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  االتجاهات النفسية لممارسة العمل عن بعد
  

   محمد بن سعيد العمريالدكتور     رندة بنت سالمة اليافيالدكتورة

  قسم إدارة الموارد البشرية

  كلية إدارة األعمال

  جامعة الملك سعود

  

  الملخص

عود وطالباته هدفَت هذه الدراسة الميدانية التي أجريت على طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملك س             
اسـتبانة علـى   ) 261(ولتحقيق هذا الهدف وزعتْ     . إلى تحديد اتجاهاتهم نحو مفهوم العمل عن بعد       

وقـد  .  طالب الكلية وطالباتها و استُخِْدم عدد من األساليب اإلحصائية لإلجابة عن أسـئلة الدراسـة        
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

في اتجاهات طالب كلية إدارة األعمال وطالباتها نحو العمل عن بعد تكمن في أن              أن درجة التأثير     •
 . العمل عن بعد يساعد على زيادة إنتاجية ممارسيه

أما بخصوص أهم العوامل المؤثرة في رضا ممارسي العمل عن بعد فاستحوذ رضـا األهـل فـي       •
د اإلنتاجية في أثناء قيامه بعملـه عـن         المقام األول، تاله رضا الرؤساء والزمالء على قدرة الفر        

 . بعد؛ وجاء في المرتبة الثالثة رضا الفرد عن نفسه لممارسته العمل عن بعد

حصل تحقيق األهداف من خالل ممارسة العمل عن بعد على درجة تأثير عالية في بعد التمكين في           •
 . بيئة العمل
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 في الشركة التي سهلت لهم ممارسة العمـل       اعتقد المشاركون في الدراسة أن التزامهم في العمل        •
 . عن بعد سيكون مرتفعاً مهما كان األجر

 .ودلت النتائج على أن صعوبات ممارسة العمل تكمن في قلة فرص الترقية •

 كما بينت الدراسة أيضاً بعض المدلوالت العملية التي يمكن أخذها في الحسبان عند وضـع سياسـة         
  .أيضاً بعض التوصيات األكاديمية للبحوث المستقبليةمعينة للعمل عن بعد، وقدمت 
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  :لمقدمةا
 الـدول   معظم أصبح ينمو باطراد فيTeleworking ة األخيرة أن مفهوم العمل عن بعد   مديالحظ في ال  

ن الذين يمارسـون العمـل   ييوصل عدد الموظفين األمريكإذ  ،المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة   
واحداً وأربعين  2003في عام أن عددهم بلغ  في حين ، مليون موظف45 إلى 2006عن بعد في عام   

  التطـورات الحاصـلة فـي   ذلكوقد ساعد على ). Gajendran & Harrison, 2007(مليون موظف 
ـ ها المت  بين موظفي  هاتوزيع أعمال من  الشركات  مكّنت  التي  التكنولوجيا الرقمية    وقعين فـي مراكـز   م

تخفـيض  ، وفـي     وموقعه وتنظيمهما  تبسيط أفضل لمكان العمل    مركزية في لالهذه ا أسهمت  . مختلفة
 لتلبية  للموظفعمال الزمنياألتعديل جدول ، و توفير حيز مكاني للموظفين    فيالتكاليف الكلية للشركة    

المهام، في إنجاز   مرونة  مزيداً من ال   األسرية، وهذا يعني     همطالب و ، والشخصية ، المنـزلية هاحتياجات
، وحوادث السيارات،  يتلوث البيئ لاً ل تخفيضو ،العكسبو  من المنـزل إلى العمل    وقت االنتقال ل اًوتوفير

 المهـارات التقنيـة      ذوي األشخاص مـن  توافق مع متطلبات     ي  العمل عن بعد    أن بقما س أضف إلى   
  . )Manley, 2002 (الذين يكون عملهم مرتكزاً على الحاسب الشخصي، العالية

 علـى  يوماً كـامالً  يعملون في المنزل  أن ما يقرب من مليون شخص)Penfold et.al., 2009( وذكر
ن على العمل من المنـزل لبعض الوقت       وقادرالقوى العاملة   من  % 14في األسبوع، وأن هناك     األقل  

بدالً من االنتقال إلى أماكن العمل، كما أن وجود زيادة كبيرة في وتيرة العمل من المنـزل أسهمت في           
 وقد يعود ذلك إلى سهولة الوصول إلى تكنولوجيا         .تماد الشركات على مفهوم العمل عن بعد      زيادة اع 

   . االحتياجات الفرديةتشبع المعلومات وكيفية استخدامها، وإلى األسباب االجتماعية والنفسية التي 

 الـدول   تصادياتت اق تغيرلقد  ذهب إليه؟   ي أكثر منه مكاناً      الموظف قوم به يهل أصبح العمل شيئاً     إذاً،  
ممارسة العمل عن بعد مـع      بذلك  سهل  لي من اقتصاديات صناعية إلى اقتصاديات معلوماتية        المتقدمة

 عـدم    إلى  كل ذلك  أدىو،  نترنيت، والفاكس ، واإل فر جهاز الحاسب اآللي، وشبكات الهاتف الجوال      اتو
  .العاديةعمل الساعات ارتباط الموظف بما يعرف بالمكتب التقليدي وال ب

 نحو  وطالبهاطالبات كلية إدارة األعمال في جامعة الملك سعود      ف اتجاهات   تعرالدراسة  ستحاول هذه   
 فـي تحقيـق التنميـة     بعد تخرجـه أن يسهم لجيل الجديده من المتوقع ل   العمل عن بعد، خصوصاً أن    

 التطبيقي في   واعتمد البحث على المنهج المسحي    . رية في المملكة العربية السعودية    االقتصادية واإلدا 
  . اته، من خالل توزيع استبانة على الطالب والطالبات، وقياس النتائج وتحليلهاتغيرقياس م
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اإلطار النظـري    القسم األول، يستعرض  :  إلى قسمين  هذه الدراسة تنقسم   فإن    لهذه األهداف،  وتحقيقاً
 مء كانت عربيـة أ    ستعرض بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة سوا       يللعمل عن بعد، كما     

 . أجنبية

ا القسم الثاني، فيتضمن الدراسة الميدانية وإجراءاتها بدءاً بتجديد منهجية الدراسة واختيار العينة            أم، 
 ثم استخالص النتـائج، وانتهـاء بالتوصـيات والدراسـات        ،ومروراً بتحليل نتائج الدراسة الميدانية    
  . المستقبلية المتعلقة بموضوع الدراسة

  : الدراسةمشكلة 
 عدة داخل منظماتهم يعود معظمها إلى العنـصر البـشري،           مشكالتيواجه العديد من رجال األعمال      

 وانخفاض اإلنتاجية، وتراجع معـدالت الرضـا الـوظيفي، وتـذمر      والغياب، كارتفاع معدل الدوران،  
 أمثـال   باحثينلذلك اقتراح بعض ال    العاملين من القيود المفروضة عليهم في ساعات الدوام الرسمي،        

)Collins & Moschler, 2009; Campbell & McDonald, 2008; Bailey & Kurland, 2002 ( العمل
  العمل عن بعـد    ميزاتقياس   السابقة أنها ركزت على      بحوثولكن المشكلة األساسية في ال    عن بعد،   
نبية ال تتوافق عاداتها    ، كما أنها كلها أجريت في دول أج       الطالبات/ولم تقس اتجاهات الطالب    وعيوبه،

 معظم االقتـصاديات العالميـة    لما كانت   و. وتقاليدها مع المجتمع العربي عموماً والسعودي خصوصاً      
اً جداً عـن  مفهوم العمل عن بعد قد ال يكون بعيد        فإن    وتتبناها لمفاهيم اإلدارية المعاصرة  تنفتح على ا  

، على وجه الخصوص  صية المرأة السعودية،    إن المشكلة تكمن في أن خصو     . واقع األعمال السعودي  
 وفي أي مجتمع آخر،     عنصرين أساسيين في المجتمع السعودي،    على وجه العموم بوصفهما     والرجل  
رصد اتجاه  فإن ستحق البحث والدراسة؛ لذا  ي،  ومكانه  العمل هما نحو المرونة في اختيار زمان     واتجاه

  فها حيال ممارسة العمل عن  هؤالء األفراد وتعرعد تعدمشكلة تستحق الدراسـة مـع تقـدم تقانـة      ب 
  : اآلتيةاألسئلة ن اإلجابة ع على  الدراسة هذهتعمل وانطالقاً من ذلك .المعلومات واالتصاالت

 لعمل عن بعد؟  انحو هاوطالباتكلية إدارة األعمال  طالب اتجاهاتلمؤشرات التي تقيس اما  .1

 عن مزاولـة العمـل    كلية إدارة األعمال وطالباتها طالبرضاما المؤشرات التي تقيس مستويات       .2
 عن بعد؟ 

  التي يشعر بها الطالب أو الطالبة في بيئة عمله عن بعد؟التمكينما المؤشرات التي تقيس درجة  .3

  بمتطلبات العمل عن بعد؟االلتزامالمؤشرات التي تقيس قدرة الطالب أو الطالبة على ما  .4
 لعمل عن بعد التي تواجه طالب وطالبات الكلية؟ اصعوباتما المؤشرات التي تقيس  .5
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  :أهداف الدراسة
  :لمؤشرات التي تقيسا ة إلى تحديد هذه الدراستهدف

  ألن هـؤالء الطـالب  ، نحو مفهوم العمل عـن بعـد   وطالباتهاكلية إدارة األعمال  طالب   اتجاهات .1
  .اهان به يستالَّ، وهي قوة ينبغي أثلون قوة العمل الجديدة في السوقوالطالبات سيم

عـن  الطـالب   رضامستوى  أهم المؤشرات التي تدل على تحديد على هذا البحث سيساعدكما أن   .2
 . اتلبام الطاولة العمل عن بعد مقارنة بزميالتهمز

  .عمله الجديدة في بيئة التأثير على الطالب أو الطالبةقدرة تحديد فضالً عن  .3

بمتطلبات العمـل    االلتزام على   الطالبة/رة الطالب  قد  قياس على ستعمل الدراسة  ناهيك عما سبق،   .4
 . عن بعد

 التي يمكن أن يواجهها الطالب أو الطالبـة فـي ممارسـة    الصعوباتوأخيراً ستحدد الدارسة أهم    .5
 .العمل عن بعد

  : أهمية الدراسة
 : هي جوانب رئيسة أربعة تستند الدراسة الحالية في أهميتها إلى

  :هيعن بعد لعدة أطراف  عظيمة للعمل أن هناك فائدة .1

ـ  ألنها الدراسةه  الطالب أو الطالبة أول من يستفيد من هذ      إذ يعد : الطالبة/الطالب •  علـى  ساعدهمت
وضع إستراتيجية آللية البحث عن عمل، والتخطيط على الصعيد المهني والشخصي، لتقليل تكاليف 

 األسرية، وتحـسين مـستوى   المواصالت، والمرونة في ساعات العمل بما يتوافق مع االحتياجات   
 .المعيشة االقتصادي

 وضع خطـط  على ستساعدهم ألنَّهاكذلك سيستفيد رجال األعمال من هذه الدراسة       :رجال األعمال  •
تقلل من تكاليفهم الكلية، وتلبي متطلبات العمل، وتحسن اإلنتاجيـة، وتزيـد مـستويات الرضـا                

  .ي االنتقال من المنـزل إلى العملالوظيفي لدى الموظفين، وتقلل من الوقت المستغرق ف

 ستستفيد الحكومة من هذه الدراسة في تقليل نسبة االزدحام والمحافظة على البيئة مـن     :الحكومة •
كما أن وجود بطالة في االقتصاد قـد يـشجع          . التلوث المنبعث من السيارات ووسائل النقل العام      
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 األعمال على تنفيذه، وذلـك بوضـع        الحكومة على تبني مفهوم العمل عن بعد، وتشجيع شركات        
 .التشريعات وتقديم اإلعانات

ما تفرضه العادات والتقاليد العربيـة عمومـاً        ناهيك عما سبق، إن     : ما تفرضه العادات والتقاليد    •
أن التقدم التكنولـوجي    خصوصاً  والسعودية خصوصاً قد يجعل لهذا المفهوم استخدامات واسعة؛         

  .نترنيت يعطي هذه الدراسة أهمية إضافية اإلالذي تشهده المملكة، وانتشار

ن مـن خـالل   اتضح للباحثيإذ  العربي وطنقلة الدراسات التي تناولت مفهوم العمل عن بعد في ال    .2
 في الدراسات التي تحدثت عن هـذا الموضـوع سـواء    اًمراجعة الدراسات السابقة أن هناك شح  

 . نجليزيةالتي أجريت باللغة العربية أو اإلالدراسات 

3.      ن إلى ا   مهمة بالنسبة  ناهيك عن أن هذه الدراسة تعدباكورة الدراسـات فـي اللغـة        ألنها   لباحثي
  .العربية التي سيستفيد منها كل مهتم في هذا المجال

حسب ب – الدراسة الوحيدة على مستوى الدول العربية        أنَّهامن   أيضاً   تكتسب هذه الدراسة أهميتها    .4
 التي تناولت  –ن  علم الباحثي هذه الدراسة إضافة علمية  هذا الموضوع، لذا فإنه من المؤمل أن تعد 

 . مكتباتنا العربية  إلى جديدة

 ومن ،والطالبات للعمل عن بعد/إال أن تحقيق هذه الفوائد يتوقف بدرجة كبيرة على مدى قبول الطالب          
ملك سعود نحو العمل عـن      طالبات كلية إدارة األعمال بجامعة ال     /ف اتجاه طالب   من المهم تعر   هثم فإن 
   .بعد 

ن هذا البحث يعد من البحوث األولى في مضمار العمل عن بعد في اللغـة العربيـة               إ :إذاً يمكن القول  
   في هذا المجال بحوثندرة الإلى نظراً 

  :مصطلحات البحث تعريف
ولوجيا الرقميـة  هو إنجاز العمل من موقع بعيد عن مكان عمل الشركة باستخدام التكن  : العمل عن بعد  

  )الباحثان(، الهاتف المحمول، والفاكس، اإلنترنتالحاسب، : ثةالحدي

ــات ــداث   : االتجاه ــخاص، أو األح ــياء، أو األش ــة باألش ــام المتعلق ــن األحك ــة م   ،مجموع
)Robbins & Judge, 2009:109(  
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، اائـصه شعور إيجابي يشعر به الفرد نحو وظيفته بعد القيام بتقيـيم شـامل لخص              :الرضا الوظيفي 
)Robbins & Judge, 2009: 113 .(  

 & Robbins(، هفي عمله، والجدارة المطلوبة للقيام بتقدات الفرد في قدرته على التأثير مع: التمكين

Judge, 2009: 113(.  

لمدى الذي يشعر فيه الفرد أنه يتوافق مع أهداف المنظمة، ويرغب فـي المحافظـة علـى          ا: تزاملاال
  . )Robbins & Judge, 2009: 113(، عضويته فيها

جامعة الملـك   " ( على المرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية المعتمدة       ةالدال" :المستويات الدراسية 
  ).هـ1431سعود، 

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقـررات التـي              " :المعدل التراكمي 
جامعة الملـك سـعود،     " (لوحدات المقررة لتلك المقررات   درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع ا      

  ).هـ1431

  : الدراسات السابقةاإلطار النظري و
أهم الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم ممارسة العمل عـن      اإلطار النظري و  يستعرض هذا الجزء    

  . ات الدراسةتغيربعد مع ربطها بم

  :العمل عن بعد
 المعلومات واالتصاالت، زادت شعبية العمل عن بعد فـي الـسنوات            مع التقدم السريع في تكنولوجيا    

أول مـن اسـتخدم مـصطلح العمـل عـن بعـد             ) Niles,1975(وكان  . األخيرة في الدول المتقدمة   
Telecommuting    ًـر  عن المكتب والتواصل مع العاملين فيـه          ليشير إلى العمل بعيدااالتـصاالت  عب 

وغالباً ما يـستخدم البـاحثون    ).Fan, 2006(لحاسب الشخصي، سلكية أو عن طريق االسلكية والال
 ,Networking, Remot working, Working-at-a-distance, Flexible Working: اتمصطلح

Off-site Workers , Telecommuting, Teleworking, E-Work, Working from home, E-
Commuting ذاته على المعنىلداللةل .  

عدم التموقع في مكـان  ) 3(االتصال بالمنظمة، ) 2(استخدام التكنولوجيا،  ) 1(ن بعد   ويتطلب العمل ع  
العمل في مكاتب تعتمد في عملياتها علـى   والعمل من المنـزل،    : بدوره يأخذ عدة أشكال   ، وهذا   معين
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وهي مكاتب تقدمها مؤسسات صغيرة في مناطق سكنية قريبة من سكن الموظف عن (القمر الصناعي  
د مراكز أعمـال فـي المنطقـة        وجو،  )التواصل مباشرة مع اإلدارة المركزية للشركة     بتسمح له    ،بعد

 ، والعمل المتحرك  ) يمكن لعدة موظفين من شركات عدة أن يستخدموها         خاصة  معلومات وهي مراكز (
   .)خالفه وأ مقهىفندق، أو يتواصل  مع شركته أينما كان في  أن  للموظفوهنا يمكن(

النوع األول ما يسمى : أن ممارسي العمل عن بعد ينقسمون إلى ثالثة أنواع) Verma, 2005(ويرى 
قد ال يبرعون في استخدام     و العليا،   اتمديرو الشركات في اإلدار   وهم   )كبار المديرين  (:C-Suitesبـ  

  يعـد  استخدامها ألن   التكنولوجيا المتطورة ولكنهم يستخدمونها من أجل التواصل مع اإلدارات األدنى         
وقد يتطلب عملهم السفر، لذلك فهم بحاجة إلى الهواتف المحمولة، وغالباً مـا      . ضرورة وليس خياراً  

تكون طائراتهم الخاصة مجهزة بأحدث المكاتب التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية للبث المباشـر مـع      
وهم عبارة عن : Mobile managersا النوع الثاني فهو أم.  في مواقع مختلفة أوطاقمهم على األرض

 كرجال ،االنتقال من مكان إلى آخر    )  أيام في األسبوع   4(من عملهم   % 90مديرين أو موظفين يتطلب     
البيع أو االستشاريين، ويحتاج هؤالء إلى حاسب محمول، ومهارات تقنية للتواصل مع مواقع عملهم،        

 األكثـر شـعبية، يقومـون       وهـم : Teleworkersا النوع األخير فهو ما يعرف بـ        أم. ومع زبائنهم 
، ويعتمدون على استخدام التقنية الحديثة، ويعرفـون        )المنـزل مثالً (بأعمالهم من أماكن بعيدة عنها      

أو  أي الموظف االفتراضي، أو الموظـف البعيـد   Remote worker أو Virtual workerأحياناً باسم 
  . موظف العمل عن بعد

األسرة، وتوزيـع  ظروف ف على تحقيق التكامل بين العمل و    ساعد الموظ إن ممارسة العمل عن بعد ت     
 أن بإمكـان الفـرد   فضالً عن). Raguram & Wiesenfeld, 2004(األدوار بين أفراد األسرة الواحدة 

الذي يمارس العمل عن بعد التحكم بمالبسه، والديكور، واإلضاءة، والتهوية، وغيرها مـن ظـروف               
ع مفهوم العمل في المنـزل الموظفين على مواصلة العمل حتى كذلك يشج). Elsbach, 2003(العمل 

كذلك . ، ويقدم مزيداً من المرونة لهم)Olson & Boswell, 2006(بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية 
 تعود علـى  نشاطاتيساعد العمل عن بعد على تخفيض ساعات التنقل واالستفادة من الوقت بمزاولة     

إن متوسط ما ينفقه الفرد في االنتقال بين ). Gajendran & Harrison, 2007(الفرد وأسرته بالنفع  
دقيقة، بزيادة قدرها سبع دقائق ) Collins & Moschler, 2009) (28.8(منزله وعمله من وجهة نظر 

 )57.6(ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل مع الزحف العمرانـي ليـصبح   . خالل عشر سنوات مضت 
حسب المسافة التي تفصل بين مكـان العمـل وإقامـة    بالطبع قد يزداد هذا الوقت دقيقة في اليوم، وب  

أن العمل عن بعد قد يتناسب مـع أولئـك   ) McCloskey & Igbaria, 2003(وذكر كل من .  الموظف
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األشخاص الذين يرغبون في أن يبتعدوا عن زمالئهم الذين هم على خالف معه، وال يمكـنهم القيـام         
العمل  فإن ناهيك عما سبق، .  الخالفات التي قد تأخذ طابعاً شخصياً في بعض األحايين         بالكثير الحتواء 

 & Collins(عن بعد قد أسهم في زيادة اإلنتاجية، وقلل من معدل الـدوران، والغيـاب والتـأخير،    

Moschler, 2009; Guy, 2008; Kirk & Belovics, 2006(  ،أنه يحقق وفراً في الوقـت،  فضالً عن 
كذلك مكّن تلك المنظمات من االستفادة      . لمال، وتكاليف التعيين، والتدريب لدى الشركات التي طبقته       وا

مـا  إلى من خدمات العمالة التي تقطن في أماكن بعيدة عن مكان الشركة، وتعجز عن االنتقال؛ أضف        
ت ظروفهم تغير سبق أن العمل عن بعد يسهم في االحتفاظ بالموظفين من ذوي الخبرة والمهارة الذين    

واضطروا إلى االستقالة؛ كذلك استطاعت الشركات االستفادة من الحيز المكاني بتـشجيع المـوظفين           
ـ . على اقتسام مكاتبهم مع أشخاص آخرين في أثناء عدم وجودهم في مكان العمل             احثون ويضيف الب

اثـات ثـاني أوكـسيد       التغلب على المخاوف البيئية، والتقليل مـن انبع        أن العمل عن بعد يساعد في     
. الكربون، ويسهم في توفير الطاقة، والحد من استخدام الورق، وتقليل النفايات علـى نحـو أفـضل        

، والواليات ة صناعة في أوروبا، وآسي17 مديراً في 237إلى دراسة شملت ) Verma, 2005(وأشار 
، وزيادة فـي   %69ا يعادل   المتحدة األمريكية أن العمل عن بعد يسهم في تحقيق وفر في التكاليف بم            

أن العمل عن بعد قد يكون الحل المثالي للتخفيف من ) Arvola, 2006(وذكر %. 64اإلنتاجية بنسبة 
على وجه الخصوص؛   ) حتى انفلونزا الخنازير، الباحثان   " (انفلونزا الطيور " و انتشار االنفلونزا عموماً  "

ب األشخاص الذين يعتادون علـى نمـط حيـاة    العمل عن بعد يخفف من ضغط الدم، ويناس  فإن   كذلك
  .معين

العزلة االجتماعية، والركود    ممارسة العمل عن بعد في تشجيع         من جهة أخرى   تُسهمهذا من جهة، و   
الوظيفي، والصراعات األسرية، لذلك ينبغي على الشركات تحديد آلية العمل عن بعد وكيفية توزيـع               

 ,Kurland & Cooper(ن بعد وعواقبه، وكيفيـة معالجتهـا   العمل الفعال، كذلك تحديد آثار العمل ع

وقد يعتقد بعض المديرين أن إمكانية السيطرة على مرؤوسين ستقل في حين يعتقد الموظف              ). 2002
أنه سيفتقر للمعلومات المطلوبة؛ كذلك ستخفض عملية التواصل االجتماعي مـع الـزمالء والتقـاط               

ن عن اللغة الملفوظة، كما أن بعضهم قـد      اتغني في بعض األحي   اإلشارات غير اللفظية التي يمكن أن       
 العمل عـن  أنما سبق،   إلى  أضف  . يفوته المناقشات غير الرسمية نتيجة ابتعادهم عن أماكن عملهم        

أن ) Guy, 2008(ويضيف . بعد قد ال تتضح فيه الحدود الفاصلة بين العمل ذاته والحياة األسرية للفرد
 من فقدان االنتماء للشركة، وبأن العاملين لم يعودوا يشعرون بأنهم جـزء مـن               العمل عن بعد يعزز   

استخدام الموظفين التقنية التي زودتهـم   فإن ناهيك عما سبق،. فريق العمل أو حتى جزء من التنظيم  
 كثيرة، وليس لمجرد العمل،     نشاطاتبها الشركة قد ال تكون ألغراض العمل بل يمكن أن تستخدم في             
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أن المـديرين  ) Manley, 2002(وذكـر  .  ينتهي األمر بإصابة أجهزة الحاسوب بالفيروسـات وربما
التقليدين يعتقدون أن العمل عن بعد قد يكون جيداً لمعنويات الموظفين، ولكن ليس إلنتـاجيتهم؛ وأن               
البقاء في المنـزل لن تساعد الموظف على التغلب على إغراء النـوم لوقـت متـأخر، ومـشاهدة                  

  .فزيون، وأخذ قيلولة، أو وجبة خفيفةالتل

  :صعوبات ممارسة العمل عن بعد
، هدفت إلى التركيز على العمل عن بعد بوصفه بديالً مناسباً           )هـ1421(وفي دراسة أخرى للحضيف     

هذه الدراسة أجابت عـن   فإن بالتحديد. الموظف وصاحب العمل:  من جانبين ودِرس. للبيئة السعودية 
 أي مدى يدرك أصحاب العمل عن بعد السعوديون بأن العمل عن بعـد بـديل عملـي         إلى: أسئلة مثل 

إليجاد فرص العمل؟ ما المعوقات والصعوبات التي قد تؤثر في تطبيق العمل عن بعد بوصـفه بـديالً           
إليجاد مثل تلك الفرص في المملكة العربية السعودية؟ ما الترتيبات الالزمة لتطبيق العمل عـن بعـد                 

وقد توصلت الدراسـة    .  وذلك باستغالل التكنولوجيا المتاحة    ؛يالً مناسباً لخريجات الجامعات   بوصفه بد 
. إلى الحاجة إلى نوعية وتثقيف المجتمع بفرص العمل عن بعد بوصفه بديالً مناسباً للمرأة السعودية              

بوصـفه   الذين شملتهم تلك الدراسة على قبول العمل عن بعـد          يرينكذلك هناك شبه إجماع بين المد     
 من أن العمل عن بعد يزيد انعزالية المـرأة        اً هناك تخوف  ولكن. بديالً مناسباً لتوظيف المرأة السعودية    

 أن المرأة السعودية تجد أن الذهاب للعمل فرصة لالحتكاك بالمجتمع وتغيير الجو             السعودية، خصوصاً 
  .المنزلي

  العمـل عـن بعـد      ميـزات كذلك استعرضت   تناولت الدراسات السابقة أبعاد الدراسة كالً على حدة،         
 هذه الدراسة أنها    يميزما   فإن   ، ولكن أياً منها لم يحاول أن يدرس هذه األبعاد مجتمعة؛ لذلك           وعيوبه

تناولت أهم المؤشرات التي تؤثر في اتجاهات، ورضا، والتزام، وتمكين ممارسي العمل عن بعد مـع                
  . أثناء الممارسةفي ها تحديد ألهم الصعوبات التي يحتمل مواجهت

  :ات الشخصية وعالقتها ببمارسة العمل عن بعدتغيرالم
 250 طالباً وطالبة من كلية إدارة األعمـال فـي   730على ) David et.al., 2001(في دراسة أجراها 
الصدق، واالستقاللية،  :  لهم أن السمات الشخصية لموظفي العمل عن بعد كانت         تبينجامعة أمريكية،   

وأشـارت  . الحيلة، واألخالق؛ إذ كانت السمات الثالث األولى األكثـر أهميـة          والثقة،  وعتمادية،  االو
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تحليالتهم إلى أن أرباب العمل ينبغي أن يتوقعوا أن موظفي العمل عن بعد ستكون لديهم القدرة على                  
  .  ام التكنولوجيا، والوالء، واألخالق، والمرونة، والميل إلى استخدمشكالت لدرء ال كلّهاحشد الموارد

ا أم)Arvola, 2006 ( أستاذاً جامعياً يمارس معظهم العمـل  260فدلت نتائج دراسته التي أجريت على 
عن بعد، على عدم وجود فروقات معنوية بين النساء والرجال في معدل ممارستهم للعمل عن بعـد،                 

لح الرجال، وأن الجيل األصـغر      وإن وجد فرق ضئيل في كمية الوقت المبذول في العمل عن بعد لصا            
هم أكثر ميالً للعمل عن بعد من الجيل األكبر في العمر، وأن أصحاب الخبرة لم يحتاجوا إلى دعم مـن   

حسب العمر في ممارسة العمل عـن       بزمالئهم لممارسة العمل عن بعد، كذلك لم توجد فروق معنوية           
ة العمل عن بعد يراوح مـا بـين يـوم إلـى     كذلك أوضحت البيانات أن الوقت المناسب لممارس     . بعد

  . يومين، وأن العمل عن بعد يؤثر إيجاباً في صحة األساتذة

  :الرضا عن ممارسة العمل عن بعد
إلى التوصل إلى فهم لكيفية توفير فرص تعلم أفـضل، بغيـة   )  Kanuka et.al., 2008(هدفت دراسة 

لذين يزداد عددهم باطراد، في االعتماد على التواصل    تحسين الممارسات التعليمية ألولئك األكاديميين ا     
ومـن خـالل مـراجعتهم    .  من مكاتبهم البعيدة عن مواقع أعمالهم     اإلنترنتعن بعد مع الطالب على      

 لهم أن بعض الجامعات تفضل استخدام العمل عن بعـد مـع أعـضاء هيئـة                 تبينلألدبيات السابقة   
لتهم من أعمالهم، كذلك وجد الباحثون أن الرضا الوظيفي         التدريس المتميزين عوضاً عن قبول استقا     
 مدرسـين  609ودلت نتائج دراستهم التي أجريت علـى  . قد ازداد في صفوف مزاولي العمل عن بعد   

جامعيين من الذين مارسوا العمل عن بعد أنهم اهتموا اهتماماً بالغاً بنوعية أعمالهم، وأنهم يفضلون                
التعلم المستمر، ويرغبون في أن يتواصلوا مع زمالئهم، وكانوا أفـضل    االستمرار في استغالل فرص     

  . أداء، وأكثر رضاً

  :تمكين الموظفين
مل بدوام جزئي أو بـدوام  أي شخص يعيقوم به ن العمل عن بعد  أ)Bailey & Kurland, 2002 (ذكر

) همبعـض  إلى بالنسبةعلى األقل (من تمكين الموظف     للمنظمة   ولكن البد  ،) يعمل من المنـزل   (كامل  
 الذاتي  هحكميشجعه على استخدام    بكيفية إنجاز عمله، وإعطائه الوسائل الضرورية إلنجاز العمل مما          

 أن العمل عن بعد يتناسب مع المنظمات التي ال  إلى)Pratt, 1999 (وأشارت .على طريقة تسيير العمل
 التـي  Virtual االفتراضـية  المنظمات والتي يشار إليها بBoundaryless Organizationsحدود لها 
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فـي الـسيارة، أو   ويمكن إنجاز مهامها تتطلب هيكلية مرنة إلنجاز أعمالها الممتدة في بقاع مختلفة،    
تلك المنظمات غالباً ما تقوم على فرق العمل االفتراضـية           فإن    عليه ، وبناء الطائرة، أو في المنـزل   

Virtual teams ـر  وإنما ، وجهاً لوجهيالتي قد ال تلتق الحديثة التي تستخدم التكنولوجياالبريـد  عب 
 هذا االبتعاد الجغرافي سيضعف القيم والمعتقدات       أن وتفيد الباحثة     وتدير ذاتها؛  ،اإلنترنتااللكتروني و 

  .  كذلك العالقات االجتماعية واللقاءات العابرة في أروقة المنظمة؛المشتركة بين الموظفين

تـوفر تكنولوجيـا    عن بعـد أن  العملعلى المنظمات التي تستخدم ) Penfold et.al, 2009(ويشترط 
، كمـا أن  من جهة  للموظف  التكنولوجية المعدات والبرامج تأمين  المعلومات واالتصاالت، وهذا يشمل     

سمة من الـسمات الشخـصية    بوصفها االنضباط الذاتيفر سمة  اتويشترطون  الموظف  ن  ن ع يالباحث
  . من جهة أخرىن بعد أن ينجححتى يمكن للعمل ع

 فـي حـين أن هنـاك    تتوافق مع مفهوم العمل عن بعد،من الواضح أن هناك بعض الوظائف ال  إنه ل 
 الشخصي والعمل مـن     تتطلب استخدام جهاز الحاسب    خصوصاً تلك التي     ،تتوافق معه أخرى   وظائفَ
اسب العمل عن بعد النساء أكثر  وين).Guy, 2008(، )كنظم المعلومات، والعقارات وغيرها(، المنـزل

من البقاء عـاطالت عنـه؛   بدالً ن بعد مزاولة العمل عفي أكثر أسرية يرين منفعة ، ألنهن  من الرجال 
الذين تمنعهم إعاقتهم من التنقل بـين    حتياجات الخاصة توافق العمل عن بعد مع أصحاب اال      كذلك قد ي  

بالعمل عـن  دون أطفال كانوا أكثر اهتماماً  األزواج أن  )Hill, et.al., 2003(وأوضح . أماكن مختلفة
قبل تطبيق مبدأ ) Oppenheim, 2008(يقترح وبناء عليه . ذين لديهم طفل أو اثنانبعد من األزواج ال

فر لدى الشركة إمكانية تقـديم الـدعم        ا يتو هل الشركة طرح عدة قضايا، أولها،       العمل عن بعد داخل   
ي مزاولة العمل عن بعد؛ ثانيها، إذا كان عبء العمل يتطلب القيام بـه  التكنولوجي للموظف الراغب ف  

 عمله على أكمـل وجـه،   زاولمن المنـزل؛ ثالثها، إذا كان لدى الشخص حيز مكاني في المنـزل لي      
آخر، وأسرته ستسانده في بقائه توفير وقت االنتقال من مكان إلى   في    يرغب وأخيراً إذا كان الموظف   

فر ا منها ما له عالقة بتـو      ؛ األساسية لعمل عن بعد  امتطلبات  طرحه ل الباحث في   تابع  وي. في المنـزل 
، )أن يكون بأرقام مختلفـة عـن أرقـام المنــزل    نبغي الذي ي(المكتب، والكرسي المريح، والهاتف     

األمن والسالمة،  وورق للطباعة،   وحبر للطابعة،   وبطاريات،  ومكابس كهربائية،   وإضاءة،  وخزائن،  و
وكـان لــ   مغنطة، وأخرى على الحاسب وخالفه، موقع منها على أقراص م     غير   لملفات في حفظ ا و
)Williams, 2009 (عد يساعد ربياألسرة اللذين حصل أحدهما وجهة نظر أخرى، في أن العمل عن ب 

على فرصة عمل مغرية، ولم يحصل اآلخر على الفرصة نفسها، فيكون الحل بفرصة العمل عن بعـد               
  .  أن تسهم في التعاضد األسريالتي يمكن
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ـ        الدعم من الحكومة   يإن العمل عن بعد ال يمكن له أن يتحقق دون تلق           شريعات  من خـالل سـن الت
القانونية التي تحمي حقوق الموظفين الذين يزاولون العمل عن بعد، كذلك ال يمكن االسـتغناء عـن                 

 أثناء صـياغة اإلسـتراتيجيات التنظيميـة         في الدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا لمثل أولئك الموظفين       
 التنافسية، وذلك بحض المديرين في اإلدارات الوسطى والمباشرة وباقي المـوظفين            ميزاتلوتحديد ا 

الذين يمارسون العمل عـن بعـد       زمالئهم  دين في مكان العمل على تقديم المساندة المطلوبة ل        والموج
)Pratt, 1999; Siha, 2006.( أجرى وفي هذا السياق )Nelson & Kahraman, 2005 ( دراسة شملت

دلت النتائج على أن العمل عن بعد يتـأثر بطبيعـة المهـام،            منظمة متعددة الجنسيات ومحلية، و     98
 أن صناع القرار    انن؛ وأكد الباحث  واصالت التي يعاني منها الموظف     المو مشكالتوالهيكل التنظيمي، و  

المجتمـع  فـي  مفهوم العمل عن بعد لما له من أبعاد عديدة األخيرة ل ة  مدفي ال قد أولوا اهتماماً كبيراً     
  . واالقتصاد والسياسة

دراسة  اأم)Campbell & McDonald 2008(ستخدم في العمل عن ي نموذجوضع  الهدف منها  فكان
 على ثالثة عناصر هيكلية أساسية متداخلة تقع كلها داخـل المنظمـة             اعتمد بدوره هو نموذج   و بعد،

 تبعهـا  واإلجراءات التي ي   نشاطات؛ ال "العمل عن بعد  "مستوى الدافعية لتبني    : ممارسة العمل عن بعد   ل
 في حين بنى. الحصول عليهانبغي  التي ي شاغلو وظائف العمل عن بعد؛ والمخرجات والنتائج النهائية       

)Campbell & Heales, 2008 (عد علىنموذجهما لممارسة العمل عن ب) :التنظيميـة العوامـل ) 1  :
 فضالً عن وتتكون من المنافسة، وتوافر الموظفين المهرة، وتحمل الشركة لمسؤولياتها االجتماعية،           

تعمـل فيهـا   العوامل الخارجية الكامنة في الصناعة التـي  ) 2( ضرورة وجود إستراتيجية تنظيمية؛
تفـضيالت  ) 3(؛  مالءومتطلبات الع التهديدات والفرص الموجودة،    وكمستويات المنافسة،   : المؤسسة
اآلثار ) 4(رؤيته؛  وخبرته،  وثقافة الموظف،   وتحديد المرحلة العمرية الوظيفية للموظف،      : الموظفين
تـأثير  والبيئـة،   : اآلثار االجتماعيـة  ) 5(المرونة؛  وتخفيض التكاليف،   وزيادة اإلنتاجية،   : التنظيمية

مل عن بعد فقد حددها الباحثـان بنـاء علـى           ا النتائج الفردية من الع    أم. أخالقيات العمل والمجتمع،  
األدبيات السابقة من خالل التوفير في وقت االنتقال بين المنـزل والمكتب، المرونة في تحديد مواعيد              

تقليل عدد االنقطاعـات    والوقت المستغرق إلنجاز العمل،     والقدرة على التعاون مع اآلخرين،      والعمل،  
سرة تخصيص وقت لألوالتعامل مع ضغوط العمل، وقة مع الزمالء،  العالو أثناء العمل،     في التي تحدث 

 يزاولون مهنـة   شخٍص600حثهما الذي أجري على ودلت نتائج ب  .تخفيف عبء العمل  وواألصدقاء،  
المحاسبة ويمارسون العمل عن بعد أن تطبيق هذا المفهوم يعتمد على مستوى المهنية التـي يـشعر     

ا اإلطار النظري    أم .ة بالنفس، وأثر الزمالء في العمل، وتعقيد المهام       بها الفرد، وضغوط العمل، والثق    
مة العمل عن بعـد للوظيفـة،   ءفكان يعتمد على مال ) Mamdoohi et.al., 2006(للعمل عن بعد لدى 
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 في سبع شـركات،    موظفاً يعملون  245 وأجرى الباحثون دراستهم على      .ولصاحب العمل، وللموظف  
من أفراد العينة مارسوا العمل عن بعد، وأن هذا النوع من األعمال يناسـب              % 40 أن    النتائج بينتف

  .الحاسب الشخصيتعتمد في إنجازها على األعمال التي تحتاج إلى فرق عمل، و

  :ن بممارسة العمل عن بعديالتزام الموظف
كل مننوبي ) Kanuka et.al., 2008 (    ـ ي صـفوف  أن درجة االلتزام والوالء للمنظمـة تـنخفض ف

في أثناء ممارسة ا درجة االنعزال فقد شعر بها كل من المدرسين والطالب   ، أم ممارسي العمل عن بعد   
 يضمحل عندما يكون هناك تعاضد بـين   الذي يمكن له أن الطرفين للعمل عن بعد، هذا الشعوركل من 

  ). الطالب والمدرس(الطرفين 

 فـي   السـتخدام ل يـصلح    ،ي يواجهها العمل عن بعـد     قد ال يوجد دواء شامل لمواجهة التحديات الت       
، ولكن يمكن للشركات تقديم المزيد من الدعم باالتفـاق مـع شـركة االتـصاالت، أو           كلّها المنظمات
 الشبكة العكبوتية الداخلية للشركة بإرسال رسائل فوريـة علـى   عبرمع الموظفين  المستمر  التواصل  

فر المعلومـات   ا مـن تـو    ، كذلك البـد   اإلنترنت عبرعات  الهاتف المحمول للموظفين، أو عقد اجتما     
، أينما كانوا، ناهيك عن تشجيع الموظفين على االنخراط بمجريات األعمال         كافةً  لموظفين  الضرورية ل 

  )Shepherd, 2009(وتزويدهم بالتدريب المناسب، وتوضيح القواعد واألنظمة، 

عد   بعض الدراسات ح  فهناك  ي المجال األكاديمي    ا ف أمعد قد يكون      تفيد بأ  ول العمل عن بن العمل عن ب
شهادات عن بعد مستخدمة الشبكة العنكبوتيـة؛       ال و برامجالأكثر تطبيقاً في الجامعات التي تقدم بعض        

أن تتحقق فعالية التعلم، والتكلفة، وارتياح الطالب لفكرة التعلم نبغي وبالطبع للقيام بمثل هذه الخطوة ي     
وقد أوضحت الدراسات أن العوامل الداخلية تـؤثر        . القدرة على التمويل   األسرة و  عن بعد، كذلك دعم   

خصية الطالب، واألداء األكاديمي، والقدرة على التعلم       بوصفها ش إقدام الطالب على التعلم عن بعد       في  
  ). Irani et al., 2003(تصال الذاتي، وأنماط اال

الجمـع بـين    أجمعت علـى أن     جميعها  راسات السابقة    إن الد  : اعتماداً على ما سبق    إذاً يمكن القول  
 العربيـة عمومـاً   حث العديد من الـشركات يالتكنولوجيا المتقدمة وتصاعد الضغوط التنافسية سوف      

، ليصبح العمل   ها وتخفيض تكاليف  ها،عمليات جديدة لتحسين    قائالسعودية خصوصاً، على توظيف طر    و
. لشركات والموظفين، والعاطلين عن عمل والباحثين عنـه       عن بعد أحد الخيارات اإلستراتيجية أمام ا      

بـدافع  ) المنظمة، والموظـف، والحكومـة  (كافةً لذلك سيصبح التغيير أمراً ال مفر منه أمام األطراف      
  وإعطاء فرص للعمل االفتراضي ليثبـت مكانتـه فـي          ، والقدرات ،لمهاراتامواصلة التقدم وتطوير    
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ن غيرها من الدراسات السابقة أنهـا ستوضـح   م هذه الدراسة زيمي ولكن ما  .صفوف القوى العاملة  
أهم المؤشرات التي تقيس اتجاهات طالب كلية إدارة األعمال في جامعة الملك سعود وطالباتها نحـو              

 قياس مدى رضا الطالب عن مزاولة العمل عن بعـد مقارنـة بـزميالتهم؛    فضالً عن العمل عن بعد،    
جهها من يرغـب فـي   اتي يمكن أن يوف الصعوبات ال عمل عن بعد؛ وتعر   وتحديد متطلبات االلتزام بال   

 . ممارسة العمل عن بعد

 :منهجية الدراسة

  :اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوبين أساسيين من أساليب البحث العلمي لتحقيق أهدافها وهما

ل مراجعـة المـصادر    وذلك من خال؛ المنهج المكتبي لتغطية هذا الجانب    فيه استخدم: الجانب النظري 
 وذلـك  ،الثانوية المتمثلة في الكتب واألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة     

  .باللغتين العربية واالنجليزية

 لطبيعة مثل هذه الدراسـات بوصـفها         مناسباً  المنهج المسحي الذي يعد     فيه اعتمد: الجانب الميداني 
 وذلك بهدف تشخيص مـشكلة الدراسـة وتحليلهـا       ،فة االتجاهات دراسات تهتم بتقصي اآلراء ومعر    

  .باستخدام استبانة وزعت على عينة من طالب وطالبات كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود

 : مجتمع الدراسة وعينتها

المسجلين فـي   وطالباتها جميعاً   يشمل مجتمع الدراسة طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود           
 الوصول إلى أفراد نممكن الباحثان هـ، وقد ت1430/1431ل الدراسي الثاني من العام الجامعي    الفص

ب للمقـررات   علـى قـوائم الـشع     ، فحصال   الطالبات بالكلية / العينة من خالل وحدة شؤون الطالب       
 ت اختيـر ل األرقام العـشوائية  لكل شعبة رقم خاص بها، وعن طريق جدو   وأعطي ، جميعها الدراسية

قد حصلت على فرص متساوية للـدخول ضـمن         جميعها  وبهذا تكون الشعب    ب، وأفراد العينة؛    الشع
بأعضاء هيئة التـدريس    ، واستعان البحثان     استمارات إلى القاعات الدراسية    ترسلُأو. عينة الدراسة 

 ، اسـتبانة  400على أفراد العينة    ت   وبلغ عدد االستبانات التي وزع     ،في توزيع االستبانات وتجميعها   
 ،استبانة لإلنـاث  ) 157( و ، للذكور ةاستبان) 129( منها   ؛ةاستبان) 286(وبلغ عدد االستبانات العائدة     

 وبـذلك   ؛ لعدم الصالحية  ةاستبان) 25(من إجمالي العدد الموزع، واستبعدت      %) 71(وتمثل ما نسبته    
  .وزعة من إجمالي االستبانات الم%)65( تمثل ةاستبان) 261( أصبح ما تم إدخاله وتحليله
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 : أداة الدراسة

  إلى عدد من األبعاد للعمل عـن بعـد         عة األدبيات والدراسات السابقة   من خالل مراج  توصل الباحثان   
التمكين بمزاولة  والرضا عن ممارسة العمل عن بعد،       واالتجاهات النفسية نحو العمل عن بعد،        :وهي

ويحتوي كل بعد على عـدد مـن    ) عدالصعوبات المصاحبة للعمل عن ب    وااللتزام به،   والعمل عن بعد،    
وقد احتوت االستبانة على ثالثـة  .  مع أهداف الدراسة الحالية-إلى حد كبير -ناسبة  ت وهي م  ،األسئلة

 : اآلتيأقسام رئيسة على النحو 

والطالبـات إلـى   /  الهدف من الدراسة ودعوة الطالب    تبينيحتوي مقدمة من الباحثين     : القسم األول 
االستبانة مع التأكيد لهم بأن بالمعلومات التي سيقدمونها سـتبقى طـي الكتمـان              اإلجابة عن أسئلة    

  .وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

للطالبـات وهـي القـسم،    / يحتوي مجموعة من أسئلة البيانات الشخـصية للطـالب   : القسم الثاني 
  . دخل األسرة الواحدوالمعدل التراكمي، والمستوى الدراسي، والجنس، و

  : اآلتي من األسئلة موزعة على النحو اًيحتوي على خمسة أبعاد وكل بعد يتضمن عدد: سم الثالثالق

   .سؤاالً) 13(االتجاهات النفسية نحو العمل عن بعد ويتضمن : البعد األول
   .أسئلة) 7(الرضا عن ممارسة العمل عن بعد ويتضمن : البعد الثاني 
  .أسئلة) 4(عن بعد ويتضمن التمكين بمزاولة العمل : البعد الثالث 
  .أسئلة) 4(ويتضمن  االلتزام به: البعد الرابع

  .أسئلة) 4( المصاحبة للعمل عن بعد ويتضمن الصعوبات: البعد الخامس

  :  يأتوقد استخدم الباحثان في هذه القسم مقياس ليكرت ذا الخمس درجات وكانت تلك الدرجات كما ي

  ال أوافق بشدة   ):1رقم (ال أوافق  ):2رقم (حيادي  ):3رقم (ق  أواف ):4رقم (أوافق بشدة  ): 5رقم (

 : اختبار صدق األداة وثباتها

 :صدق األداة: أوالً

 لقواعد البحث العلمي وذلك بعرضها على عدد من أعضاء هيئـة         ثم التحقق من صدق االستبانة وفقاً     
) 30( عشوائية تجريبية حجمها التدريس المتخصصين بكلية إدارة األعمال ومن ثم تطبيقها على عينة         
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طالبا وطالبة من كلية إدارة األعمال وقد أعيدت صياغة فقرات باالستبانة في ضوء المالحظات التـي            
  .أبدوها ومدى مالءمتها وقياسها ألهداف الدراسة 

  :ثبات األداة: ثانياً 
م طريقة االتساق الداخلي وهي     تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل اختبار معامل الثبات باستخدا           

 إذ كانت قيمة معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد مفهـوم  ، Cronbach's Alpha)(طريقة ألفا كرونباخ  
  ) .1( موضحة في الجدول رقم  كلّهالفقراتلالعمل عن بعد وللمقياس الكلي 

  عامل الثبات ألبعاد مفهوم العمل عن بعد) 1(جدول رقم 
  عدد البعد

 الفقرات
  معامل
 الثبات

 0,80 13 االتجاهات النفسية نحو العمل عن بعد
 0,85 7 الرضا عن ممارسة العمل عن بعد

 0,75 4 التمكين بمزاولة العمل عن بعد 
 0,70 4 االلتزام به

 0,66 4 الصعوبات المصاحبة للعمل عن بعد
 082 معامل القياس الكلي

 وهـو   سبة أعلى من الحد األدنى المقبـول،      هي ن  )0,82(لجدول يتضح أن نتيجة االختبار      ومن هذا ا  
  . ن أداة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة صادقة وثابتةإ :وعليه يمكن القول)  60%(

  : قصور الدراسة وحدودها
 بجامعة الملك سعود  وطالباتهاكلية إدارة األعمال تركز الدراسة على مفهوم العمل عن بعد لدى طالب       

 : مما يعني أنبالرياض 

 . هناك قلة في المراجع العربية التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة الميدانية المتخصصة .1

  . بل اقتصرت على عينه منهمجميعهم هذه الدراسة لم تشتمل على أفراد مجتمع الدراسة  .2

 التي يمكن أن تؤثر في مستوى العمـل عـن بعـد بـل    جميعها ات تغيرهذه الدراسة لم تتناول الم  .3
 فـي ضـوء     حـددتْ  وقد   ،ات التي يتوقع أن تؤثر في العمل عن بعد        تغيراقتصرت على بعض الم   
 .  السابقةمراجعة نتائج الدراسات
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اعتمدت هذه الدراسة على جمع البيانات بتوزيع استبانة على المشاركين والمشاركات من طـالب              .4
مع المعلومات ألن بعض المشاركين،     وطالبات جامعيين، وقد يعد ذلك أحد األخطاء المنهجية في ج         

وبسبب رغبتهم في الرفع من قدر أنفسهم، أو حتى شعورهم بعدم االطمئنـان مـن المحتمـل أن              
يكونوا قد عدلوا في إجاباتهم لتتماشى مع ما يعدون أنه ينبغي أن يكون صحيحاً وليس مـا هـو                   

 جامعة الملـك سـعود ال تمثـل         قائم؛ ناهيك عن أن العينة المسحوبة من كلية إدارة األعمال في          
 ال يمكن التعميم على ومن ثم ،في الجامعة أو في المملكة العربية السعودية   كافةً  الطالب الجامعيين   

  . كافةًشرائح المجتمع الطالبي

ات تغيـر بعـض الم  فـي   ولكون هذه الدراسة استكشافية فقد فحصت الفرق في العمـل عـن بعـد               
 . ات األخرى للدراسات المستقبلية تغيرار المالديموغرافية  لتفسح مجال اختي

  : ات الدراسةتغيرقياس م
 : يأتات الدراسة الحالية على ما يتغيرتشتمل م

المعدل التراكمي،  والمستوى الدراسي،   والجنس،  والقسم،  : وتشتمل على : العوامل الديموغرافية : أوالً
 . دخل األسرة الواحدو

  . د لكل عامل من هذه العوامل وذي إجابة مغلقة هذه العوامل بسؤال محدت قيسوقد

 ويتكـون   ، من الدراسات السابقة   تقيس باستخدام أسئلة متعددة اختير    : مفهوم العمل عن بعد   : ثانياً  
الطالبة أن يبدى رأيـه  / وكل بعد يتضمن عدداً من األسئلة ويطلب من الطالب،القياس من خمسة أبعاد  

 إذ  ،نقاط) 5(ذلك باستخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من         و ،في مدى موافقته أو عدم موافقته     
  . إلى الموافقة بدرجة كبيرة ) 5(إلى عدم الموافقة إطالقا في حين يشير الرقم ) 1(يشير الرقم 

 االتجاهات النفسية للطالب نحـو العمـل عـن بعـد،     : الكامنة في هذه الدراسة هي اتتغيرالموكانت  
  . كين في بيئة العمل، وااللتزام بمتطلبات العمل عن بعد، وصعوباتهوالرضا عنه، ودرجة التم

  :عرض البيانات وتحليلها
حـصائية المـستخدمة فـي مقارنـة     التحاليل اإلأهم في هذا الجزء بيانات عينة الدراسة، و ستُعرض  

يجـة  مع العلم بأن مصدر هذه الجـداول واألشـكال جـاء نت    .  ألسئلة الدراسة   وفقاً ت الدراسة اتغيرم
  . ةعبر الكامنة والمات هذه الدراسةتغيرللتحاليل اإلحصائية التي أجراها الباحثان على م
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  :خصائص عينة الدراسة
ان عـدد الـذكور   ، إذ كحسب الجنسبفردا ) 261(توزيع أفراد العينة البالغة  ) 1(يوضح الجدول رقم    

  %).55.6(بنسبة ) 145(إلناث أقل من عدد ا%) 44.4(فرداً بنسبة ) 116(ن في الدراسة يالمشارك

  حسب الجنسبتوزيع أفراد العينة ) 1(الجدول رقم 
  النسبة  العدد  الجنس

  %44.4  116  ذكر
  %55.6  145  أنثى

  %100  261  المجموع

شـكّل الطـالب والطالبـات    ، إذ حسب المستوى التعليمـي بتوزيع أفراد العينة ) 2(ن الجدول رقم  يبي
، يليـه  المـشاركون مـن        %)38.3 (ىستوى الثامن النسبة الكبـر    في الم المشاركون في الدراسة    
 ة، وشكل المشاركون من المستوى الخامس والثالـث أقـل نـسب           %)30.7(المستوى الرابع بنسبة    

  . على التوالي%) 5,4، و 4.6%(

  حسب المستوى التعليميبتوزيع أفراد العينة ) 2(الجدول رقم 
  النسبة  العدد  المستوى التعليمي

  %5.4  14  الثالث
  %30.7  80  الرابع

  %4.6  12  الخامس
  %9.2  24  السادس
  %11.9  31  السابع
  %38.3  100  الثامن

  %100  261  المجموع

  

ن للطالب والطالبات الحاصـلي   للمعدل التراكمي كانت     دلت البيانات على أن الفئة األعلى مشاركة وفقاً       
، تلتها فئة المعدل التراكمـي الـذي   %)45.2 بنسبة  4 إلى أقل من     3(راوح بين   على معدل تراكمي ي   

 5 إلـى   4(، ثم الفئة الحاصلة على معدل يراوح بـين          %)27.2 بنسبة   3 إلى أقل من     2(يراوح بين   
  ).3(، كما يوضح الجدول رقم %)24.9بنسبة 
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  حسب المعدل التراكميبتوزيع أفراد العينة ) 3(الجدول رقم 

  النسبة  العدد  المعدل التراكمي
  %2.7  7  2أقل من 

  %27.2  71  3 إلى أقل من 2
  %45.2  118  4 إلى أقل من 3
  %24.9  65  5 إلى 4

  %100  261  المجموع

، %)71.3(بنسبة )  ريال10000 (لى دخلها عيد للفئة التي يز   فرداً) 186(وصل عدد أفراد العينة إلى      
، وكـان عـدد    %)20.7(بنـسبة   ) 10000 إلى أقل من     5000(تلتها الفئة التي راوح دخلها ما بين        

  ).4( في الجدول رقم مبين كما هو ،ن فرداًيعشر) 5000(المشاركين الذين يقل دخلهم عن 

  حسب دخل األسرةبتوزيع أفراد العينة ) 4(الجدول رقم 
  النسبة  العدد  دخل األسرة

  %7.7  20  5000أقل من 
  %20.7  54  10000 إلى أقل من 5000من 

  %71.3  186  10000أكثر من 
  %100  261  عالمجمو

  :النتائج اإلحصائيةالتحليل و
   :استخدم الباحثان نموذج التحليل العاملي التوكيدي

George A. Marcoulides and Irini Moustaki, 2003)( 

 عـن   الحـديث أوالً  جريوقبل استخدام هذا النموذج سـي     . وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة الخمسة     
  :مؤشرات جودة المطابقة لهذا النموذج

    df    The relative chi-square:ودرجات الحرية    x2النسبة بين قيم  -1

 CMIN )Chi-square statistic comparing the tested model and the وهي عبـارة عـن قيمـة   

independence model with the saturated )modelمقسومة على درجات الحرية .  

علـى أن    دلّـت  2ى قبول النموذج، ولكن إذا كانت أقل من          عل دلّت 5وإذا كانت هذه النسبة أقل من       
  . النموذج مطابق تماماً للبيانات
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   Goodness of Fit Index (GFI):      مؤشر حسن المطابقة -2

يقيس هذا المؤشر مقدار التباين في المصفوفة المحللة، عن طريق النموذج موضوع الدراسة وهـو                
وتراوح ،  أو معامل التحديد    المتعدد   تعدد في تحليل االنحدار   بذلك يناظر مربع معامل االرتباط الم     

وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطابق أفضل للنمـوذج مـع بيانـات               ) 1 ،   0(قيمته بين   
ذلك  دّل   1ذلك على جودة النموذج، وإذا كانت قيمته         دّل   0.9العينة، وكلما كانت هذه القيمة أكبر من        

  . لتطابق التام بين النموذج المقترح والنموذج المفترضعلى ا

 Normed      : مؤشر المطابقة المعياري-3

 Fit Index (NFI)  
وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلـى تطـابق أفـضل         ) 1 ،   0(وتراوح قيمة هذا المؤشر بين      

  . للنموذج مع بيانات العينة

  Comparative Fit Index (CFI)       : مؤشر المطابقة المقارن-4

وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلـى تطـابق أفـضل         ) 1 ،   0(وتراوح قيمة هذا المؤشر بين      
  . للنموذج مع بيانات العينة

   Tucker-Lewis Index (TLI) :           مؤشر توكر لويس-5

ا المدى إلـى تطـابق أفـضل     وتشير القيمة المرتفعة بين هذ    ) 1 ،   0(وتراوح قيمة هذا المؤشر بين      
  . للنموذج مع بيانات العينة

  Incremental Fit Index (IFI)     :  مؤشر المطابقة المتزايد-6

وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلـى تطـابق أفـضل         ) 1 ،   0(وتراوح قيمة هذا المؤشر بين      
  . للنموذج مع بيانات العينة

 :ريبي مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التق-7

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
ذلك على أن النموذج يطـابق   دّل  فأقل0.05وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة وإذا ساوت قيمته     

ذلك على أن النموذج يطابق بدرجة       دّل   0.08 ،   0.05 وإذا كانت القيمة محصورة بين       ،تماماً البيانات 
ـ  ف0.08 لـى ا إذا زادت قيمته عم أ،كبيرة بيانات العينة رفَيالنمـوذج ض  .(James L. and Others, 
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2002& George A. Marcoulides and Irini Moustaki,2002)   وسوف يعتمد بشكل أساسي في هذا
  .ه أو رفضالبحث على هذا المؤشر، كمعيار لقبول النموذج المفترض من العينة

 لتقـدير النمـوذج   AMOS(  Analysis of Moment Structures(ببرنـامج   استُعين: تحليل النموذج
ة عـن   عبـر بهدف تخفيض أو تقليص عدد المؤشرات الم      المقترح، وإجراء اختبارات جودة المطابقة      

نحـو   هـا وطالباتات الكامنة المتعلقة باتجاهات طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود            تغيرالم
  :اآلتي النحو  علىتبينالعمل عن بعد، كما ي

  ات الدراسةتغيرم
  ات الكامنةتغيرالم: أوالً

  ةعبرعدد المؤشرات الم  ات أو العوامل الكامنةتغيرالم  الرمز
F1 13  االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعد  
F2 7  الرضا عن ممارسة العمل عن بعد  
F3 4  التمكين في بيئة العمل  
F4 4  ن بعدااللتزام بمتطلبات العمل ع  
F5 4  صعوبات العمل عن بعد  

  : نإ إذْ
عن اتجاهات طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملـك    عبرات كامنة ت  تغير م F5 وحتى   F1العوامل من   

  .نحو العمل عن بعد هاوطالباتسعود 

  :ات الكامنةتغيرة عن المعبرالمؤشرات الم: ثانياً
  المؤشر  الرمز

q1 عدأعتقد أنه لدي القدرة على ممارسة العمل عن ب  
q 2 عد سيساعدني في تخفيض وقت االنتقال من المنـزل إلى مكان عمليأعتقد أن العمل عن ب  

q 32 يرفض بعض المديرين ممارسة موظفيهم للعمل عن بعد ألنهم ال يستطيعون السيطرة عليهم  

ر لكل مإذْ إنر من المتغيمن المؤشرات تاًات الكامنة عددتغي راجع ملحق الدراسة( عنه رعب.(  

   :AMOSي نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج أتوفيما ي

ـ F1 االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعدقياس درجة تأثير أو تشبع   ة بالمؤشرات المرتبط
  : به
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  :النموذج المقترح
ـ  الشكل البياني لنموذج التحليل العاملي ال     AMOSمن مخرجات برنامج     ح العالقـة  توكيدي الذي يوض

ة عنه، كما يتضح عبر كامن والمؤشرات المتغير، كم االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعد      بين  
  : اآلتيمن الشكل 

  )1(شكل رقم 

  التحليل العاملي التوكيدي لمؤشرات االتجاهات النفسية للطالب للعمل عن بعد

  
بكـل   F1 االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عـن بعـد   يوضح الشكل السابق درجة تأثر أو تشبع

 كل قيمة من القيم الموجودة على كـل  عبر تإذْ ،q13وحتى  q1ة عنه من   عبرمؤشر من المؤشرات الم   
 إلى كل مؤشر من المؤشرات عـن درجـة تـشبع            F1 الكامن   تغيرسهم من األسهم المتجهة من الم     

 الكـامن   تغيرنة بين هذه المؤشرات من حيث درجة اإلشباع للم         الكامن بهذا المؤشر، وللمقار    تغيرالم
 الكامن،  تغيرنعتمد على األوزان االنحدارية المعيارية التي تسمى بمعامالت الصدق أو التشبع على الم            

  :اآلتيكما يتضح من الجدول 
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   بمؤشراتهلالتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعددرجات التشبع  )5( جدول رقم 

   Estimate 
q1 <--- F1 .5632 
q2 <--- F1 .6564 
q3 <--- F1 .5821 
q4 <--- F1 .6389 
q5 <--- F1 .5639 
q6 <--- F1 .4010 
q7 <--- F1 .6606 
q8 <--- F1 .2081 
q9 <--- F1 .2813 

q10 <--- F1 .3561 
q11 <--- F1 .4335 
q12 <--- F1 .5282 
q13 <--- F1 .6391 

 لالتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعـد        ات إشباعاً تغيرن الجدول السابق أن أكثر الم     يتضح م 
 بلغت الدرجة المعياريـة لإلشـباع   إذْ، )يساعد العمل عن بعد في زيادة قدرتي اإلنتاجية  (  q7المؤشر  
، 0.2081باع  بلغت الدرجة المعيارية لإلش    إذْ،  8q هو   ، كما يتضح أن أقل المؤشرات إشباعاً      0.6606

راوح الدرجات المعيارية لإلشباع بين هاتين القيمتينا باقي المؤشرات فتأم.   

 :جودة مطابقة النموذج للبيانات

يانـات مـع النمـوذج      من مخرجات التحليل اإلحصائي مؤشرات جودة مطابقة النموذج المقتـرح للب          
  :يأتالمفترض، كما ي

Model Fit Summary 

CMIN  
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 26 293.1325 65 .0000 4.5097 
Saturated model 91 .0000 0   

Independence model 13 936.6031 78 .0000 12.0077 
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RMR, GFI  
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .1039 .8282 .7595 .5916 
Saturated model .0000 1.0000   

Independence model .2586 .5014 .4182 .4297 

Baseline Comparisons  

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 
rho2 

CFI 

Default model .6870 .6244 .7383 .6812 .7343 
Saturated model 1.0000  1.0000  1.0000 

Independence model .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .1162 .1028 .1299 .0000 

Independence model .2058 .1941 .2177 .0000 

  لتلخيص نتائج المؤشرات السابقة) 6( ي جدول رقم أتوفيما ي

  لالتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعدمؤشرات جودة مطابقة النموذج المقترح  )6(جدول رقم 
RMSEA IFI  TLI  CFI  NFI  GFI  CMIN/DF 
0.1162  0.7383  0.6812  0.7343  0.6870  0.8282  4.5097  

  :يتضح من الجدول السابق أن

  0.08  تتعدى قيمته RMSEAالمؤشر   -

  0.90معظم المؤشرات تقل قيمتها عن  -

عمليـة   قبل أنَّهلذلك فإنه من الممكن رفض ذلك النموذج النخفاض جودة المطابقة لبيانات العينة، إال        
  اسـتُبِعدتِ  الكامن، أيتغير على الم0.5الرفض قمنا باستبعاد المؤشرات ذات درجات التشبع أقل من       

 التحليل مرة أخرى، وكانت النتائج على النحـو       ُأعيدمن النموذج، ثم     q6,q8,q9,q10,q11المؤشرات  
  : اآلتي

  



 االتجاهات النفسية لممارسة العمل عن بعد

 84 

  :الكامن تغيرالنموذج المقترح بعد استبعاد المؤشرات غير المشبعة للم
  )2(شكل رقم 

  التحليل العاملي التوكيدي لمؤشرات االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعد

  
ة عنـه بعـد اسـتبعاد       عبـر  مؤشرات م  8 له حأصب  F1 الكامن   تغيريتضح من الشكل السابق أن الم     

  .المؤشرات ضعيفة التشبع من التحليل

بعد استبعاد المؤشرات ضعيفة التشبع من      F1 تغيرللم يوضح درجات التشبع المعيارية      اآلتيوالجدول  
  :التحليل

بعد استبعاد درجات التشبع لالتجاهات النفسية للطالب والطالبات نحو العمل عن بعد   )7( جدول رقم 
  المؤشرات ضعيفة التشبع من التحليل

   Estimate 
q1 <--- F1 .6141 
q2 <--- F1 .7055 
q3 <--- F1 .5938 
q4 <--- F1 .6416 
q5 <--- F1 .5557 
q7 <--- F1 .6467 

q12 <--- F1 .4568 
q13 <--- F1 .6289 

 بلغت درجـة التـشبع   ِإذْ q2 أكثر تشبعاً من المؤشر F1  الكامنتغيريتضح من الجدول السابق أن الم  
  0.4568بلغت درجة التشبع  ِإذْ q12، وأقل تشبعاً من المؤشر0.7055
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  بعد استبعاد المؤشرات ضعيفة التشبع من التحليللتلخيص نتائج المطابقة ) 8( قم ي جدول رأتوفيما ي

لالتجاهات النفسية للطالب والطالبات نحو مؤشرات جودة مطابقة النموذج المقترح  )8(جدول رقم 
  بعد استبعاد المؤشرات ضعيفة التشبع من التحليلالعمل عن بعد  

RMSEA  IFI  TLI  CFI NFI  GFI CMIN/DF 
0.0704  0.9528  0.9329  0.9520  0.9190  0.9539  2.2873  

  :يتضح من الجدول السابق أن

 علـى أن النمـوذج       مما يدلُّ  5 وأقل من    2كبر من   أ إلى درجات الحرية     Chi-squareنسبة قيمة    •
  .المقترح يطابق بدرجة كبيرة النموذج المفترض لبيانات العينة

 . النموذج مقبول على أن ، مما يدل0.07ُّ  بلغت قيمته RMSEAالمؤشر   •

 . على جودة النموذج ومطابقته تماماً للبياناتقيم باقي المؤشرات األخرى تدلُّ •

االتجاهـات النفـسية    ة عـن      عبرومن التحليل السابق، نستنتج أنه يمكن تقليص عدد المؤشرات الم         
  :، إلى ثمانية مؤشرات وهيللطالب نحو العمل عن بعد

q1 عد لدي القدأعتقد أنرة على ممارسة العمل عن ب.  
q2   عد سيساعدنيتخفيض وقت االنتقال من المنـزل إلى مكان عمليعلىأعتقد أن العمل عن ب .  
q3   عدالقيام بالواجبات األسريةعلى يساعد العمل عن ب.  
q4  
 

q5 
  

q7 

  . أولوياتيحسببتمكنني ممارسة العمل عن بعد من جدولة مواعيد عملي 
  ن بعد درجة االنقطاعات التي تحدث في أماكن العمليخفض العمل ع

  . زيادة قدرتي اإلنتاجيةعلىيساعد العمل عن بعد 
  .إن مزاولة العمل عن بعد يتوافق طرداً مع زيادة عدد األطفال في المنـزل

  .إن مزاولة العمل عن بعد يناسب العازب مع والدين كبار في السن

 التـي  االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعد      في   اً أو إشباعاً  وهذه هي المؤشرات األكثر تأثير    
اتجاهات طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سـعود         يمكن االسترشاد بها عند الرغبة في معرفة        

  .االتجاهات النفسية للطالب نحو العمل عن بعدفيما يتعلق نحو العمل عن بعد،  هاوطالبات

ات الكامنة، وكانـت نتـائج   تغيرلباقي الم هنفسبإعداد التحليل اإلحصائي السابق قام الباحثان   وبالمثل  
  :يأتات جودة المطابقة للنماذج، كما يمؤشر
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  مؤشرات جودة المطابقة للنماذج )9(جدول رقم 

RMSEA  IFI  TLI  CFI  NFI GFI  CMIN/DF رالمتغي 
  الكامن

0.0797  0.9630  0.9374  0.9624  0.9419  0.9704  2.6522  F2 
0.0815 0.9824 0.9460 0.9820 0.9725 0.9820 2.7280 F3 
0.0487 0.9877 0.9616 0.9872 0.9684 0.9938 1.6161 F4 
0.1013  0.9515  0.8489  0.9496  0.9345  0.9861  3.6697  F 5 

  :يتضح من الجدول السابق أن

 . مطابق تماماً لبيانات العينةF4 الكامن  تغيرنموذج الم -

  تطابق بدرجة كبيرة بيانات العينةF2,F3ات الكامنة لكل من يرتغنماذج الم -

 إن هـذا النمـوذج، أي       ومن ثـم رفَـض    غير مطابق لبيانات العينة،      F5 الكامن   تغيرنموذج الم  -
 .ة عنه أو غير مشبعة لهعبرمؤشرات هذا النموذج غير م

 ر يمكن تحديد المؤشرات الم    ومن ثمرة عن كل م   عبرت من الم  تغيالتي تستخدم في    الكامنة السابقة ات  غي 
معرفة اتجاهات الطالب والطالبات نحو العمل عن بعد في كل منها، وكذلك تحديد درجة التشبع علـى               

  :اآلتيات، على النحو تغيرهذه الم

  ات الكامنةتغير من المتغيردرجات التشبع لكل م )10( جدول رقم 

  رجة اإلشباعد  ات الكامنة ومؤشراتهاتغيرالم الرمز
F2  الرضا عن ممارسة العمل عن بعد  

q16  عد6051. سأكون راضياً عن نفسي إذا مارست العمل عن ب 
q17               ًعد سـتكون مرضـيةإن قدرتي اإلنتاجية في أثناء ممارستي للعمل عن ب

 لرؤسائي وزمالئي في العمل
.6791 

q18   عد5758.  تنمية ذاتيعلىيساعد العمل عن ب 
q19  عد سيرضي أفراد أسرتيإن مز5876. اولتي العمل عن ب 
q21  5845. أنا راض عن جامعتي ألنها أعدتني اإلعداد المناسب لمزاولة العمل عن بعد 
q22  عد7517.  أعتقد أن أهلي سيرضون عن ممارستي العمل عن ب 
F3 التمكين في بيئة العمل  

q23  عد6754. أعتقد أن لدي المهارة لمزاولة العمل عن ب 
q24               أعتقد أنه يمكنني أن أصل إلى تحقيق أهدافي وأهداف شركتي من خـالل

 مزاولتي للعمل عن بعد 
.7897 

q25       في أعتقد أنه يمكنني أن ُأحسن استخدام موارد الشركة بأقل تكلفة ممكنة و
 ق أكبر عائد ممكن من خالل  مزاولة العمل عن بعدأحقّ هذاتالوقت 

.6324 
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  رجة اإلشباعد  ات الكامنة ومؤشراتهاتغيرالم الرمز
q26  ركة التي سأعمل لديها في المستقبل بإعطائي السلطات الكافية سأطالب الش

 للقيام بعملي عن بعد
.2985 

F4 االلتزام بمتطلبات العمل عن بعد  
q27   4873. سأكون ملتزماًً بقيم المنظمة التي سأعمل لديها وأهدافها 
q28             أعتقد أنني سأبقى أعمل لدى المنظمة التي ساعدتني على ممارسة العمل

  بعد مهما كان األجرعن
.9669 

q29                أنا مضطر للعمل لدى الشركة التي وظفتني في وظيفة تـساعدني علـى
 3541.   غير أخالقي أن البحث عن عمل آخر أمرعدمزاولة العمل عن بعد ألنني ُأ

q30  0689. سيكون لدي االلتزام والوفاء للشركة التي أعمل لديها 
F5 صعوبات العمل عن بعد  

q31  4643. سيبعدني العمل عن بعد عن زمالئي في العمل 
q32  6951. ستقل أمامي فرص الترقية لممارستي العمل عن بعدم 
q33   بيني وبين أفراد أسرتي لبقائي في المنـزل أعمـل مـع   مشكالتستزيد ال 

 ابتعادي عن تحمل المسؤولية األسرية
.3452 

q34           عـن بعـد ألنهـم ال       يرفض بعض المديرين ممارسة مـوظفيهم للعمـل
 يستطيعون السيطرة عليهم

.5930 

ر الم فيح الجدول السابق المؤشرات المؤثرة      يوضـر  درجة إشباع كـل م   فضالً عن ات الكامنة   تغيتغي 
 هـا وطالباتالتي يمكن استخدامها في معرفة اتجاهات طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سـعود            

  .نحو العمل عن بعد

  :ناقشة النتائجم
هاتجاهات طالب كلية إدارة األعمال وطالباتها نحـو        المؤشرات التي تقيس    إلى تحديد     البحث  هذا فَد

 مستوى رضاهم عن مزاولتـه؛       أهم المؤشرات التي تقيس    مفهوم العمل عن بعد، والعمل على تحديد      
متطلبات العمـل،  فضالً عن تحديد قدرتهم على التأثير في بيئة عملهم الجديدة، وقياس مدى التزامهم ب 

  .  بأسئلة الدراسةاكتُِفيحداثة الموضوع إلى ونظراً . ومهاراتهم في مواجهة صعوبات العمل عن بعد

ها  طالب كلية إدارة األعمال وطالبات Attitudesاتجاهات   المؤشرات التي تقيس     ما: فكان السؤال األول  
اً في اتجاهات الطالب والطالبات نحو العمـل  ات تأثيرتغير أن أكثر المدلت النتائج على للعمل عن بعد؟    

مـا أن   ك. 0.6606بلغت الدرجة المعيارية    إذ  . القدرات اإلنتاجية لممارسيه  يسهم في زيادة     س عن بعد 
عن بعد في تخفيض وقت االنتقال من المنـــزل إلى مكـان           سيسهم   العمل   هل اعتقاد أفراد العينة  

 في كلية إدارة األعمـال   أو الطالبةالطالبتخصص إلى أن لك ذويعزى ، جاء في المرتبة الثانية   العمل
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في إنجازه على   من يعتمد    خصوصاً ،ام مزاولة العمل عن بعد بسهولة أكثر من غيره        علىيساعدهما  
 Guy, 2008; and(كـل مـن    وهذا يتوافق مع ما ذكره الحاسب، والتكنولوجيا اإللكترونية الحديثة؛

Verma, 2005 (رد يساعده على استخدام التكنولوجيا المنــزلية  من أن تخصص الف) أي الحاسـب (
ن فـي إدارة    يالمتخصـص   والطالبات أن الطالب بما يمكن تبرير ذلك     ك. أكثر من غيره من األشخاص    

 مـن   لدخول سوق العمل وممارسة العمل عن بعـد       من الجهوزية    على قدر عالٍ   ن قد يكونو  األعمال
ن كلية إدارة األعمال تشهد تغييرات جذرية في إعـداد الطالـب    وأخصوصاًكليات أخرى   نظرائهم في   

  .النتقاء األعمال المناسبة لهموتدريبهما والطالبة 

عـن   هاوطالباتطالب الكلية  Satisfactionتويات رضا مسالمؤشرات التي تقيس   السؤال الثاني    تناول
 أثـر  العمل عن بعد كان لـه  ودعمهم ممارس األهل رضا أن البيانات وضحت  .مزاولة العمل عن بعد   

 رضـا الرؤسـاء     تلتهـا  .0.7517إذ بلغت درجة اإلشباع     ذلك النوع من األعمال،      كبير في ممارسته  
. 0.6791 درجة إشباع    إذ بلغت  اإلنتاجية في أثناء ممارسته للعمل عن بعد          قدرات الفرد  والزمالء عن 

فسه إذا مارس العمل عن بعد إذ بلغت درجة   باعتقاد أفراد العينة أنهم سيكون الفرد منهم راضياً عن ن         
 ممن منـازله  عمالاألأكثر رضا عن ممارسة الطالب والطالبات   أن ذلك إلىويعزى. 0.6051اإلشباع  

مـن المعلـوم أن هنـاك       وتتطلبها البيئـة الـسعودية،      التي  بسبب الظروف االجتماعية والشخصية     
  يجعللربما و، إنجاز أعماله من منـزله  علىة  تخصصات في كلية إدارة األعمال تساعد شاغل الوظيف       

من أن األشـخاص  ) Kanuka et.al., 2008(وهذا ما أكدته دراسة  عن عمله؛ ياً منه إنساناً راضهذا
عديزالمتمين، أكثر رضا من غيرهم في ممارسة العمل عن ب .  

 أو الطالبة في بيئة  التي يشعر بها الطالبEmpowerementالتمكين مؤشرات حول السؤال الثالث دار 
أن الطالب والطالبة في كلية إدارة األعمال يمكن أن يـصل إلـى              إلى النتائجأشارت  ف. عمله عن بعد  

كـذلك  . 0.7897أهدافه وأهداف شركته من خالل مزاولته العمل عن بعد إذ بلغـت درجـة اإلشـباع       
وض          ؛ 0.6754عد فكانت درجة اإلشـباع      حت البيانات أن لدى أفراد العينة المهارة لمزاولة العمل عن ب

ن إ: إذاً يمكن القـول   . 0.6324موارد الشركة عند درجة إشباع تعادل        تليها كفاءة الفرد في استخدام    
يضعون طموحاتهم ضمن أهداف قابلـة للتحقيـق نتيجـة          الطالب والطالبات في كلية إدارة األعمال       

قـدرة   أكثـر   وهذا يجعل منهم أشخاصاً،االدارسات التي قاموا بها بوصفها متطلبات مقررات درسوه    
المملكة العربية الـسعودية ومـا      ن بيئة    إ :من المنطقي القول   . األعمال التي سيمارسونها   على إنجاز 

ن الطـالب  مـا أ  لدى الفرد بقدرته على ممارسة العمل عن بعـد، ك   ولد شعوراً تشهدها من تغييرات ت   
وقد يعود ذلـك     ،ممارسة العمل عن بعد   كفاءتهم ل  و اتهمقدرلبات في بعض األقسام يختلفون في       والطا
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 & Campbell(وهذا ينسجم مع ما ذكره . إلى درجة إعدادهم في ذلك القسم على دخول سوق العمل

Heales, 2008(عد يعتمد على مستوى المهنية التي يعتقد بها الفردمن أن نجاح مفهوم العمل عن ب ، 
  .لوعلى أنه قادر على مزاولة تلك األعما

 بمتطلبات العمـل    Commitment االلتزام    على ف المؤشرات التي تدلُّ   تعروتمحور السؤال الرابع في     
 باحتمـال اسـتمرار عملهـم فـي         اً اعتقاد أفراد العينة   لدى  من التحليل اإلحصائي أن    تبين. عن بعد 

ون عليـه    ممارسة العمل عن بعد بغض النظر عن األجر الذي سيحصل          علىالمنظمات التي ساعدتهم    
أن مـن  ) Kanuka et.al., 2008(حته دراسة وهذا يتعارض مع ما وض. 0.9669عند درجة اإلشباع 

م داخل  التزام مزاولي العمل عن بعد تجاه منظماتهم تنخفض مقارنة بزمالئهم الذين يمارسون أعماله            
 به عندما يعمل الفـرد  وهذا ما يؤكد أن للممارسة العمل عن بعد سلبيات منها درجة االلتزام           .الشركة

 دون رقيب، آخذين في الحسبان طبيعة المجتمع الذي لم يعتد فيه الموظف على ممارسة               من منـزله 
  . العمل بحرية دون رقابة مباشرة من المدير، أو المشرف

أقل درجـة  اتضح . العمل عن بعدمؤشرات صعوبات ممارسة وأخيراً كان السؤال الخامس يدور حول    
 بين الفرد وأسرته من جراء بقائه في منـزله مزاوالً العمل عن بعد إذ              مشكالتيادة ال إشباع كانت لز  

ومن الصعوبات التي يمكن أن يواجهها أفراد العينة للعمـل عـن بعـد    . 0.3542بلغت درجة اإلشباع  
) Shepherd, 2009( وأشـار . 0.6951اعتقادهم أن فرص الترقية ستقل إذ كانت درجة اإلشباع تعادل 

 أن الصعوبات التي يواجهها القائم بالعمل عن بعد تختلف في درجة صـعوبتها طبقـاً              إلى  ا يشير   مم
ناهيك عن أن الفرد الذي يمارس      للظروف المحيطة بالفرد، ولطبيعة العمل الذي يقوم به، ومتطلباته؛          

فه ويحقق لـه   إيجاد عمل يالئم ظرو اهتمامه منصب على  الترقيات ألن جلَّ  العمل عن بعد ال يفكر في       
" الوظـائف الموقفيـة   "هذا النوع من الوظائف يمكن أن يطلق عليها          فإن   وعلى كل . الدخل المناسب 

 إمكانية وجـود عـالج   من ثمشخص، لتضمحل إلى آخر، ومن شخص إلى لكونها تختلف من موقف  
  .  كلّهانافع للحاالت والمواقف

  : المستقبليةالدراسةآفاق 
عـد     أن درجة حت النتائج   وضالتأثير في اتجاهات طالب كلية إدارة األعمال وطالباتها نحو العمل عن ب 

 زيادة إنتاجية ممارسيه، كما أنه يسهم فـي تخفـيض وقـت    علىتكمن في أن العمل عن بعد يساعد      
ضا ممارسي العمل عن بعـد  ا بخصوص أهم العوامل المؤثرة في رأم. االنتقال بين العمل والمنــزل   

أثنـاء    فـي قدرة الفرد اإلنتاجيةرضا الرؤساء والزمالء على ا األهل المقام األول، تاله فاستحوذ رض 
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ويعتقد . قيامه بعمله عن بعد؛ وجاء في المرتبة الثالثة رضا الفرد عن نفسه لممارسته العمل عن بعد               
مهـارة لتحقيـق    تحقيق أهدافهم إذا ما مارسوا العمل عن بعد، وأن لديهم ال           مأفراد العينة أن بإمكانه   

 يعتقد أفـراد  :وعن مدى التزامهم في العمل في الشركة التي سهلت لهم ممارسة العمل عن بعد            . ذلك
وعن صعوبات ممارسة العمل عن بعد دلـت        . مهما كان األجر  ذاتها  أنهم سيبقون في المنظمة      العينة

 التـي   مـشكالت شكلت ال النتائج أن قلة فرص الترقية كانت أكبر مشكلة يمكن أن تواجههم في حين              
   . يمكن أن تحدث مع أفراد العائلة الدرجة األقل صعوبة

  :التوصيات
  :ينءجزتوصيات هذه الدراسة تنقسم إلى  فإن  السابقةوبناء على النتائج

 تستخدم سياسة العمل عـن      شركاتتطبيق هذه الدراسة على      إذ ينبغي    :أولهما على نطاق المنظمات   
ات في سياسات األعمـال     تغيرنة اتجاهات المديرين في اإلدارات العليا نحو ال        ومقار بعد مع موظفيها،  

  . الموظفين الذين يزاولون العمل عن بعدب

دراسة مقارنة التجاهات، ورضا، والتزام، وتمكـين  ب قوموايل :حثين المستقبليين موجه إلى البا  ثانيهما  
 طالب تلك الدول أكثر أو أقـل  هلد لمعرفة الطالب والطالبات في جامعات عربية مختلفة للعمل عن بع 

  .؟ من طالب كلية إدارة األعمال في جامعة الملك سعود في ممارسة العمل عن بعداستعداداً

  :ومن التوصيات األخرى التي يمكن تقديمها

 العمل عن بعد، وقياس مستوى      شخصية الموظف لممارسته   تحديد أثر ات إضافية ك  تغيرإدخال م  .ثالثاً
األسباب األساسية التي تدفع الشركات إلى اللجوء إلى        ف  تعر وقد يكون من المستحسن      .عية لديه الداف
، وتحديـد   المملكة العربية السعودية خصوصاً   في   العربي عموماً و   الوطناسات العمل عن بعد في      سي

عدساسي للجوء الشركاتاألدافع  ال الحالة االقتصادية للبلدهل تعد؟ إلى العمل عن ب.   

  لـدى هلة منها ما يدور حول  ي على المهتمين في هذا الموضوع الحديث طرح عدة أسئل          ينبغ .أخيراً
 دور المجتمع فـي  على ممارسة العمل عن بعد؟ وما ها المعرفة، والمهارة، والقدرة     يالشركات وموظف 

   العمل عن بعد؟ األفراد االستعداد والمواظبة على ممارسة وهل لدىدعم استراتيجيات العمل الجديدة؟ 
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