت المالية " الخدمات في قطاع غزة في بعض البنوك

(شقليه)2017 ،
 3.7النظرة الشمولية الدولية للعمل عن بعد
يمكن البدء هنا بأمثلة من مجموعة دول االتحاد األوروبي ،ألن المفوضية األوروبية Commission

 Europeanتركز على العمل عن بعد في حد ذاته ،بل تنظر إليه في إطار أكبر ،وهو مخطط التنمية

االقتصادية لالتحاد ككل .إذ ترى العمل عن بعد كأحد الحلول لخفض معدل البطالة في مجال التقنية الناجمة
عن سرعة التقدم الفني ،والمقدرة الواقعية على التفكير في االحتياجات الفردية أو توفر فرص عمل جديدة.
()EU,2012

ولما كان هذا النوع الجماعية التي تفسح الطريق ،أو توفر فرص عمل جديدة من البطالة غير مستمر

 مقارنة بالبطالة الدورية  -فإن المفوضية ترى أن الحل يكمن في تقوية البنية التحتية لنظام االتصاالت فيالمجتمع األوروبي .وألن التقدم الذي أدخلته الواليات المتحدة األمريكية بإنشائها لطريق المعلومات السريع قد

حفز االتحاد األوروبي على تبني فكرة بناء مجتمع المعلومات  Society Informationكهدف يطمح إليه.
وبالنظر إلى إنجازات الواليات المتحدة األمريكية من خالل بيانات وسائل اتصاالتها ،أكدت المفوضية على
أهمية اتباع أوروبا للنموذج األمريكي .فعلى سبيل المثال :تمثل تقنية الوسائط المتعددة واستخداماتها في

عرض المعلومات والتواصل بين الناس ،تغيي ار جذريا يكاد يضاهي الثورة الصناعية األولى .لهذا فإنها كجانب
هام من التقنية قد تدفع بقدرة أوروبا االقتصادية إما إلى التقدم أو التدهور في السوق التنافسية العالمية ،وفق
سرعة تبنيها لهذه التقنية وتطويرها أو تخلفها عن اللحاق بالواليات المتحدة األمريكية .كما أن بإمكانها أن تسد
الحاجات المستحدثة للمجتمعات األوروبية التي تتمثل في :شبكات االتصاالت داخل الشركات وانتشار العمل

عن بعد  .وفي الواليات المتحدة األمريكية هناك ما يزيد على ستة ماليين نسمة يزاولون العمل عن بعد ،كما
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أن هناك حوالي  ٢٠٠شركة كبرى تستخدم طريق المعلومات السريع .أي أنها في دور الريادة في هذا

المجال ،وبهذا يتضح أن األعمال التي لها عالقة بشبكات االتصال ستزيد من القوى العاملة األوروبية التي
تتحلى بخصال المرونة .بل إن العمل عن بعد تصدر التخطيط التنفيذي للمفوضية ألن ذلك سيغير األسلوب

التنظيمي للشركات ومسؤولية المدير والعالقة مع العاملين .ولهذا قررت المفوضية تكوين قوة عمل لدفع عجلة
العمل عن بعد والسعي لوضع برامج تجريبية بصورة سريعة؛ حتى تكون شاهدا حيا لمؤسسات االعمال على
الفوائد الكامنة في البنية التحتية الجديدة للمعلومات ()EU,2010
وفي الواقع هناك فجوة كبيرة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي في الطريقة التي تتبعها
حكومات كل منهما في الترويج للعمل عن بعد ،وكذلك في الدور الذي يلعبه العمل عن بعد في االقتصاد

الوطني .ففي الواليات المتحدة األمريكية تقوم الحكومة بوضع اإلطار القانوني للعمل عن بعد ،بحيث يمكن
للقطاع الخاص استكشاف بنية العمل الجديد .بينما في أوروبا تقوم المفوضية بدفع القطاع الخاص من خالل

دعم المشاريع والترويج المباشر بالدعوة لإلسراع في إنشاء إطار جديد للتعاون بين مؤسسات األعمال في
أوروبا وإيجاد مجال للمعلومات يمكن أن تتشعب فيه أنشطة اقتصادية تتولد من التعامل بين المؤسسات
الصغيرة لألعمال .وكذلك الدعوة إلى إنشاء شبكة أوروبية لمؤسسات التدريب .كما أعقب ذلك طلب

المفوضية لمشاريع اقتراحات خاصة بزيادة العمالة والتنمية الصناعية والتنافس بين دول االتحاد .ومن بين

 ١٢٢مقترحا قامت المفوضية بالموافقة على  ٣٥مشروعا ،ركزت عشرة منها على تأثير وسائل االتصاالت

المتقدمة على المستوى االجتماعي والبيئي واالقتصادي أو على مؤسسات البحوث في المناطق المختلفة.

بينما ركز  ٢٥مشروعا على قضايا العمل عن بعد؛ بهدف تشجيع هذا األسلوب الجديد من العمل.
وقد شملت مجاالت االهتمام
 -1ال مركزية المنظمات الكبرى

 -2إنشاء مراكز متشابكة للعمل عن بعد
 -3شبكات مؤسسات العمل الصغرى
 -4اختناق المرور في المدن
كل هذه المشاريع تهدف إلى التالحم االقتصادي واالجتماعي األوروبي .حيث تقوم سياسة التالحم
على أساس دمج المناطق األقل نموا في المجتمع األوروبي لتتمكن الدول األعضاء من االستفادة من الرفاهية

االقتصادية في المناطق األكثـر حظـا .ورغـم عدم وجـود إحصـاءات عن نتائـج تلك السياسة إال أنـه من

الصعب تـصـور أن العـمـل عن بـعـد  -في مشاريـع تتشـارك فيها مجتمعات وأعمـال من إيرلندا إلى الدنمارك

إلى اليونـان  -لن يـؤثـر على أعضـاء المجتمـع األوروبي (بافيل ،2007 ،ص.) 25
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 3.8تجارب عالمية حول العمل عن بعد
 3.8.1الواليات المتحدة االمريكية:
يتميز االقتصاد االمريكي بالقوة والمواكبة لكافة مراحل التقدم التكنولوجي وتوافر البنية التحتية على

كافة االصعدة (البشرية والتكنولوجية) للعمل عن بعد وذلك من خالل التركيز في عشرينيات القرن على التقدم
التكنولوجي والثورة العلمية في التواصل من خالل شبكات االنترنت والتي كانت محف از رئيسيا إلقبال الكثيرين

من ذوي الخبرة واالمكانيات في العمل عبر هذه الشبكات ،حيث كان هناك نقلة كبيرة عدد العاملين عبر هذه

الشبكات.

عدد العاملين عن بعد في الواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة 2014-2005
حيث بلغ عدد العاملين عن بعد في عام  2005في الواليات المتحدة االمريكية  1819355فرد

ويشمل هذا العدد العاملين في المؤسسات الربحية وغير الربحية  /ولقد شهد هذا العدد زيادة في عام 2006
بمقدار  %26.2في عدد العاملين عن بعد حيث أصبح عدد العاملين عن بعد في عام  2006في الواليات

المتحدة األمريكية  2296265فرد وأخذ عدد العاملين عن بعد بالزيادة في األعوام التالية حيث بلغ عدد

العاملين عن بعد في عام  2010في الواليات المتحدة  3023028بنسبة  %66.15وفي عام  2014بلغ

عدد العاملين عن بعد  3677061فرد بنسبة  %102.1مقارنة في عام .2005
تظهر دراسات حديثة أنه في الواليات المتحدة ارتفع عدد العاملين عن بعد بنسبة  115في المئة ،في

عام  ،2017وفي مطلع عام  ،2015استخدم حوالي نصف مليون شخص برنامج "سالك" للمحادثات
الجماعية عبر اإلنترنت بشكل يومي ،والذي غالبا ما يستخدم من قبل مجموعات العمل المختلفة .وبحلول

سبتمبر/أيلول من  2017ارتفع ذلك العدد إلى ستة ماليين شخص ،وفي  2017كشف استطالع أجرته

مؤسسة غالوب لألبحاث عن أن  43في المئة من بين  15ألف أمريكي شملهم االستطالع يقولون إنهم

قضوا بعض فترات حياتهم في العمل عن بعد ،وذلك بزيادة قدرها أربعة في المئة عن عام .2012
معدل النمو لعدد العاملين عن بعد خالل الفترة 2014-2005
المؤسسات غير ربحية

%105.1

مؤسسات ربحية

%94.8

العاملين بالقطاع العام

%424.3

اجمالي معدل نمو العمل عن بعد

%102.1

المصدر (منظمة العمل الدولية)2016 ،
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من البيانات السابقة تبين ان نسبة معدل النمو للعاملين في المؤسسات الغير هادفة للربح زيادة

مضطردة خالل الفترة  2014-2005زيادة بمعدل  %105.1بينما كانت الزيادة في المؤسسات الربحية
بمعدل اقل وهو  %94.8اما كان من الملحوظ الزيادة الكبيرة لعدد العاملين في القطاع العام من خالل العمل

عن بعد  %424.3وهذه النسبة تمثل قفزة كبيرة وتأتي ضمن السياسة التي اتباعها من قبل الحكومة تجاه
تحفيز وتنظيم العمل عن بعد لما له من ايجابيات وزيادة في االنتاجية للعمل ،معدل النمو االجمالي للعاملين

عن بعد خالل تلك الفترة بزيادة قدرت ب  %102.1مما يعكس مدى االهتمام والتوجه نحو هذه الطريقة في

العمل والتي تتوافر لها كافة الظروف والتشريعات الناظمة لتلك الطريقة في العمل والتي اصبحت تنتشر
بشكل واسع بعد الثورة التكنولوجية المعاصرة والتطبيقات الحديثة لكافة البرامج المواكبة للتطور العصر وكذلك

تماشيا مع الظروف االجتماعية الرباب االسر حيث يمثل نسبة العاملين عن بعد في الواليات المتحدة

االمريكية من الرجال  %57مقارنة ب %43من السيدات والتي يعملن بنظام العمل عن بعد بما يتوافق مع
الظروف االجتماعية السائدة.
حيث تم اعتماد قوانين وتشريعات ناظمة للعمل عن بعد في عهد الرئيس االمريكي بارك اوباما في عام

ديسمبر  2010والذي جاء لتعزيز العمل عن بعد في القطاع العام ،حيث يحق من خالل هذا القانون
للموظفين المؤهلين العمل عن بعد.

 3.8.2كندا
تعتبر كندا من الدول ذات المساحة الجغرافية الكبيرة وايضا يوجد عدة حواجز طبيعية تعيق سهولة
المواصالت مثل" السالسل الجبلية والغابات والبحيرات ،وتعتبر كندا قليلة عدد السكان االضافة اال انها من

الدول المتقدمة والتي تتوافر بها كافة وسائل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة والمتقدمة والتي كانت اساسا

لوجود وانتشار العمل عن بعد باإلضافة الى توافر النظم والقوانين المنظمة أللية العمل عن بعد ،حيث تتوافر

بعض االحصائيات حول عدد العاملين عن بعد ،ففي عام  1991كان ما يقارب من 600الف شخص

يعملون بنظام العمل عن بعد الى ان تضاعف عدد العاملين عن بعد في العام  2002ليصل الي مليون
شخص وذلك وفق احصائية قامت بها شركة أيكوس لألبحاث في  2001في الوقت الذي كان فيه عدد القوة

العاملة 16مليون نسمة أي ان  %6.25من القوة العاملة بنظام العمل عن بعد من اجمالي العمالة الكندية،
ويعتبر نظام االتصاالت في كندا من اكثر النظم تقدما في العالم ويتكون من نظم الهاتف والبرق ومن الراديو
والتلفاز ونظام البريد ووسائل النشر ،حيث يزيد عدد اجهزة الهاتف في كندا على 16مليون جهاز موزعة بين

مئة نظام هاتفي ،كما توجد عشرة شركات هاتف رئيسية تحتكر  %90من المكالمات الهاتفية ،باإلضافة الى
وجود اضخم نظام ميكروويف في العالم في كندا والذي يستخدم في بيانات الحاسوب في كل انحاء كندا

باإلضافة الى اجراء المكالمات الهاتفية وبث برامج التلفاز ،وفقا لإلحصائيات الحديثة قد بلغ عدد العاملين
عن بعد حوالي  1.9كندي يعملون عن بعد ،حيث يشكل نسبة العاملين عن بعد  %21.5من قوة العمل
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العاملة في كندا ،وتطمح كندا في ان تكون نسبة العاملين عن بعد في عام  2020حوالي  %45من قوة

العمل ،وتعمل الدولة على انشاء تطبيقات جديدة للوصول الي هذه النسبة المرجوة (منظمة العمل الدولية،
)2016
 3.8.3اليابان:
تعتبر اليابان من الدول المتقدمة اقتصاديا حيث تمثل ثالث اكبر قوة اقتصادية في العالم  ،حيث يعتمد

اقتصادها على الصناعات الثقيلة والحديثة وتحديدا في مجال المركبات واإللكترونيات ،ويمثل قطاع الخدمات
المرتبة االولى في نمو الناتج المحلي االجمالي ،ويمتاز االقتصاد الياباني بالعديد من الخصائص والتي تجعل
منه اقتصادا فريدا وممي از مقارنة باالقتصاديات االخرى وذلك لألسباب االتية:

•
•
•

وجود عالقات قوية بين الصناعيين والمتعاملين والموزعين

ضمان حق العمل مدى الحياة لشريحة كبيرة من عمال قطاع الصناعات

وجود نقابات عمالية قوية (البنك الدولي.)2015 ،

كل ذلك كان حاف از قويا لنظام العمل عن بعد ،وحسب الدراسات واالحصاءات التي قامت بها جمعية

العمل عن بعد في اليابان كان في عام 1996عدد العاملين عن بعد حوالي  800الف شخص يعملون في
هذا النظام في حين تشير الدراسات الى ان هناك قفزة نوعية في عدد العاملين عن بعد في العام 2005

حيث بلغ عدد العاملين  4.4مليون فرد ،وكان هذا نتاج االهتمام من قبل الحكومة والدولة بالعمل عن بعد

حيث قامت و ازرة البريد واالتصاالت اليابانية بعمل ترويج ودعاية للعمل عن بعد في المجتمع الياباني ،وذلك
من خالل التعريف بمفهوم العمل عن بعد كما خصصت يوم وطني وكان 6يونيو يمثل يوم العمل عن بعد

من كل عام حيث تقوم الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة منها باإلضافة الي و ازرة العمل اليابانية بتحديد

صيغ العقود الخاصة والقواعد االساسية للعمل عن بعد ،حيث بلغت نسبة العاملين عن بعد من اجمالي القوة

العاملة في عام  2008بنسبة  % 15.2اما في عام  2015الى نسبة  %20أي ما يقارب  13.4شخص
يعملون عن بعد )( Deloitte Accsess Economics ,2016

 3.8.4االتحاد األوروبي:
يأتي اهتمام الدول االعضاء في االتحاد االوروبي بنظام العمل عن بعد أسوة بكافة الدول المتقدمة نظ ار

للتقدم التكنولوجي والثورة الحدثة في مجال االتصاالت التي شهدتها تلك الدول باإلضافة الي كبر المساحة
الجغرافية لدول االتحاد االوروبي واالتفاقيات االقتصادية الموقعة بين تلك الدول ،حيث تمثل بيئة اقتصادية
واحدة تشمل كافة دول االعضاء والتعامل بعملة واحدة كل ذلك كان له االثر االيجابي في تحفيز وزيادة عدد

العاملين عن بعد في هذه المنطقة مما دفع رجال السياسة والباحثين في توجيه الخطابات والمشاريع

والمساعدات المالية تجاه هذا النوع من العمل ،حيث كان يطمح االتحاد ان كون عدد العاملين في العام
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 2000الى  10مليون شخص يعملون عن بعد في منطقة االتحاد وقد تحقق ذلك حسب دراسة مشروع

االلماني ويمثل هذا العدد حوالي  %6من اجمالي القوة العاملة في ذلك القوت في تلك المنطقة

فقد قرر االتحاد األوروبي خالل مؤتمر في عام  2001للعمل عن بعد والذي عقد في فنلندا ان نسبة الزيادة

في التوظيف في العمل عن بعد الى ان تكون  %67في عام  2005و %70في عام  2010وذلك اعتقاد

من ان االعمال التي تستخدم تقنية المعلومات واالتصاالت سوف تكون لها دور كبير االثر في الوصول الى

هذه النسب المرجوة )(Fourth European Working Conditions Survey,2007
 3.8.5المملكة العربية السعودية:
تعتبر المملكة العربية السعودية من اكثر الدول العربية وصوال واتصاال الى التقنيات الحديثة في مجال
تكنولوجيا المعلومات وثورة االتصاالت نظ ار لوجود العديد من الشركات االجنبية العاملة في السعودية والتي
تعمل في مجاالت البترول واالنشاءات والمشاريع الضخمة ،فكانت المملكة من اكثر الدول العربية استفادة

من المستوى الذي وصلت اليه هذه الثورة المعلوماتية مقارنة بالدول العربية االخرى ،وتوافر البنية التحية
االساسية لتقنية المعلومات واالتصاالت ،كل ذلك جعل من وظيفة العمل عن بعد هدفا لألفراد وكذلك

الحكومة والمؤسسات لزيادة االقبال على العمل عن بعد بما يتوافق مع العادات والتقاليد والضوابط التي تحكم
المجتمع السعودي.

وارتفع عدد مستخدمي االنترنت في المملكة العربية السعودية في العامين  2016 ،1015إلى  30مليون

مستخدم كما أن  %65من السعوديون يؤمنون بأن التقنيات الحديثة ستوفر فرصا للعمل (هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات السعودية)2017 ،
حيث قامت و ازرة العمل بتطوير آليات تقنية للمراقبة وآليات لدعم التوظيف وسائل االتصال والتقنية وذلك
لتفعيل برنامج العمل عن بعد ،كما أنها أقرت نسب للتوظيف للعمل عن بعد في كل شكرة تريد أن تستخدم
العمل عن بعد وتنخفض النسبة تدريجيا حسب نسب التو  .....كع الزام الشركة بتسجيل العامل في

التأمينات.

كما وتطمح الو ازرة من خالل هذا القرار في فتح مجاالت عمل جديدة للمرأة السعودية ،وكذلك لألشخاص ذوي

االحتياجات الخاصة (التخيفي)2014 ،

(فهد التخيفي ،وكيل و ازرة العمل للبرامج الخاصة ،2014 ،قرار رقم .)792
 3.8.6االردن:
يعتبر االقتصاد االردني من االقتصاديات البسيطة والتي تعتمد على المواد االولية والزراعة وبعض

الصناعات الصغيرة ،حيث بلغ مجموع قوة العمل في العام  2015الى  2.5مليون شخص ،وتعمل غالبية
هذه العملة في السوق االردني في القاعات البسيطة (دائرة االحصاءات العاملة.)2016 ،
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شرعت الحكومة االردنية الي مواكبة ما يحدث في العالم من تقدم تقني وتكنولوجي لالستفادة من هذا الثورة

في العالم لخلق منفعة لألفراد بحيث يتم زيادة عدد المشتغلين من فئات المجتمع من خالل العمل عبر المواقع
االلكترونية ،حيث بلغت عدد الشركات التي تعمل في تقنية المعلومات في عام  1997حوالي  13شركة

تصدر برامج حاسوبية وخدمات في مجال تقنية الملومات الي ان وصلت في عام  2000الى  28شركة

تعمل في هذا االطار ،علما بأن ابرز االسواق المستهدفة من قبل هذه الشركات اسواق الخليج وتحديدا سوق

المملكة العربية السعودية ،ويعزى لجوء االفراد في المجتمعات العربية وتحديدا االردن للعمل عن بعد لعدة

اسباب نذكر منها:
•
•
•

العادات والتقاليد االجتماعية التي تحول دون عمل المرأة في المؤسسات والدوائر الرسمية.
ارتفاع معدالت البطالة في هذه الدول.

دخول تقنية ثورة المعلومات الى الدول العربية في اآلونة االخيرة التي عمل على سهولة االتصال

والتواصل مع العالم الخارجي.
 3.8.7العمل عن بعد في قطاع غزة
نشر مركز اإلحصاء الفلسطيني في تقريره الصادر عن الربع الثالث من عام  2015أن نسبة العاملين
عن بعد او ما يعرف ( )Freelancerمن أصل كل العاملين في قطاع غزة قد بلغت  %14.4وبزيادة

 %0.6عن الربع الثاني من نفس العام ،ويعتبر هذا المؤشر إيجابيا إذا ما أخذنا باالعتبار المدة الزمنية
القصيرة لهذا النمو.

بدأت في السنوات األخيرة ثقافة العمل عن بعد باالنتشار في قطاع غزة وكان هناك العديد من

المبادرات الريادية والجمعيات التي بنت نظامها على مفهوم العمل عن بعد ليصبح مصدر دخل أساسي،

ومن أبرز األفكار الريادية بهذا الشأن فكرة "باب رزق" لرائدة االعمال "حنان خشان" ،حيث كانت فكرة

المشروع هي توعية الشباب الخريجين وتوجيههم نحو العمل عن بعد من خالل الدورات التعليمية وورش

العمل ،وقد تبنت اكاديمية العمل الحر في قطاع غزة هذه الفكرة.

كما أن هناك نشاطا كبي ار للمؤسسات الدولية التي تعمل على تمويل برامج خاصة لدعم الخريجين في

إيجاد فرصة عمل في الفضاء اإللكتروني عن بعد ،ومن أشهر هذه المؤسسات مؤسسة ميرسي كور.

هناك أيضا دور للجامعات الفلسطينية التي تقوم بإنشاء حاضنات أعمال ترعى وتدعم االفكار

اإلبداعية وتنميها وتقدم لها كل مفاتيح النجاح حتى تقوم وتصبح قادرة على االندماج في سوق العمل

والمنافسة فيه.
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أيضا قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDبمبادرة بعنوان "مبادرة فريق غزة للعمل الحر

عبر اإلنترنت –  2015 ،"GOFTحيث تقوم بتدريب أعدادا من الشباب على مهارات العمل عن بعد من
ِقبل متخصصين في هذا المجال.
مؤسسة قطر الخيرية ترعى برنامجا اسمه "طاقات" والممول من البنك اإلسالمي للتنمية والذي يهدف

إلى ربط خريجي الجامعات الفلسطينية بأسواق العمل الخارجية.

أما عن دور الحكومة في قطاع غزة فقد بدأت بعقد ورش عمل لمتخصصين بالعمل عن بعد وتقديم

التسهيالت وسن التشريعات لتنظيم العمل الحر والعمل عن بعد ،ولكن هذا الدور البد من زيادة المجهود فيه
نظ ار ألهميته في منح وفتح فرص عمل للعاطلين في قطاع غزة.
العديد من الشركات في قطاع غزة خاصة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بدأت بتغيير

استراتيجية أعمالها بناء على مفهوم العمل عن بعد وتصدير أعمالهم إلى األسواق الخارجية إلى جانب
األسواق المحلية ،ومن األمثلة على ذلك شركة "اعمل بال حدود" وشركة "سمارت" وهما متخصصتان في

التكنولوجيا واالتصاالت ،وبحسب دراسة (أبو ماضي  )2015التي تشير إلى أن عدد الشركات المسجلة

والعاملة في مجال العمل عن بعد هي  24شركة ،وهذه الدراسة تشير بشكل واضح أن التوجه نحو تبني نهج

العمل عن بعد هو توجه تصاعدي.

أشرنا إلى دور الجامعات الفلسطينية في التخفيف من مشكلة البطالة وقلة فرص العمل ،حيث تقوم هذه
الجامعات بالدور المنوط بها من خالل عمل حاضنات لريادة األعمال واألفكار اإلبداعية ورعايتها ،ونعطي

مثاال على دور الجامعة اإلسالمية بهذا الصدد والتي تعتبر رائدة ومساهمة متميزة في احتضان العديد من
المشاريع الريادية من خالل جلب التمويل الالزم لها وتدريب أصحابها بشكل كامل ،ومن هذه الحاضنات كان

مشروع "مبادرون" الذي ينظم سنويا منذ عام  2010بالشراكة مع النقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( ،)PICTAوكذلك مشروع "بذرة" لتمكين المشاريع الصغيرة الممول من برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي بالتعاون مع حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية ،ويهتم هذا
المشروع بشكل خاص بالتنمية الصناعية المحلية.

وال يمكن إهمال دور منصات العمل عن بعد كما ذكرنا في السابق والتي تساهم بشكل جيد في توفير

بيئات عمل مناسبة لذوي الخبرات والمهارات للعمل من خالل هذه المنصات سواء كانت عربية أو اجنبية.

أجرت أكاديمية العمل الحر عام 2015م إحصائية لرواد هذه المنصات من فلسطين حيث كانت
النتيجة أن  %67هي نسبة الذكور العاملين في مجال العمل عن بعد ونسبة النساء  ،%33وأن الفئة العمرية

ما بين  30-20سنة هي الفئة األكثر انفتاحا على هذا القطاع من األعمال حيث بلغت نسبتهم .%86
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أما عن التخصصات والمجاالت األكثر عمال على هذه المنصات فقد كان من نصيب تخصص

تطوير البرمجيات حيث كانت نسبته  %40من مجمل التخصصات ،تاله تخصص التصميم بنسبة  %20ثم

خدمات الدعم الفني وإدخال البيانات بنسبة ( .%11موقع بياني .3)2015

وبالنسبة للعائد المادي الذي يجنيه العاملون لحسابهم على هذه المنصات فإن  %28منهم يحققون

دخال شهريا أقل من  200دوالر ،و %21من  ،$1000 - $500و %14يتجاوزون سقف ال $1000
شهريا ،ومن ذلك يتضح أن العائدات مرضية جدا نظ ار لسوء األوضاع االقتصادية في قطاع غزة (أكاديمية

العمل الحر)2017 ،

من جميع ما سبق واألدوار المختلفة التي تقوم بها العديد من المؤسسات والجمعيات والجامعات

والمجهودات الفردية يتبين لنا بأن ثقافة العمل عن بعد تلقى رواجا كبي ار وانتشا ار طرديا في فئة الشباب

والخريجين وأن الوعي بأهمية إيجاد فرص عمل وتحقيق دخل مادي قد طرق شتى األبواب ويعتبر العمل عن
بعد من خالل اإلنترنت بابا واسعا يمكنه استيعاب الكثير من الطاقات واألفكار ،والذي يعزز هذا المفهوم

أيضا ويزيد من وعي الباحثين عن عمل هو دور شبكات التواصل االجتماعي باإلضافة إلى ما تم ذكره من

المجهودات التي تقوم بها الجهات األخرى المختلفة.
الخالصة

تعتبر التقنيات الحديثة المتمثلة بتكنولوجيا المعلومات واالنترنت بوباه لالنفتاح على العالم الخارجي

من هذا المنطلق جاء االهتمام في سوق العمل عن بعد في قطاع غزة أسوة بالعديد من الدول المجاورة ،
ولكن كانت هناك خصوصية كبيرة لهذا السوق في قطاع غزة نتيجة سياسات اإلغالق والحصار التي تمارس

على قطاع غزة ،باإلضافة الى ارتفاع معدالت البطالة بشكل كبير وبحث الخريجين عن أي فرصة قد توفر

الحد األدني من الدخل ليتمكنوا من العيش ،وتناول الباحث في هذا الفصل نبذة عن تاريخ العمل عن بعد في

قطاع غزة وأهم الشركات العاملة في هذا النوع من العمل ،وايضا تطرق الى بعض الصعوبات التي تواجه
العمل عن بعد في قطاع غزة حيث كان ابرزها القيود المفروضة على التحويالت المالية وازمة الكهرباء في

قطاع غزة والتي بدورها تعتبر من البنية التحتية لتشغيل وتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحديثة المستخدمة في العمل عن بعد.

ووجد هذا السوق أرضية خصبة لدى الخريجين ويحقق عائدا ماديا يتناسب مع اإلمكانيات ،وبالتالي
يساعد على تحسن االنتاجية وتخفيف من نسبة البطالة في القطاع كما أن بعض الدول المجاورة وتحديدا
األردن

تتناسب

والوضع

القائم

في

قطاع

غزة

من

وسائل

االتصال

والتواصل.

https://byani.info/
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 4.1المقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محو ار رئيسيا يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة،

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم

تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
حيث تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة
وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها .كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي قام بها

الباحث في تصميم أداة الدراسة وتقنينها ،واألدوات التي استخدمتها لجمع بيانات الدراسة ،وينتهي الفصل
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه

اإلجراءات.
 4.2منهجية وأسلوب البحث:
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبي ار كيفيا
وكميا ،كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها
وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور

المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
 4.2.1المصادر االولية:
ستتمثل في االستبانة التي سيتم اعدادها خصيصا لجمع البيانات والمعلومات المختلفة بموضوع الدراسة
واالجابة عليها من قبل افراد العينة المتمثلين في فئة الطلبة الخريجين في الجامعات الفلسطينية والعاملين في

شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة
 4.2.2المصادر الثانوية:

وتشمل الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وذلك بهدف بناء االطار

النظري واالستعانة بالمراجع العربية واالجنبية التي ستساهم على إثراء الدراسة بشكل علمي ،باالضافة الي
االطالع على مواقع االنترنت المختصة في هذا الشأن.
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 4.3مجتمع الدارسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الخريجين العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة ،ويتكون

من  600خريج.

ونظ ار لكبر حجم مجتمع الدراسة ولتوفير الوقت والتكلفة قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية

بهدف جمع البيانات األولية الالزمة للدراسة .وباستخدام معادلة ( )Moore ،2003فإن حجم عينة الدراسة

يتكون من ( )234موظف .ويوضح الجدول رقم ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب كل قوة فضال عن
حصة كل قوة من عينة الدراسة كالتالي:
وقد تم حساب حجم العينة باستخدام معادلة ( )Moore ،2003التالية:
2

 Z 
n =
) (1
 2m 

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم (مثال Z=1.96 :لمستوى داللة .)  = 0.05
عبر عنه بالعالمة العشرية (مثال) 0.05 :
وي ّ
 :mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n

ُالم َعّدل)(2

nN
N + n −1

=

حيث  Nتمثل حجم المجتمع ،وباستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n =
  384
 2  0.05 

الم َعّدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث أن مجتمع الدراسة=  ،600 Nفإن حجم العينة ُ
384  600
 234
600 + 384 − 1

=

الم َعّدل
ُ

n

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ( )234خريجا.
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جدول ( :)4.1يوضح توزيع العينة
مجتمع الدراسة

عينة الدراسة

شركات تكنولوجيا المعلومات

280

109

حاضنات (حاضنة الكلية التطبيقية وحاضنة العمل عن بعد)

160

62

ميرسي كور

160

62

اإلجمالي

600

234

 4.4العينة االستطالعية:
تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )30استبانة ثم اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض تقنين اداة
الدراسة والتحقق ممن صالحيتها للتطبيق على العينة االصلية وقد تم ادخالها في التحليل النهائي نظ ار لعدم
وجود مشاكل في الصدق والثبات.

 4.5خطوات بناء االستبانة:
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة قابلية خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعالقته باإلنتاجية،
واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:
االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ,واالستفادة منها في بناء
االستبانة وصياغة فقراتها.
استشار الباحث عددا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين االقتصاديين في تحديد أبعاد اإلستبانة

وفقراتها.
•

تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.

•

تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

•

عرض االستبانة على المشرف للنقاش وإبداء المالحظات.

•
•

تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من محورين أساسيين.

تم عرض االستبانة على ( )8من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واالقتصادية
واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية .والملحق رقم ( )1يبين أسماء أعضاء لجنة

التحكيم.

في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل ،لتستقر

االستبانة في صورتها النهائية على ( )29فقرة ،ملحق (.)2
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 4.6أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة قابلية خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعالقته باإلنتاجية وتتكون استبانة الدارسة

من قسمين رئيسين:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي،
سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي).

القسم الثاني :محاور قابلية خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعالقته باإلنتاجية ويتكون من ( )29فقرة:
جدول ( :)4.2توزيع محاور االستبانة
عدد الفقرات
.1

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

.2

المحور األول :قابلية البعد الثاني :الرضا الوظيفي

.3

العمل عن بعد

.4

6
5

البعد الثالث :مرونة العمل

6

البعد الرابع :الثقة

4

مجموع فقرات المحور األول

21

المحور الثاني :اإلنتاجية

8
29

مجموع فقرات المحاور الكلي

تم استخدام التدرج ( )10-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم ()4
جدول ( :)4.3درجات مقياس
االستجابة
المقياس

غير موافق بدرجة كبيرة

موافق بدرجة كبيرة



جدا
1

جدا

2

4

3

5

6

7

8

9

10

اختار الباحث التدرج ( )10-1لالستجابة ،وكلما اقتربت االجابة من  10دل على الموافقة العالية على ما

ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي .%10

61

 4.7صدق االستبيان:
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،و تم توزيع عينة استطالعية

حجمها  30استبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانة ،وقد قام الباحث بالتأكد من
صدق االستبانة بطريقتين:
 4.7.1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )8متخصصين في المجاالت

األكاديمية واالقتصادية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء

المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في

صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)2
 4.7.2صدق المقياس:
االتساق الداخلي Internal Validity

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه

الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل
فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

 نتائج االتساق الداخلي:المجال األول :قابلية العمل عن بعد:
يوضح جدول رقم ( )4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

" والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك
يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ( :)4.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والدرجة الكلية
للمجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

التكنولوجيا في قطاع غزة تشجع وتدعم استخدام أنظمة العمل عن بعد

*0.867

0.000

2

يعتبر التقدم الذي وصل إليه قطاع غزة في مجال االتصاالت محفز للعمل عن بعد

*0.927

0.000

3

تشجع بيئة عملي على استخدام البريد االلكتروني في التواصل الرسمي

*0.741

0.000

*0.751

0.000

5

يعطي النظام التعليمي الرسمي كما كافيا لشرح التعامل مع المواقع اإللكترونية

*0.791

0.000

6

تغطي وسائل التواصل االجتماعي قصص نجاح رياديي األعمال بشكل كبير

*0.897

0.000

#

4

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

تتبنى إدارة الشركة تجديد أساليب أداء العمل لتتوافق مع روح العصر مما يساهم في
تعزيز مبدأ العمل عن بعد

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات حرية

28

يوضح جدول رقم ( )4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " الرضا الوظيفي " والدرجة الكلية للمجال،

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما
وضع لقياسه.
جدول ( :)4.5معامل االرتباط بين كل فقرة من الرضا الوظيفي والدرجة الكلية للمجال
#

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

تسمح إدارة الشركة بمشاركة األفكار والمعارف الجديدة بين الموظفين بطرق متنوعة

*0.948

0.000

2

تتبع إدارة الشركة سياسة عادلة في األجور والحوافز المادية

*0.872

0.000

3

يؤثر العمل عن بعد على الحياة األسرية

*0.782

0.000

4

تترك إدارة الشركة المساحة للموظفين للمشاركة في اتخاذ القرار

*0.915

0.000

5

يمكن ألي شخص استخدام العمل عن بعد دون صعوبات

*0.965

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات حرية

28
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يوضح جدول رقم ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " مرونة العمل " والدرجة الكلية للمجال،

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما
وضع لقياسه.
جدول ( :)4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرونة العمل والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

يتابع الرؤساء مرؤوسيهم في تنفيذ المهام بما يتالئم مع قوانين العمل

*0.940

0.000

2

تقوم شركات االتصاالت في قطاع غزة بتسهيل استخدام العمل عن بعد

*0.903

0.000

3

عالقتي بعملي وعائلتي بحالة اتزان

*0.828

0.000

4

تساعد الشركة الموظف على تطوير ذاته بشكل مستمر

*0.908

0.000

5

يمكن استخدام البرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالشركة أثناء اعمل عن بعد

*0.890

0.000

*0.877

0.000

البعد الثالث :مرونة العمل

#

تساهم الحاجة الملحة لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة في انتشار فكرة تطبيق العمل

6

عن بعد

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات حرية

28

يوضح جدول رقم ( )4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " الثقة " والدرجة الكلية للمجال،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما

وضع لقياسه

جدول ( :)4.7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات الثقة والدرجة الكلية للمجال
البعد الرابع :الثقة

-1

تلتزم إدارة الشركة بتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات (المالية والقانونية) مع العاملين

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*0.918

0.000

عن بعد
تلتزم الشركة التي أعمل بها بأنها لن تستخدم معلوماتي الشخصية ألي أغراض

*0.943

0.000

-3

يخضع سلوك وأفعال الشركة للقوانين واألنظمة وليس للمزاجية

*0.946

0.000

-4

تأخذ الشركة في االعتبار مضاعفات أعمالها على المستهلك

*0.881

0.000

-2

أخرى
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* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات حرية

28

المجال الثاني :اإلنتاجية
يوضح جدول رقم ( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " اإلنتاجية " والدرجة الكلية للمجال ،والذي

يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  α≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع
لقياسه.
جدول ( :)4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اإلنتاجية والدرجة الكلية للمجال
المجال الثاني :اإلنتاجية

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

يحقق لي العمل دخل يغنيني عن الوظيفة التقليدية

*0.946

0.000

2

تولي شركات العمل عن بعد اهتمامها لتقديم خدماتها للمجتمع

*0.880

0.000

3

يسهم العمل في توفير تمويل أولي للبدء في مشروعي الخاص

*0.907

0.000

4

تستخدم الشركة االساليب الرقابية التي تعمل على االستخدام االمثل للموارد

*0.898

0.000

5

تضع الشركة خطة لمستويات االنتاجية المطلوب الوصول إليها.

*0.936

0.000

6

توفر الشركة التجهيزات االنتاجية المتقدمة

*0.903

0.000

7

تتخلص الشركة من بعض االنشطة التي ليس لها ميزة تنافسية

*0.881

0.000

8

يسهم العمل عن بعد في التخفيف من أزمة البطالة

*0.917

0.000

#

لالرتباط

()Sig.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات حرية

28

الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة
الوصول إليها ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبين جدول رقم ( )4.9أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند مستوي
معنوية  α≥0.05وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسه.
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جدول ( :)4.9معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور (قابلية العمل عن بعد) و(اإلنتاجية) والدرجة
الكلية لالستبانة

معامل

#
.1

بيرسون

االحتمالية

*0.892

0.000

لالرتباط

البع ـ ـ ـ ـ ــد األول :البني ـ ـ ـ ـ ــة التحتي ـ ـ ـ ـ ــة لتكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا
المج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األول :المعلومات

.2

قابليـ ـ ــة العمـ ـ ــل عـ ـ ــن البعد الثاني :الرضا الوظيفي

.3

بعد

القيمة

()Sig.

*0.819

0.000

البعد الثالث :مرونة العمل

*0.949

0.000

البعد الرابع :الثقة

*0.881

0.000

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

*0.964

0.000

المجال الثاني :اإلنتاجية

*0.965

0.000

.4

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدولية تساوي  0.361ودرجات حرية
28
 4.8ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة

تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم
تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientوطريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج كما هي
مبينة في جدول رقم (.)4.10

جدول ( :)4.10معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

ج

#
.1
.2

الفقرات
المجال

األول :البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا

قابلية العمل عن المعلومات

بعد

البعد الثاني :الرضا الوظيفي
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6
5

معامل ألفا
كرونباخ

التجزئة

النصفية

0.909

0.936

0.939

0.926

عدد

ج

#

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

التجزئة

النصفية

.3

البعد الثالث :مرونة العمل

6

0.952

0.952

.4

البعد الرابع :الثقة

4

0.940

0.923

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

21

0.979

0.993

المجال الثاني :اإلنتاجية

8

0.967

0.967

اجمالي محاور االستبانة

29

0.985

0.992

واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )12أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة الجمالي االستبانة

حيث بلغت بطريقة الفا كرونباخ  ،0.985بينما بطريقة التجزئة النصفية فبلغت .0.992

اما لمحاور االستبانة فبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ محور قابلية العمل عن بعد حيث تتراوح بين

( )0.952 -0.909بينما لجميع المجاالت ( ،)0.979اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج
مشابهة لطريقة الفا كرنباخ حيث تت اروح بين ( )0.952 -0.923بينما لجميع المجاالت (.)0.993
اما لمحاور اإلنتاجية فبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ( ،)0.985اما حسب طريقة التجزئة النصفية

(.)0.992

وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )1قابلة للتوزيع .ويكون الباحث قد تأكد

من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة
على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 4.9المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل االحصائي Statistical Package for the Social
).Sciences (SPSS
 4.9.1اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم (.)4.11
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جدول ( :)4.11يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

الفقرات

#
.1

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا
المج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األول :المعلومات

6

كولمجوروف-
سمرنوفK-
))S
1.174

المعنوية
Sig.

0.127

5

1.215

0.104

البعد الثالث :مرونة العمل

6

0.770

0.107

البعد الرابع :الثقة

4

1.295

0.070

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

21

1.282

0.075

المجال الثاني :اإلنتاجية

8

1.070

0.202

29

1.066

0.205

.2

قابلي ـ ــة العم ـ ــل ع ـ ــن البعد الثاني :الرضا الوظيفي

.3

بعد

.4

اجمالي محاور االستبانة

واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )13أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة كانت

أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وحيث سيتم
استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار
فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 -2اختبار ألفا كرونباخ ( ,)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -4استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test :)K-Sيستخدم هذا
االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 -5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم هذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي

لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من
فقرات االستبانة.
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 -7اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروقات
ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 -8اختبار تحليل التباين األحادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما إذا
كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 -9اختبار االنحدار المتعدد .Mult
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 5الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 5.1المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن

أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف على
متغيرات الدراسة التي اشتملت على (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى
الوظيفي) لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج

الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها
في هذا الفصل.
 5.1.1الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
جدول ( :)5.1الوصف اإلحصائي لالستبانات
التكرار

النسبة

استمارات مكتملة

200

85.5

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة

34

14.5

عليها)
234

المجموع

100.0

يتضح من خالل جدول ( )5.1ان  %85.5من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من المبحوثين بينما
 %14.5تم اعتبارها استمارات مفقودة ،وذلك نظ ار النشغال أو عدم اهتمام المبحوثين في موضوع االستبانة
جدول ( :)5.2الجنس
التكرار

النسبة

ذكر

113

56.5

انثى

87

43.5

المجموع

200

100.0

يتضح من خالل جدول ( )5.2ان  %56.5من المبحوثين هم من الذكور ،بينما  %43.5هن من االناث.
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جدول ( :)5.3العمر
التكرار

النسبة

اقل من  25سنة

63

31.5

من -26اقل من  33سنة

100

50.0

من  34اقل من  40سنة

37

18.5

اإلجمالي

200

100.0

يتضح من جدول ( )5.3ان  %50اعمارهم من -26اقل من  33سنة %31.5 ،اقل من  25سنة،

 %18.5من – 34اقل من  40سنة ،وهذا يدل على قبول فكرة العمل عن بعد عند الشباب حديثي التخرج
بدرجة أعلى للفئات العمرية األكبر سنا.
جدول ( :)5.4المؤهل العلمي
التكرار

النسبة

دبلوم فأقل

45

22.5

بكالوريوس

128

64.0

دراسات عليا فأكثر

27

13.5

اإلجمالي

200

100.0

يتضح من جدول ( )5.4ان  %64مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،بينما  %22.5مؤهلهم العلمي دبلوم فأقل،

 13.5%دراسات عليا فأكثر ،يعود سبب ذلك الى عدم توفر فرص عمل في سوق العمل الفلسطيني لدى
الخريجين.

جدول ( :)5.5سنوات الخبرة
التكرار

النسبة

اقل من  5سنوات

70

35.0

من  5اقل من  10سنوات

118

59.0

15سنة فأكثر

12

6.0

اإلجمالي

200

100.0

يتضح من جدول ( )5.5ان  %59سنوات خبرتهم من -5اقل  10سنوات %35 ،اقل من  5سنة % 6 ،اقل
من  15سنة فأكثر.
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جدول ( :)5.6المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي
iOS developer

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة

2

1.0

تصميم موشن

Android
Developer

3

1.5

تطبيقات هواتف

Androud
developer

2

1.0

تقديم خدمات دعم

AngularJS
Developer
asp.net mvc
developer

التكرار

النسبة

2

1.0

1

0.5

ذكية
4

2.0

5

2.5

تكنولوجيا وعلوم

3

1.5

1

0.5

جرافيك ديزاينر

2

1.0

Asp.net
progarmer

1

0.5

خدمات المساعدة

3

1.5

فني وتقني عن بعد.

فريالنسر

والدعم الفني التقني
عن بعد.

C# Developer

4

2.0

عمل حر

2

1.0

data intery

3

1.5

فنى شبكات

1

0.5

Data intery

2

1.0

فنى مختبرات

1

0.5

Designe

1

0.5

فني حاسوب

5

2.5

E marketing

4

2.0

كاتب

3

1.5

Graphic Designer

3

1.5

مبرمج

9

4.5

iOS developer

2

1.0

مبرمج asp.net

1

0.5

iOS Developer

2

1.0

مبرمج #C

5

2.5

ASP.net
JavaScript FullStack Developer

2

1.0

مبرمج php

3

1.5

Manager

1

0.5

مبرمج صفحات

4

2.0

الكترونية
Marketmig

1

0.5

مبرمجة

2

1.0

Mobile & Web
Designer

4

2.0

مبرمجة php

1

0.5

Mobile
Developer
Php Codeigniter

2

1.0

مبرمجة ويب

5

2.5

7

3.5

مبيعات عبر الهاتف

1

0.5

2

1.0

مترجم

4

2.0

program asp.net
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المسمى الوظيفي
Programer
asp.net
Safety officer
Technical
Manager
Translate
Web Developer

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

1

0.5

6

3.0

مترجمة

1.5

2

1.0

مدخل بيانات

3

2

1.0

مدخلة بيانات

7

3.5

4

2.0

مدرب “تطوير ويب”

1

0.5

10

5.0

مدرب دورات

4

2.0

 asp.netعن بعد
استشاري

2

1.0

مدير

1

0.5

اسقاط صوتيات

2

1.0

مسوق الكتتروني

3

1.5

برمجة

1

0.5

مصمم UI/UX

4

2.0

تسويق

3

1.5

مصمم جرافيكس

2

1.0

تسويق الكتروني

1

0.5

مصمم موشن

3

1.5

تصميم

6

3.0

مطور تطبيقات

1

0.5

جرافيك
iOS

تصميم جرافيك

9

4.5

مطور ويب

1

0.5

تصميم صفحات

3

1.5

مهندس حاسوب

2

1.0

انترنت php

الوزن النسبي لفقرات المجاالت
 5.2تحليل فقرات االستبانة:
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعملية (اختبار Tلعينة واحدة) لمعرفة متوسطات درجات

االستجابة .واعتبرت الدرجة  3هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس الدراسة.

جدول ( :)5.7درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي
المقياس
قليلية جدا

1

الوسط
1.00 -3.60

الوزن النسبي
اقل من %36

قليلة

2

3.60-5.20

من %52 -36

متوسطة

3

5.20- 6.80

من %68- %52

كبيرة

4

6.80- 8.40

من %84- %68

كبيرة جدا

5

8.40- 10.0

من %100 - %84
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 5.3لإلجابة على تساؤالت الدراسة:
جدول ( :)5.8الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
الوسط

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

1
2
3

الحسابي

التكنولوجيا في قطاع غزة تشجع وتدعم استخدام 7.43

االنحراف
المعياري النسبي االختبار
%

1.57

p-

value

0.00 11.90 74.27

أنظمة العمل عن بعد
يعتبر التقدم الذي وصل إليه قطاع غزة في مجال 7.67

1.43

0.00 15.28 76.67

تشجع بيئة عملي على استخدام البريد االلكتروني 7.81

1.36

0.00 17.37 78.07

االتصاالت محفز للعمل عن بعد
في التواصل الرسمي

تتبنى إدارة الشركة تجديد أساليب أداء العمل لتتوافق 7.43
4

الوزن

قيمة

المعنوية

1.29

6

مع روح العصر مما يساهم في تعزيز مبدأ العمل

6
3
2

4

يعطي النظام التعليمي الرسمي كما كافيا لشرح 7.43

1.55

0.00 12.08 74.27

التعامل مع المواقع اإللكترونية
تغطي وسائل التواصل االجتماعي قصص نجاح 7.81

1.50

0.00 15.77 78.13

7.60

1.16

0.00 18.00 75.96

رياديي األعمال بشكل كبير

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

الفقرة

0.00 14.55 74.33

عن بعد
5

ترتيب

5
1

يتضح من جدول رقم ( )5.8ان الوزن النسبي إلجمالي بعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بلغ

 %75.96وبمتوسط بلغ ( )7.6وانحراف معياري بلغ  ،1.16بينما لفقرات بعد البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات كانت الفقرة السادسة (تغطي وسائل التواصل االجتماعي قصص نجاح رياديي األعمال بشكل

كبير) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ،%78.13بينما كانت الفقرة االولى (التكنولوجيا في قطاع غزة

تشجع وتدعم استخدام أنظمة العمل عن بعد) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %74.27ويعزو الباحث
ذلك إلى افتقار قطاع غزة إلى وسائل وتجهيزات العمل عن بعد المتمثلة ب االتصال والتواصل (الحديثة)

والكهرباء بالمقارنة مع العالم الخارجي.
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جدول ( :)5.9الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد الرضا الوظيفي
المعياري

الوزن

قيمة

المعنوية

النسبي

االختبار

p-

تسمح إدارة الشركة بمشاركة األفكار والمعارف 7.54

1.61

0.00 12.49 75.38

تتبع إدارة الشركة سياسة عادلة في األجور 7.42

1.53

0.00 12.12 74.21

الوسط

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

1
2
3
4
5

الحسابي

الجديدة بين الموظفين بطرق متنوعة

االنحراف

%

value

والحوافز المادية
يؤثر العمل عن بعد على الحياة األسرية
تترك

إدارة

الشركة

المساحة

7.28

1.54

0.00 10.88 72.81

للموظفين 7.34

1.75

0.00

9.94 73.37

للمشاركة في اتخاذ القرار
يمكن ألي شخص استخدام العمل عن بعد 7.40

1.65

0.00 11.05 73.98

7.40

1.37

0.00 13.29 73.96

دون صعوبات

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

ترتيب
الفقرة
1
2
5
4
3

من خالل جدول( )5.9يتضح ان الوزن النسبي إلجمالي بعد الرضا الوظيفي بلغ  %73.96وبمتوسط بلغ

( )7.4وانحراف معياري بلغ ( ،)1.37بينما لفقرات بعد الرضا الوظيفي كانت الفقرة االولى (تسمح إدارة

الشركة بمشاركة األفكار والمعارف الجديدة بين الموظفين بطرق متنوعة) احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي
بلغ  ،%75.38بينما كانت الفقرة الثالثة (يؤثر العمل عن بعد على الحياة األسرية) احتلت المرتبة األخيرة

بوزن نسبي  %72.81ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية دور العامل عن بعد في عملية إتخاذ القرار وتداول
األفكار بينه وبين صاحب العمل ،بينما كان أثر العمل عن بعد على الحياة األسرية أخذ المرتبة األخيرة

بسبب ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة بشكل كبير وعدم وجود بدائل للعمل.
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جدول ( :)5.10الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد مرونة العمل
البعد الثالث :مرونة العمل

1
2
3
4
5

6

االنحراف

الوسط

المعياري

الحسابي

الوزن

النسبي %

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value
1.41

يتابع الرؤساء مرؤوسيهم في تنفيذ 7.67

15.41

76.67

0.00

المهام بما يتالءم مع قوانين العمل
تقوم شركات االتصاالت في قطاع غزة 7.55

1.50

75.48

13.26

0.00

7.88

1.24

78.77

19.76

0.00

تساعد الشركة الموظف على تطوير 7.60

1.53

75.98

13.55

0.00

بتسهيل استخدام العمل عن بعد

عالقتي بعملي وعائلتي بحالة اتزان
ذاته بشكل مستمر

1.80

يمكن استخدام البرامج وقواعد البيانات 7.29

9.36

72.87

0.00

المتعلقة بالشركة أثناء اعمل عن بعد
تساهم الحاجة الملحة لتوظيف ذوي 7.57

1.65

االحتياجات الخاصة في انتشار فكرة

12.43

75.67

0.00

تطبيق العمل عن بعد
البعد الثالث :مرونة العمل

1.30

7.59

16.02

75.90

ترتيب
الفقرة
2
5
1
3
6

4

0.00

يتضح من جدول رقم ( )5.10ان الوزن النسبي إلجمالي بعد مرونة العمل بلغ  %75.9وبمتوسط بلغ

( )7.59وانحراف معياري بلغ  ،1.3بينما لفقرات بعد مرونة العمل كانت الفقرة الثالثة (عالقتي بعملي
وعائلتي بحالة اتزان) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ،%78.77بينما كانت الفقرة الخامسة (يمكن

استخدام البرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالشركة أثناء اعمل عن بعد) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي

 % 72.87ويعزو الباحث ذلك إلى تأثير العمل عن بعد على الحياة األسرية واالجتماعية بشكل سلبي من

خالل إحداث عزلة للعامل عن بعد وتقليل عدد الساعات المخصصة للنشاط االجتماعي.
جدول ( :)5.11الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد الثقة
البعد الرابع :الثقة

1
2

الوسط

الحسابي

تلتزم إدارة الشركة بتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات 7.57

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي
%

1.31

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

0.00 15.65 75.73

(المالية والقانونية) مع العاملين عن بعد
تلتزم الشركة التي أعمل بها بأنها لن تستخدم 7.77

معلوماتي الشخصية ألي أغراض أخرى
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1.17

0.00 19.74 77.66

ترتيب
الفقرة
4
1

البعد الرابع :الثقة

3
4

االنحراف

الوسط

المعياري

الحسابي

يخضع سلوك وأفعال الشركة للقوانين واألنظمة 7.67

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

المعنوية

%
1.39

p-

value

0.00 15.75 76.73

وليس للمزاجية
تأخذ الشركة في االعتبار مضاعفات أعمالها 7.57

1.23

0.00 16.77 75.73

7.65

1.13

0.00 18.98 76.46

على المستهلك

البعد الرابع :الثقة

ترتيب
الفقرة
2
3

يتضح من جدول رقم ( )5.12ان الوزن النسبي إلجمالي بعد الثقة بلغ  %76.46وبمتوسط بلغ ()7.65

وانحراف معياري بلغ  ،1.13بينما لفقرات بعد الثقة كانت الفقرة الثانية (تلتزم الشركة التي أعمل بها بأنها لن
تستخدم معلوماتي الشخصية ألي أغراض أخرى) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ،%77.66بينما
كانت الفقرة االولى (تلتزم إدارة الشركة بتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات (المالية والقانونية) مع العاملين عن بعد)

احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %75.73ويعزو الباحث ذلك ألهمية سرية المعلومات الشخصية للعامل
عن بعد لضمان عدم استغاللها لنواحي أخرى غير قانونية.

بينما كانت أهمية تنفيذ العقود المالية المبرمة بين العامل عن بعد وصاحب العمل قليلة ،وذلك نتيجة التزام

الشركات بدفع المخصصات المالية للموظفين بشكل دائم.

جدول ( :)5.12الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد قابلية العمل عن بعد
المجال األول :قابلية العمل عن بعد

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

 1البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

7.60

1.16

0.00 18.00 75.96

2

 2البعد الثاني :الرضا الوظيفي

7.40

1.37

0.00 13.29 73.96

4

 3البعد الثالث :مرونة العمل

7.59

1.30

0.00 16.02 75.90

3

 4البعد الرابع :الثقة

7.65

1.13

0.00 18.98 76.46

1

7.56

1.15

0.00 17.73 75.57

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

من خالل جدول( )5.12يتضح ان الوزن النسبي إلجمالي محور قابلية العمل عن بعد بلغ %75.57
وبمتوسط بلغ ( )7.56وانحراف معياري بلغ ( )1.15بينما احتل البعد الرابع الثقة المرتبة االولى بوزن نسبي

بلغ  %76.46وبمتوسط بلغ ( )7.56وانحراف معياري بلغ ( ،)1.15بينما احتل البعد الثاني :الرضا

الوظيفي المرتبة االخيرة بوزن بلغ  %73.96وبمتوسط بلغ ( )7.4وانحراف معياري بلغ ( ،)1.37ويعزو
الباحث ذلك االتفاق واالختالف إلى ضرورة زرع الثقة المتبادلة بين أطراف العمل لزيادة قابلية العمل عن بعد
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نتيجة تعرض الكثير من العاملين إلى عمليات نصب واحتيال ،في حين أن الرضا الوظيفي احتل المرتبة
االخيرة وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة مما يجبر العامل عن بعد للعمل في

ظروف غير مريحة وبيئة غير مالئمة.
جدول ( :)5.13الوسط الحسابي والوزن النسبي ألبعاد اإلنتاجية
المجال الثاني :اإلنتاجية
1
2
3
4
5
6
7
8

يحقق لي العمل دخل يغنيني عن الوظيفة التقليدية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

7.67

1.29

0.00 16.86 76.67

تولي شركات العمل عن بعد اهتمامها لتقديم 7.89

1.34

0.00 18.44 78.89

يسهم العمل في توفير تمويل أولي للبدء في 7.82

1.16

0.00 20.47 78.19

خدماتها للمجتمع

مشروعي الخاص
تستخدم الشركة االساليب الرقابية التي تعمل على 7.91

1.06

0.00 23.55 79.12

االستخدام االمثل للموارد
تضع الشركة خطة لمستويات االنتاجية المطلوب 7.90

1.14

0.00 21.65 79.00

الوصول إليها.
7.88

1.24

0.00 19.76 78.77

توفر الشركة التجهيزات االنتاجية المتقدمة

تتخلص الشركة من بعض االنشطة التي ليس لها 7.98

1.06

0.00 24.33 79.77

ميزة تنافسية
يسهم العمل عن بعد في التخفيف من أزمة البطالة

8.34

1.58

0.00 19.32 83.35

المجال الثاني :اإلنتاجية

7.92

1.06

0.00 23.71 79.23

ترتيب
الفقرة
8
5
7
3
4
6
2
1

يتضح من جدول رقم ( )5.13ان الوزن النسبي إلجمالي مجال اإلنتاجية بلغ  %79.23وبمتوسط بلغ

( )7.92وانحراف معياري بلغ  ،1.06بينما لفقرات مجال اإلنتاجية كانت الفقرة الثامنة (يتوفر لدى الجامعة
نظام رقابي مالي بجانب الرقابة اإلستراتيجية) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ،%83.35بينما كانت

الفقرة االولى (يحقق لي العمل دخل يغنيني عن الوظيفة التقليدية) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي
 % 76.67ويعزو الباحث ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة بشكل كبير ودور العمل عن بعد في

المساهمة في تخفيف هذه النسبة ولو بشكل ضئيل ،في حين أن العامل عن بعد ال يقارن بين الدخل المتحقق
في الوظيفة التقليدية ووظيفة العمل عن بعد ،وذلك بسبب عدم توفر بدائل للعمل بشكل مستمر ودائم.
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 5.4اختبار الفرضيات:
اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األولى):

الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة  α≤0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig .(P-valueأقل

من مستوى الداللة  α≤0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

 5.4.1الفرضية األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين قابلية تبني العمل عن بعد
واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.14أن معامل االرتباط يساوي  ،0.872وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية طردية بين
قابلية تبني العمل عن بعد واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات

بقطاع غزة ،وهذا يعني أنه كلما زادت قابلية تبني العمل عن بعد بنسبة  %100كلما زادت االنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بمقدار  ،%87.2وهذا يدل على مدى إقبال

الخريجين فكرة تبني او تقبل العمل عن بعد في ظل توافر البيئة المالئمة (البنية التحتية ومرونة العمل
والرضا الوظيفي والثقة التبادلية بين أطراف العمل ) مما يعكس باإليجاب في زيادة مستوى اإلنتاجية

جدول ( :)5.14معامل االرتباط بين قابلية تبني العمل عن بعد واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين
في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة
معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
قابلية تبني العمل عن بعد واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين

في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05
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*0.872

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

0.000

الداللة
دال احصائيا

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .5ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.
يبين جدول رقم ( )5.15أن معامل االرتباط يساوي  ،0.808وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية طردية بين
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا

المعلومات بقطاع غزة ،ويدل ذلك على مدى أهمية البنية التحتية (مكاتب مجهزة شبكات انترنت واجهزة
اتصال وتواصل واجهزة حاسوب مكاتب) في المساهمة في زيادة االنتاجية.
جدول ( :)5.15معامل االرتباط بين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات
العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات

الداللة
دال احصائيا

*0.808

0.000

العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05
 .6ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.
يبين جدول رقم ( )5.16أن معامل االرتباط يساوي  ،0.758وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية طردية بين
الرضا الوظيفي واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة،

ويشير ذلك إلى أنه كلما كانت نسبة الرضا الوظيفي للعاملين  %100فهذا يؤدي إلى زيادة االنتاجية بنسبة

 ،%75.8وهذا يدل على مدى تعزيز الشعور بالرضا الوظيفي لدى الخريجين في زيادة االنتاجية
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جدول ( :)5.16معامل االرتباط بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
الرضا الوظيفي واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات

تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

الداللة
دال احصائيا

*0.758

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05
 .7ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين مرونة العمل واإلنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )5.17أن معامل االرتباط يساوي  ،0.816وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية طردية بين
مرونة العمل واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة ،ويدل

ذلك على أنه كلما زادت نسبة مرونة العمل  %100كلما زادت اإلنتاجية بنسبة  ،%81.6وهذا يدل على
مدى أهمية توفير أماكن العمل المناسبة للخريجين حسب رغباتهم في دعم وزيادة اإلنتاجية.

جدول ( :)5.17معامل االرتباط بين مرونة العمل واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
مرونة العمل واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات

تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

الداللة
دال احصائيا

*0.816

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05
 .8ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين الثقة المتبادلة واإلنتاجية لدى
خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.
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يبين جدول رقم ( )5.18أن معامل االرتباط يساوي  ،0.852وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000

وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية طردية بين

الثقة المتبادلة واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة ،وهذا
يعني أنه كلما كانت نسبة الثقة بين أطراف العمل  %100فإن اإلنتاجية ستزيد بمقدار  ،%85.2وهذا يدل
على مدى أهمية تعزيز سلوك العمل بين صاحب العمل والموظف لرفع اإلنتاجية.

جدول ( :)5.18معامل االرتباط بين الثقة المتبادلة واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

معامل

الفرضية

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
الثقة المتبادلة واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات

تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة

الداللة
دال احصائيا

*0.852

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05
 5.4.2الفرضية الثانية:
يوجد ثأتير ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين أبعاد قابلية تبني العمل عن بعد مجتمعة
(البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،الرضا الوظيفي ،مرونة العمل ،الثقة) واإلنتاجية لدى خريجي الجامعات

العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة.
للوقوف على مستوى تأثير ابعاد التسويق اإللكتروني (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،الرضا الوظيفي،
مرونة العمل ،الثقة) ُمجتمعة على اإلنتاجية ،استخدم الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة
 Stepwiseويمكن استنتاج ما يلي:
أ -يبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة  Stepwiseان التطوير التنظيمي وهو يمثل المتغير
التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات (الثقة ،البنية التحتية لتكنولوجيا

المعلومات ،الرضا الوظيفي)

ب -تم استبعاد المتغير (مرونة العمل) لعدم وجود ثأتير ذا داللة احصائية حسب طريقة  Stepwiseمع
اإلنتاجية.

ت -أظهرت نتائج التحليل ان معامل االرتباط بلغت  ،0.890بينما بلغ معامل التحديد المعدل  0.792وهذا

يعني ان  79.2%من التغير في اإلنتاجية يعود الى ثأتير المتغيرات المستقلة التالية (الثقة ،البنية
83

التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،الرضا الوظيفي) والباقي  %20.8يعود لعوامل أخرى تؤثر على المتغير

التابع اإلنتاجية.

جدول ( :)5.19نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد ابعاد قابلية تبني العمل عن بعد في اإلنتاجية
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

((R²

معامل

التحديد

F

المحسوبة

Sig.

 DFدرجات

مستوى

الحرية

االنحدار

 ßمعامل االنحدار

الداللة

المقدار

3

1.366

T

المحسوبة
5.117

Sig.

مستوى
الداللة

0.000

الثابت

البواقي

الثقة

167

0.489

البني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 0.224
0.000

اإلنتاجية 211.48 0.792 0.890

9.042

3.616

0.000

0.000

التحتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

لتكنولوجي ــا
المعلومات
الرضا

0.151

3.267

0.001

الوظيفي
المتغير المستبعد من المعادلة لعدم الداللة
اإلحصائية
مرونة

0.042

0.433

0.666

العمل

معادلة التأثير:
اإلنتاجية =( *0.489 + 1.366الثقة)  (* 0.224 +البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) 0.151 +
*(الرضا الوظيفي)

عند زيادة (الثقة) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (اإلنتاجية) بمقدار (.)0.489
عند زيادة (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (اإلنتاجية)

بمقدار (.)0.224

عند زيادة (الرضا الوظيفي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (اإلنتاجية) بمقدار (.)0.151
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وهذا ما يدعو المعنيين الى االهتمام بالمحاور (الثقة ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،الرضا الوظيفي).
الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسط استجابات المبحوثين حول
قابلية تبني العمل عن بعد وعالقته باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا

المعلومات بقطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ،العمر المؤهل ،العلمي ،الخبرة ،العملية).

 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول قابلية تبني العمل عن بعد

وعالقته باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة تعزى

للجنس.

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين اقل من مستوى

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (قابلية تبني العمل عن بعد) حيث كانت قيمة المعنوية 0.013

مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول قابلية تبني العمل عن بعد تعزى للجنس،

وكانت الفروق لصالح االناث بمتوسط بلغ  ،7.8و تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.اقل من مستوى الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (اإلنتاجية) حيث كانت قيمة المعنوية  0.013مما يوضح وجود فروق

معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي بعد اإلنتاجية تعزى للجنس ،وكانت الفروق لصالح االناث
بمتوسط بلغ  ،8.15وذلك بسبب ا نخفاض فرص العمل لدى اإلناث بصورة أكبر بالنسبة للذكور ،كما يعكس
هذا على مدى مالئمة ظروف العمل عن بعد لإلناث بصورة أكبر من الذكور.
جدول ( :)5.20نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين– الجنس
المتوسطات

قيمة

القيمة

االحتمالية

ذكر

انثى

االختبار t

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

7.45

7.78

-1.808

0.072

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

7.19

7.66

-2.254

0.025

البعد الثالث :مرونة العمل

7.35

7.9

-2.804

0.006

البعد الرابع :الثقة

7.46

7.88

-2.416

0.017

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

7.36

7.8

-2.524

0.013

المجال الثاني :اإلنتاجية

7.75

8.15

-2.471

0.014
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()Sig.

 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول قابلية تبني العمل عن بعد

وعالقته باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة تعزى

للعمر.
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" اكبر من مستوى الداللة ≥ 0.05

 αبالنسبة إلجمالي محور (قابلية تبني العمل عن بعد) حيث كانت مستوى الداللة  0.134مما يوضح عدم

وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي محور قابلية تبني العمل عن بعد لمتغير العمر،
و تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.اكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (اإلنتاجية)

حيث كانت مستوى الداللة  0.135مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول
اجمالي محور اإلنتاجية لمتغير العمر ،وذلك بسبب انعدام فرص العمل التقليدية بالنسبة لهذه الفئة العمرية

في المستقبل مما يجدون في العمل عن بعد بمثابة المالذ اآلمن واألنسب لتوفير دخل مالئم ،وفي تفس
الوقت هذا يعكس مدى تطلع الفئات العمرية األقل سنا للعمل أو للهجرة خارج البالد.
جدول ( :)5.21نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالعمر
المتوسطات
اقل من -30 30اقل من -40اقل من
سنة

 40سنة

 50سنة

قيمة

االختبار t

القيمة

االحتمالية
()Sig.

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

7.52

7.72

7.38

1.145

0.321

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

7.35

7.57

7.01

1.909

0.151

البعد الثالث :مرونة العمل

7.55

7.79

7.12

3.159

0.045

البعد الرابع :الثقة

7.63

7.74

7.41

0.995

0.372

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

7.51

7.7

7.23

2.033

0.134

المجال الثاني :اإلنتاجية

7.9

8.05

7.61

2.028

0.135

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول قابلية تبني العمل عن بعد

وعالقته باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة تعزى

للمؤهل العلمي.

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" اكبر من مستوى الداللة α ≥ 0.05

بالنسبة إلجمالي محور (قابلية تبني العمل عن بعد) حيث كانت مستوى الداللة  0.08مما يوضح عدم وجود

فروق م عنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي محور قابلية تبني العمل عن بعد لمتغير المؤهل
العلمي .وتبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.اكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور
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(اإلنتاجية) حيث كانت مستوى الداللة  0.45مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين
حول اجمالي محور اإلنتاجية لمتغير المؤهل العلمي ،وهذا يدل على مدى أهمية المؤهل العلمي للخريجين في
تقبل فكرة العكل عن بعد من ناحية ومدى توافر االمكانيات والمهارات لديهم للعمل عن بعد من ناحية أخرى.
جدول ( :)5.22نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمؤهل العلمي
المتوسطات
دبلوم فأقل

بكالوريوس

دراسات
عليا فأكثر

قيمة
االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

7.47

7.53

8.12

2.85

0.06

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

7.19

7.37

7.86

1.76

0.18

البعد الثالث :مرونة العمل

7.52

7.49

8.17

2.68

0.07

البعد الرابع :الثقة

7.62

7.57

8.05

1.76

0.17

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

7.45

7.49

8.05

2.52

0.08

المجال الثاني :اإلنتاجية

7.82

7.91

8.17

0.81

0.45

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول قابلية تبني العمل عن بعد

وعالقته باإلنتاجية لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة تعزى

لسنوات الخدمة .تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "التباين األحادي" اقل من مستوى

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي محور (قابلية تبني العمل عن بعد) حيث كانت مستوى الداللة

 0.000مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول اجمالي محور قابلية تبني العمل
عن بعد لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت الفروق لصالح سنوات الخبرة اقل من  5سنوات بمتوسط بلغ

 7.76و تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.اقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي محور

(اإلنتاجية) حيث كانت مستوى الداللة  0.000مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين
حول اجمالي محور اإلنتاجية لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت الفروق لصالح اقل من  5سنوات بمتوسط

بلغ  ،8.14وهذا يدل على مدى حداثة وتبلور فكرة العمل عن بعد لدى العاملين في هذا المجال ،ولذلك

كانت نتائج المبحوثين من ذوي الخبرة في الفترة الزمينة من ( 5إلى أقل من  10سنوات ) أكثر تجاوبا في
هذا السياق مما يدل على ضرورة االهتمام بفكرة العمل عن بعد ونشر ثقافتها لدى المجتمع المحلي في

قطاع غزة.
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جدول ( :)5.23نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات
اقل من

من -5

 5سنوات اقل10سنوات

من 15
فأكثر

قيمة
االختبار t

القيمة

االحتمالية
()Sig.

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

7.65

7.69

6.28

7.350

0.001

البعد الثاني :الرضا الوظيفي

7.73

7.41

5.32

15.416

0.000

البعد الثالث :مرونة العمل

7.79

7.66

5.72

12.834

0.000

البعد الرابع :الثقة

7.86

7.64

6.5

6.514

0.002

المجال األول :قابلية العمل عن بعد

7.76

7.6

5.96

12.087

0.000

المجال الثاني :اإلنتاجية

8.14

7.98

6.06

20.669

0.000

 5.5النتائج القياسية
 .1هناك عالقة طرد ية بين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالنتاجية بحيث كلما زادت تجهيزات البنية

التحتية بمقدار وحدة واحدة فإنه يعمل على زيادة االنتاجية بنسبة  0.489وهذا يتفق مع فرضية الدراسة

وأهمية البينة التحتية وتأثيرها االيجابي على االنتاجية ويتفق مع دراسة كال من (قشطة  ،2007نعيم

 ،2014صالح )2012 Aboelmaged ،2016

 .2هناك عالقة طردية بين الرضا الوظيفي واالنتاجية بحيث كلما زاد الرضا الوظيفي بمقدار وحدة واحدة
فإنه يعمل على زيادة االنتاجية بمقدار  0.151وهذا يتفق مع فرضة الدراسة ودراسة كال من

(مطر)2012 Aboelmaged ،2017

 .3هناك عالقة طردية بين الثقة واالنتاجية بحيث كلما زادت الثقة بمقدار وحدة واحدة فإنه يعمل على زيادة

االنتاجية بمقدار  0.489وهذا يتفق مع فرضية الدراسة ومع دراسة كال من (قشطة ،2017

ابوماضي.)2012 Aboelmaged ،2015

 .4تم استبعاد متغير مستقل "مرونة العمل" من النموذج النه غير دالة احصائية.
النموذج القياسي
Prod =C +T +ITi +A +E
حيث أن:
يرمز لالنتاجية Pr
يرمز الثابت من معادلة التأثيرC
88

يرمز الى الثقة Tr
يرمز الى البينة التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT
يرمز الى الرضا الوظيفي JS
يرمز الى الخطأ من معادلة التأثير€
Pr = 1.366 + .0489Tr + 0.244IT +0.151Js

 5.6النتائج والتوصيات:
أوالً النتائج:
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خالل عملية البحث بالمنهجية الوصفية والتحليلية لقابلية خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعالقته باالنتاجيه
توصل الباحث الى النتائج التالية:
 .1يعتبر العمل عن بعد بديال اقتصاديا ناجحا لألفراد وقد يساعد في تخفيف نسب البطالة المتفاوتة وتخطي
إدراج العاملين عن بعد تحت مسمى عاطل عن العمل ،وقد يكون بديال عن الوظيفة التقليدية.
 .2من المالحظ أن سوق العمل في قطاع غزة يكاد يكون متشبعا وفرص التوظيف للخريجين قليلة جدا،
على عكس سوق العمل عن بعد فيعتبر سوق مفتوح على العالم الخارجي ومتجدد دائما وال يتطلب وجود
العامل عن بعد في مكان العمل.
 .3اظهرت نتائج الدراسة أن العمل عن بعد يعتبر جديدا في قطاع غزة بحيث يعمل معظم العاملين عن بعد
من  3الى  5سنوات كموظفين عاملين عن بعد ويحصلون على ما يقرب من نصف دخلهم من عملهم
في وظائف تقليدية حيث يعملون قرابة  31ساعة كل اسبوع ،ويساعد العمل عن بعد في زيادة الدخل
وتطوير المهارات الجيدة.
 .4تُظهر الدراسة موافقة المشاركين على أن بناء وتطوير المهارات أمر مهم للغاية لخلق وظائف وأن

يصبحوا عاملون عن بعد ناجحين؛ وذلك من خالل إجاباتهم حيث أظهر المستجيبون أن عدم وجود
المهارات يؤثر على أدائهم في الوظائف الحرة ،كما أجابوا بشكل إيجابي أن العمل الحر ليس باألمر
السهل الذي يمكن أن يقوم به الجميع حيث يحتاج إلى مهارات وخبرات لضمان النجاح.

 .5يفتقر مجتمع قطاع غزة الى انتشار فكرة العمل عن بعد ،وال زال يصنف العاملون عن بعد على أنهم
عاطلون عن العمل.
 .6هناك قصور واضح من قبل وسائل االعالم في نشر ثقافة العمل عن بعد وتوعية المجتمع على أهميته.
 .7خلصت النتائج الى ان العاملين عن بعد في قطاع غزة اتفقوا على أن أبعاد العمل عن بعد وتشمل
(البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والثقة ومرونة العمل والرضا الوظيفي) تؤثر على نجاح العمل عن
بعد بشكل إيجابي.
.8

ساعات العمل اليومية للعاملين عن بعد ال تتجاوز عدد ساعات العمل في الوظيفة التقليدية

ثانياً التوصيات:
 .1ينبغي على الجهات الرسمية توفير البنية التحتية والكهرباء ووسائل االتصال الحديثة حتى يتسنى
للشركات والقطاع الخاص الذي يعمل عن بعد في زيادة االستثمار في هذا القطاع بما ينعكس باإليجاب

على انتاجية هذا القطاع ومن ثم الدخل القومي للبلد.
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 .2على أصحاب الشركات المعنية في مجال العمل عن بعد توفير بيئة مشجعة للعاملين عن بعد في
أماكن تواجدهم مما يساعد على استقطاب وزيادة عدد العاملين عن بعد

 .3العمل على سن قانون يحدد الحد االدنى لألجور في مجال العمل عن بعد بما يتناسب مع تخصصاتهم
وامكانياتهم العملية ،وكذلك وجود قوانين تحمي حقوق العاملين عن بعد سواء في الداخل او في الخارج.

 .4إلزام الشركات والعاملين عن بعد تنفيذ التشريعات القوانين التي تهتهم بهذا المجال وتقديم حوافز مادية
وتوفير مساحة للمشغل في اتخاذ القرار ومناقشة االفكار.

 .5تعزيز الثقة بين العامل عن بعد وصاحب العمل في جميع المجاالت من خالل الحفاظ على البيانات
الشخصية للمشتغل وعدم استغالل بياناته في مجاالت أخرى.

 .6مواكبة النظام التعليمي في الجامعات والمراحل الثانوية لوسائل واالتصال الحديثة بما يساعد الخريج في
االنخراط في سوق العمل عن بعد

 .7تعزيز وتطوير جودة ونوعية الخدمة المقدمة للمستهلك وعدم استغالله في حال ما اثبت المنتج أهميته
لألفراد أو المجتمع.
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ملحق رقم (: )1االستبانة

جـامـعــــــــــة األزهـــــــــــــر – غــــــــــــــــزة
عـــمــــــــــــــادة الدراســـــــات الـعـليــــــــــــا
كـلــيـــــــة االقتصـــاد والعـــوم اإلداريـة
قـــــســـــــــــــــــــــــــم االقـــتـصـــــــــــــــــــــــــــــاد
السيد/ة ، ، ،___________________:المحترم/ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " قابلية خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعالقته باالنتاجية"
وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

_جامعة األزهر _غزة.

تتكون عينة الدراسة من الخريجين العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.
إن ثورة المعلومات والتقنية المتطورة بشكل متسارع بدأت تغير من أساليب العمل ،ويعتبر أسلوب العمل عن

بعد أحد األساليب التي بدأت تغزو قطاعات العمل بشكل متنامي وملحوظ.

ويسرني أن اتقدم لكم بجزيل الشكر ،وعظيم االمتنان على حسن تعاونكم في تعبئة اإلستبانة لما في ذلك من

أهمية كبيرة في قياس متغيرات الدراسة ،علما بأن جميع البيانات هي فقط ألغراض البحث.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، ، ،

الباحث
علي رزق نجم
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الجزء األ ول :البيانات الشخصية:
يرجى تعاونكم بوضع اشارة ( )/أمام االجابة المناسبة:
الجنس ) ( :ذكر ( ) أنثى
العمر :من ( ) أقل من  25سنة ( ) من  25الى أقل من  33سنة ( ) من  34الى أقل من 40
المؤهل العلمي ) ( :دبلوم فأقل ( ) بكالوريوس ( ) دراسات عليا فأعلى
عدد سنوات الخبرة ) ( :أقل من  5سنوات ( ) من  5الى أقل من  10سنوات ( )  10سنوات فأكثر
المسمى الوظيفي........................ :
الجزء الثاني :مجاالت الدراسة
يرجى اإلجابة على أسئلة االستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 10أعلى موافقة)
المجال األول :قابلية العمل عن بعد:
من 1إلى 10

البعد األول :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
1

التكنولوجيا في قطاع غزة تشجع وتدعم استخدام أنظمة العمل عن بعد

2

يعتبر التقدم الذي وصل إليه قطاع غزة في مجال االتصاالت محفز للعمل عن بعد

3

تشجع بيئة عملي على استخدام البريد االلكتروني في التواصل الرسمي

4

تتبنى إدارة الشركة تجديد أساليب أداء العمل لتتوافق مع روح العصر مما يساهم في

تعزيز مبدأ العمل عن بعد

5

يعطي النظام التعليمي الرسمي كما كافيا لشرح التعامل مع المواقع اإللكترونية

6

تغطي وسائل التواصل االجتماعي قصص نجاح رياديي األعمال بشكل كبير

البعد الثاني :الرضا الوظيفي
1

تسمح إدارة الشركة بمشاركة األفكار والمعارف الجديدة بين الموظفين بطرق متنوعة

2

تتبع إدارة الشركة سياسة عادلة في األجور والحوافز المادية

3

يؤثر العمل عن بعد على الحياة األسرية

4

تترك إدارة الشركة المساحة للموظفين للمشاركة في اتخاذ القرار

5

من  1إلى 10

يمكن ألي شخص استخدام العمل عن بعد دون صعوبات

من  1إلى 10

البعد الثالث :مرونة العمل
1

يتابع الرؤساء مرؤوسيهم في تنفيذ المهام بما يتالءم مع قوانين العمل

2

تقوم شركات االتصاالت في قطاع غزة بتسهيل استخدام العمل عن بعد
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3

عالقتي بعملي وعائلتي بحالة اتزان

4

تساعد الشركة الموظف على تطوير ذاته بشكل مستمر

5

يمكن استخدام البرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالشركة أثناء اعمل عن بعد

6

تساهم الحاجة الملحة لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة في انتشار فكرة تطبيق

العمل عن بعد

من  1الى 10

البعد الرابع :الثقة
1

تلتزم إدارة الشركة بتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات (المالية والقانونية) مع العاملين عن بعد

2

تلتزم الشركة التي أعمل بها بأنها لن تستخدم معلوماتي الشخصية ألي أغراض أخرى

3

يخضع سلوك وأفعال الشركة للقوانين واألنظمة وليس للمزاجية

4

تأخذ الشركة في االعتبار مضاعفات أعمالها على المستهلك
من  1إلى 10

المجال الثاني :اإلنتاجية
1

يحقق لي العمل دخل يغنيني عن الوظيفة التقليدية

2

تولي شركات العمل عن بعد اهتمامها لتقديم خدماتها للمجتمع

3

يسهم العمل في توفير تمويل أولي للبدء في مشروعي الخاص

4

تستخدم الشركة االساليب الرقابية التي تعمل على االستخدام االمثل للموارد

5

تضع الشركة خطة لمستويات االنتاجية المطلوب الوصول إليها.

6

توفر الشركة التجهيزات االنتاجية المتقدمة

7

تتخلص الشركة من بعض االنشطة التي ليس لها ميزة تنافسية

8

يسهم العمل عن بعد في التخفيف من أزمة البطالة

انتهت فقرات االستبانة
شك اًر على حسن تعاونكم
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ملحق رقم ( :)2أسماء محكمين االستبانة
االسم

المسمى

م
.1

د .سمير أبو مدللة

رئيس قسم كلية االقتصاد جامعة االزهر

.2

د .نسيم أبو جامع

كلية االقتصاد جامعة األزهر

.3

د .عبد الحكيم الطالع

كلية االدارة والتمويل جامعة االقصى

.4

د .حسن مهدي

عمادة البحث العلمي جامعة األقصى

.5

د .احمد فرج هللا

كلية االدارة والتمويل جامعة األقصى

.6

د .تامر فطاير

عمادة العالقات الدولية جامعة األقصى

.7

د .عالء الرفاتي

كلية االقتصاد الجامعة اإلسالمية

.8

د .خليل النمروطي

كلية االقتصاد الجامعة اإلسالمية

.9

د .وائل الداية

كلية االدارة الجامعة االسالمية

.10

أ .نهى نجم

كلية االقتصاد جامعة األزهر

.11

م .عماد الصوالحي

مدير شركة وورد لينكس

.12

م .تيسير شقليه

مدير تكنولوجيا المعلومات في ميرسي كور

.13

م .محمد العفيفي

حاضنة يوكاس التكنولويجة

.14

م .محمد العرايشي

مدير شركة موبيلكو

.15

أ .رشا أبو صفية

شركة جي جيت وي
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