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 الخالصة

منها مؤسسات القطاع العام   ،جال للعمل عن بعد في عدد كبير من املؤسساتامل، انفتح  اإلنترنتمع ثورتي الحاسوب و 

قبل اندالع أزمة    2019البحريني. خاضت مملكة البحرين تجربة محدودة الحجم في هذا النمط للعمل في نهاية عام  

 مع تفش ي الفايروس.  2020كورونا، ثم تم توسيعها بشكل كبير في نهاية الربع األول لعام 

تقديم وتحليل وقائع طاولة مستديرة حول موضوع العمل عن بعد في  تهدف هذه الدراسة لتحليل التجربة عن طريق  

، بمشاركة عدد من املوظفين البحرينيين العاملين 2020القطاع العام البحريني، انعقدت في نهاية شهر أكتوبر لعام 

 في القطاع العام، وبدعم معهد اإلدارة العامة لدى مملكة البحرين. 

 

احث مشارك في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وعمر العبيدلي،  ب  ،عبد هللاغادة  

دير البحوث في مركز "دراسات". يتقدم املؤلفان بجزيل الشكر من معهد اإلدارة العامة في البحرين ومن املشاركين م

األمم املتحدة اإلنمائي. اآلراء املقدمة في هذه   في الجلسة الحوارية. تم تمويل هذا املشروع من قبل منحة من برنامج

 الدراسة تعكس آراء املؤلفين وليس بالضرورة رأي مركز "دراسات" أو برنامج األمم املتحدة اإلنمائي. 
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 امللخص التنفيذي

دراسات" وبرنامج  ، عقد كل من مركز "2020بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة لدى مملكة البحرين، في نهاية شهر أكتوبر  

، مع مشاركة  موضوع العمل عن بعد في القطاع العام البحرينياألمم املتحدة اإلنمائي في البحرين طاولة مستديرة حول  

 
ً
 في القطاع العام. تحاور املشاركون ملدة ساعتين، وتوصلوا إلى  30تقريبا

ً
 بحرينيا

ً
 :اآلتيموظفا

 في االجتماعات واألحاديث الجانبية. ن و املوظفيه العمل من املنزل يقلل من الوقت الذي يقض .1

 العمل عن بعد يوفر الوقت الذي يقضيه املوظف في املواصالت، ما يؤثر على صحته النفسية ويرفع من إنتاجيته. .2

 أنه يمنح املوظفين املرونة في تنظيم وقتهم.ما ك ،أكثرالعمل عن بعد يساعد في تنظيم اليوم بكفاءة  .3

 املوظفين.  نتاجيةإالعمل عن بعد دفع املؤسسات إلى استخدام األدوات التكنولوجية املتطورة التي زادت من  .4

 العمل عن بعد سّرع عملية رقمنة الخدمات الحكومية.  .5

 الذي إنتاجيته متدنية أو يعيق عمل اآلخرين. ن وم   ،الذي يعمل بإنتاجية عالية نم  العمل عن بعد كشف بوضوح  .6

 لعمل عن بعد يسمح للمؤسسات أن تخفض من تكاليفها التشغيلية. ا .7

واجه املوظفون في بعض املؤسسات صعوبة ومشاكل خالل الفترة االنتقالية إلى العمل عن بعد، كعدم توفر املعدات   .8

 الالزمة، وصعوبة التعامل في البرامج الخاصة بالعمل عن بعد. 

 البعض يعتبر فترة العمل من املنزل كفترة إجازة. و  ،تببعض املوظفين تكون إنتاجيتهم أعلى في املك .9

 والكثير من التكليفات تأتي خارج ساعات العمل الرسمية. ،التوقعات من اإلدارة في فترة العمل عن بعد تكون عالية .10

 العمل من املكتب جزء أساس ي من التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، والبشر بطبيعتهم يحبون التفاعل الجسدي   .11
ً
  بدال

 التفاعل عبر الشاشات. من

 .كورونامن املتوقع أن العمل عن بعد سيستمر على املدى الطويل، حتى بعد تجاوز أزمة  .12

 : اآلتيةالتوصيات وتقدم هذه الدراسة 

وبشكل ينبغي االنتقال إلى العمل عن بعد في القطاع العام البحريني في الوظائف التي تناسب هذا النمط من العمل  .1

 مستدام. 

 للعمل عن بعد بالتنسيق مع املؤسسة التي يعمل فيها، ودون   ينبغي تبني نمط مرن  .2
ً
يسمح للموظف أن يحدد أياما

 العمل عن بعد بشكل مطلق أو العمل في املقر بشكل مطلق.  ماإباختيار إلزامه 

   ؛ينبغي رسم لوائح متكاملة لتنظيم العمل عن بعد .3
ً
 لتنظيم ساعات    ،ملصالح الجهتين  رعاية

ً
للحد من السلبيات، مثال

 لتكليف املوظف 
ً
 خارج ساعات العمل. اممهبالعمل تفاديا
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 . املقدمة1

العقد الالحق، فرصة إلجراء  قدم كل من ثورة الكمبيوترات، التي بدأت في عقد الثمانينات، وثورة اإلنترنت، التي بدأت في  

تغيير جذري في نمط العمل، عن طريق السماح للموظفين للعمل عن بعد في منازلهم. وعلى الرغم من الفوائد املتعلقة 

هذا النمط من العمل بشكل كبير، ال سيما في القطاعات العامة، بسبب  ، لم ينتشر  2020بالعمل عن بعد، فقبل عام  

 االعتبارات األمنية املتعلقة بالتعامل مع بيانات خارج الشبكة األمنية لدى مقر العمل. 

، 2020، ولكن في نهاية الربع األول من عام  كوروناتجربة محدودة في العمل عن بعد قبل اندالع أزمة  ة البحرين  كملكان مل

 لحماية الصحة  عاجلمع تفش ي الفايروس، اضطرت حكومة مملكة البحرين أن توسع إطار التجربة بشكل كبير و 
ً
، سعيا

 لضمان سير العمل الحكومي.
ً
 العامة، وأيضا

م  قواعد    واز  وبشكل  كفرض  للجائحة،   
ً
تصديا الصحية  السياسات  من  واسعة  حزمة  الحكومة  نفذت  الجهود،  لهذه 

 عن إغالق املدارس إلى شهر  التباعد  
ً
االجتماعي، ومنع بعض األنشطة التجارية كالسينمات واألندية الرياضية، فضال

ألف حالة، كما بلغ عدد الوفيات    81في مملكة البحرين  كورونا  ، بلغ عدد إصابات  2020. وفي نهاية أكتوبر  2020سبتمبر  

 املعدل الحالة 321
ً
 عاملي من الوفيات كنسبة من سكان البلد.، وكان هذا الرقم يساوي تقريبا

نهاية شهر أكتوبر عام   معوبدأت الحكومة ترفع بعض القيود على األنشطة التجارية والتعليمية في فترة الصيف، ولكن 

 عن سياسة العمل عن بعد، كما أنه لم تصدر أية توجيهات باالستعداد للعودة إلى مقر العمل، 2020
ً
، لم تتراجع إطالقا

 . عكس ما جرى في بعض الدول األخرى على 

و  العالم،  البحرين وجميع دول  في مملكة  الذي جرى  التغيير   لحجم 
ً
 عننظرا

ً
تحليل هذا   فضال ينبغي  التغيير،  سرعة 

 ، هي السلبيات؟ وما هي التعديالت التي ينبغي النظر فيها في الفترة املقبلة  ماو التحّول في نمط العمل. ما هي اإليجابيات؟  

كبيرة ونامية تتناول هذا املوضوع في الدول األخرى، ولكن ينبغي إجراء دراسات    اتبيأدمع تطور وانتهاء األزمة؟ توجد  

من الضروري أن املبادئ التي    رصينة خاصة بمملكة البحرين، ألن كل مجتمع له صفات وظروف خاصة، وبالتالي ليس

 على مملكة البحرين.
ً
 تنطبق على الدول األخرى تنطبق أيضا

بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة.  يم حلقة نقاشية  ظلقد تم تن  ،لتحليل آثار سياسة العمل عن بعد في مملكة البحرين

الضوء على   الدراسة  هسلط هذتبحرين.  ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مملكة الالحلقة  ضمت  و 

كجزء من مشروع أطلقه مركز البحرين    الدراسة   ه هذ  أتي تقشتها في الحلقة النقاشية.  االنقاط الرئيسة التي تم طرحها ومن

االستراتيجية   لقياس    ةيوالدولللدراسات  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  "دراسات"  التداعيات  والطاقة 

 كورونا. روس ياجتماعية لجائحة ف االقتصادية واال 
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 ر أنظمة العمل عن بعد في مملكة البحرين . تطو  2

تسلسل التشريعات واألنظمة املتعلقة بالعمل عن بعد في مملكة البحرين منذ بداية التوجه خالل   2.1يلخص الجدول  

 . 2019عام 

 البحرين : العمل عن بعد في مملكة 2.1الجدول 

 

أعلن   ،2019لقد بدأ التوجه الحكومي نحو العمل عن بعد في مملكة البحرين قبل أزمة كورونا، ففي أكتوبر من عام  

ديوان الخدمة املدنية في مملكة البحرين عن تطبيق الفترة التجريبية لسياسة العمل عن بعد في الجهات الحكومية،  

ة في مسابقة االبتكار الحكومي "فكرة" التي أطلقها مكتب النائب األول لرئيس وهذه السياسة جاءت ضمن املشاريع الفائز 

 مجلس الوزراء. 

الهدف من   العمل   هذه عالن  إوكان  بين مصلحة  التوازن  املدنية هو "خلق  الخدمة  السياسة كما أوضح رئيس ديوان 

ادة الرضا الوظيفي وانتماء املوظفين، نتاجية وسرعة تقديم الخدمات، باإلضافة إلى زيواحتياجات املوظف، وزيادة اإل 

، 2019نوفمبر وديسمبر من عام    ا شهر والتميز واالبتكار بالعمل الحكومي". وكانت الفترة التجريبية تمتد لشهرين وهما  

 تستوفي شروط العمل عن بعد. وظيفة حكومية  83تقتصر هذه الفترة التجريبية على كانت و 

انتشار ف  كورونا  يروس  ابعد 
ً
لف  ،عامليا البحرينيروس  اوبعد أسابيع قليلة من تسجيل أول حالة  في مملكة  تم   ،كورونا 

على تطبيق العمل من املنزل في املؤسسات العامة    بالحثعن قرار اللجنة التنسيقية    2020مارس    17تاريخ    فيعالن  اإل 

تاريخ    ا توفرت اإلمكانية لذلك. والخاصة متى م بتطبيق نظام حكومية  عالن عن توجيهات  تم اإل   ،2020مارس    21وفي 

 من  
ً
 .2020مارس  22العمل من املنزل لألم العاملة في الوزارات والهيئات واملؤسسات الحكومية، اعتبارا

من املنزل في الوزارات والهيئات واملؤسسات    العملتفعيل عن عالن من قبل ديوان الخدمة املدنية تم اإل  ، على هذا وبناءً 

 من تاريخ  
ً
على أن يؤدي  و   ،قص ى من عدد املوظفينأ % كحد  50، على أن تكون بنسبة  2020مارس    22الحكومية اعتبارا

اإلجراءالتاريخ

أطلق ديوان الخدمة املدنية تجربة العمل عن بعد10\2019

وجهت اللجنة التنسيقية بالبحث حول إمكانية العمل عن بعد استجابة لظروف أزمة الكورونا17\03\2020

أعلنت الحكومة عن إعطاء األمهات العامالت األفضلية في نظام العمل عن بعد21\03\2020

فّعل ديوان الخدمة املدنية نظام العمل عن بعد لنسبة ال تتجاوز 50% من املوظفين22\03\2020

رفع ديوان الخدمة املدنية سقف نسبة املشاركة في العمل عن بعد إلى 70% من املوظفين05\04\2020
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الجهات  سبوعين، وتتولى  أاملوظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من املنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم ملدة  

 الحكومية تحديد الوظائف واملوظفين املشمولين بهذه النسبة. 

يستثنى من هذا القرار جميع الوظائف غير اإلدارية بالجهات الحكومية الحيوية التي يحددها ديوان الخدمة املدنية  كان  و 

العمل من املنزل في الوزارات    عالن عن السماح برفع نسبةتم اإل   ،2020أبريل    5بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وفي تاريخ  

، لم تصدر 2020نهاية شهر أكتوبر لعام    معو   .% كحد أقص ى من عدد املوظفين70والهيئات واملؤسسات الحكومية إلى  

 توجيهات أخرى في هذا الشأن.  أية

 النهج. 3

 . نمط البيانات 3.1

في نمط العمل،   التغير الجذري  آثار هذا  تأتي من    ينبغيلتحليل  التي  الكمية والوصفية،  البيانات  االستفادة من كافة 

مصادر أولية وثانوية. ولكن في مملكة البحرين، البيانات املتوفرة حول االنتقال إلى العمل عن بعد هي محدودة للغاية، 

 إلى أن األزمة ال تزال قائمة، وبالتالي لم يتم جمع هذه البيانات بشكل  الكمية والوصفية، ويعود ذل منها البيانات
ً
ك جزئيا

 من الحاجة لجمع بيانات أولية وعدم االعتماد على البيانات الثانوية. منهجي بعد. فانطلقت هذه الدراسة  

بيانات   لجمع  خيار  هناك  وذلك    ماإوكان  الوصفية،  البيانات  العمل  فريق  وفّضل  وصفية.  أو  في   لسببين.كمية   :
ً
أوال

سياسة العمل عن بعد   تطبيق  تمألن  املستقبل القريب، ستجمع وتنشر حكومة مملكة البحرين بيانات كمية منهجية،  

اإللكترونية.   السجالت   عبر 
ً
تلقائيا االنتقال  تدوين  تم  وبالتالي  أنظمة رسمية،  الدراسة  عن طريق  فبالتالي تسعى هذه 

: توجد بعض النقاط  و   لتفادي استنساخ جهود جمع البيانات.
ً
، كطبيعة ثانيا

ً
 من كميا

ً
 بدال

ً
ل رصدها وصفيا التي يفضَّ

 املشكالت التي واجهها املوظفون، أو توقعاتهم للمستقبل.

امل من  عدد  بمشاركة  يعقد طاولة مستديرة  أن  العمل  فريق  قرر  ذلك،  وتم  وبناًء على  البحرينيين.  الحكوميين  وظفين 

 من املقابالت الشخصية الثنائية ألن ال
ً
  اختيار هذا النمط بدال

ً
حوارات التي يشارك فيها عدد من املهتمين تولد أفكارا

البنّ  الدور  الثنائية، بسبب  اللقاءات  في  بين املشاركين. وتجدر  اء  ومرئيات قد ال تظهر  التفاعل واالستماع  يلعبه  الذي 

تكّمل بعضها    حتىنبغي االستفادة من جميع أنواع البيانات ووسائل جمع البيانات على املدى الطويل،  ي  هاإلشارة إلى أن

 من تشكيل خيارات بديلة. 
ً
 البعض، بدال
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 . التفاصيل اللوجستية 3.2

  ( هي املؤسسة املعنية بتطوير مهارات املوظفين  BIPAمعهد اإلدارة العامة لدى مملكة البحرين )
ً
في القطاع العام. نظرا

بين معهد اإلدارة العامة وكل من مركز "دراسات" وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ء  ا ولتاريخ التعاون البنّ لقوة شبكتهم،  

انعقدت الجلسة في    تمت االستعانة باملعهد لتنظيم الطاولة املستديرة كنشاط فرعي ضمن إحدى أنشطتها التدريبية.

 ، وكانت مدتها ساعتين. 2020نهاية شهر أكتوبر لعام 

 
ً
، يعملون في مؤسسات مختلفة، تغطي جميع القطاعات،    30شارك في الطاولة املستديرة تقريبا

ً
 بحرينيا

ً
 حكوميا

ً
موظفا

أو    "رئيس قسم"بة املشاركين  منها الوزارات، واألجهزة األمنية، واملؤسسات شبه الحكومية، وغيرها. وبشكل عام، كانت رت

 ملن يعمل تحت إشراف مدير. كما كان هناك  ما يقارب ذلك، ما يؤكد  
ً
 من املوظفين، وأيضا

ً
وجود خبرة ملن يرأس عددا

 ورأس الجلسة أحد أعضاء فريق التأليف، كما قام فريق عمل بتدوين الوقائع.  .للجنسين شبه متساوي تمثيل 

وسع املشاركين،  لخصوصية  تم  ورعاية  بأريحية،  التحدث  على  لتحفيزهم   
ً
)يا هاوس"  "شاثم  قواعد   Chathamتبني 

House rules  .الرأي الجلسة، دون ذكر هوية صاحب  كرت خالل 
ُ
ذ التي  املرئيات  الدراسة ستنقل  أن هذه  يعني  (، ما 

 وكخطوة إضافية لحماية خصوصية املشاركين، ال تذكر هذه الدراسة أسماء املشاركين. 

جلسة: ما هي تداعيات العمل عن بعد في القطاع العام  وقائع ال. 4

 البحريني؟ 

 . توفير الوقت واملرونة في تنظيم اليوم 4.1

 . واألحاديث الجانبية االجتماعاتفي  ن و املوظف: العمل من املنزل يقلل من الوقت الذي يقضيه 1.1مالحظة 

النقاشية أن العمل عن بعد من  و اتفق املشارك في الجلسة  الوقت ن  املنزل يقلل من مدة  ف  ،شأنه أن يوفر  العمل من 

 مإنتاجيته، والكثير من هذه االجتماعات تكون غير مثمرة ويمكن اختصارها. كما أكد معظم املشاركين أن  االجتماعات

لتخلص  حيث أن العمل عن بعد يوفر الوقت عبر ا  ،في املنزل أعلى ألنهم يتجنبون املقاطعات من قبل زمالئهم في العمل

 
ّ
بعض املشاركين أنهم حتى وإن لم يخوضوا في األحاديث الجانبية   قمن األحاديث الجانبية خالل فترة العمل في املكتب. عل

 إ مع الزمالء فهناك  
ُ
سمع  زعاج من قبل الزمالء اآلخرين الذين قد يكونون في اجتماع في مكتب قريب فترتفع أصواتهم وت

 في املكاتب املجاورة.
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 املشاركين:ذكر أحد و 

 

سبوعين إلنجازه  أنتاجيتي في العمل من املكتب، العمل الذي كان يتطلب مني  إنتاجيتي في العمل من املنزل أعلى من  إاليوم  

في   .قبل أزمة كورونا أصبحت أكمله في غضون ثالثة أيام في املنزل، وهذا بسبب أنه ليست هناك إلهاءات كثيرة في املنزل 

املكتب كل شخص يأتي بورقة أو معاملة ألنجزها يقف ليتكلم معي لفترة، وهناك اتصاالت كثيرة تأتيني، وأي أحد من  

 . ملكتب يقف ليلقي التحية و يتكلم معيالزمالء يمر بجانب ا 

 

ما يؤثر على صحته النفسية ويرفع من  ،  العمل عن بعد يوفر الوقت الذي يقضيه املوظف في املواصالت  :1.2مالحظة   

 . نتاجيتهإ

ي يقضونه في املواصالت، ليس فقط في األيام الت  ا اتفق املشاركون أن العمل عن بعد يساعد في توفير الوقت الذي كانو 

 ب  ،املنزل يعملون فيها من  
ً
. وأكد بعض ل حتى في األيام الذي يذهبون فيها إلى أماكن العمل حيث تكون الطرق أقل ازدحاما

أن   املواصالتإاملشاركين  في  الضائع  الوقت  يوفرون  ألنهم  فقط  ليس  ارتفعت  أن    ،نتاجيتهم  أيضا  في    االنتظاربل 

   زدحاماتا
ً
ويزيد عنده التشتيت    ،نتاجيته بسبب هذاإفيزيد من الضغط العصبي وتقل    الطريق يؤثر على املوظف نفسيا

الداخلي باإلضافة إلى عوامل التشتيت الخارجية األخرى في أماكن العمل. فمن خالل العمل من املنزل يكون املوظف  

 مرتاح 
ً
  ا

ً
 على. أ  إنتاجيتهأكثر و  هؤ عطاوليست هناك ضغوطات خارجية ولهذا يكون   نفسيا

 وقتهم. العمل عن بعد يساعد في تنظيم اليوم بكفاءة أكثر كما أنه يمنح املوظفين املرونة في تنظيم  :1.3مالحظة 

يجابي، وأن العمل من  إاتفق املشاركون في الطاولة املستديرة أن وجود الخيار للعمل من املنزل أو العمل من املكتب أمر  

 فنتاجيتهم.  إما يؤدي إلى رفع    ،املنزل يزيد من املرونة لدى املوظفين
ً
ذكرت بعض األمهات املشاركات في النقاش أنهن    مثال

   ،بواجباتهن العملية في الوقت الذي يناسبهن  عندما يعملن من املنزل فإنهن يقمن
ً
 وقت الغداءال يعملن فترة الظهيرة    مثال

 بسبب انشغالهن مع العائلة ولكن يعوضن هذا بالعمل إلى ساعات متأخرة من اليوم.

 : حدى املشاركاتإذكرت  كما

 

 رن  ر الكثير من األمهات كن يضط 
ً
اآلن بالعكس هي    .بسبب مشكلة طارئةمن العمل بسبب ظروف األبناء أو    للخروج كثيرا

 .ساعات الدوام  انتهاءفي البيت مع أبنائها ومطمئنة عليهم وتنجز وتعمل حتى بعد 
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وأوضح أحد املشاركين أن أحد أسباب الفروقات بين دخل املرأة والرجل حول العالم هو أن املرأة تميل للعمل في األعمال  

العمل عن بعد   عمال التي ليس فيها مرونة ولكن دخلها أعلى. ولهذا فإن من إيجابياتوتتجنب األ   ،التي فيها مرونة أكثر

 وهذا سيسد جزء  ،أنه يقلل من التباين في املرونة بين الوظائف
ً
مرأة  لمن الفجوة بين الدخل وفرص العمل املتاحة ل  ا

 والرجل.

األ  على  تقتصر  ال  املرن  العمل  فوائد  أن  املشاركون  فقطوأكد  العاملة  يستطيع    ،م  املوظفين، حيث  لجميع  تمتد  بل 

  .نتاجيتهم عالية إن العمل في الوقت الذي يناسبهم وفي الوقت الذي تكون فيه و املوظف
ً
 : ذكر أحد املشاركين مثال

 

 بعض املوظفين من النوم متأخر يقوم  
ً
أو يأتي إلى العمل وهو    خذ إجازة مرضيةويأربع ساعة ويشعر بالتعب فيتصل  ب  ا

حتى لو نام أول ساعة من الدوام في املنزل يستيقظ من النوم   ، اآلن مع العمل عن بعد  .نتاجيته متدنيةإنعسان وتكون  

 وقد أخذ قسط
ً
 كافي  ا

ً
 أخر. من الراحة فينجز أكثر ويعمل حتى وقت مت ا

 

ماكن متفرقة بعيدة عن مقر العمل األساس ي، وأنه قبل أزمة  أ وذكر أحد املوظفين أن طبيعة عمله تتطلب العمل في  

العمل   ،يجب عليه أن يبصم عند الدخول والخروج  كانكورونا   في مكان بعيد عن  وهذا صعب وخاصة عندما يكون 

كان هناك تردد من قبل اإلدارة حول العمل عن بعد ولكن ه العودة إلى مقر العمل فقط ليبصموا، و ؤ فيحتاج هو وزمال 

 م الوقت وزادت من املرونة لديهم. يهحلت هذه املشكلة ووفرت علكورونا أزمة 

 وأساليب عمل أكثر كفاءة  التكنولوجياتحدث أ. التوجه نحو استخدام 4.2

من  2.1مالحظة   زادت  التي  املتطورة  التكنولوجية  األدوات  استخدام  إلى  املؤسسات  دفع  بعد  عن  العمل    نتاجية إ: 

 .املوظفين

  ى تبنّ من تطوير األنظمة التقنية في املؤسسات وأدى إلى  ع  واالنتقال للعمل عن بعد سرّ كورونا  أن أزمة    ون اتفق املشارك

أدوات جديدة   أكد املشاركةاإللكترونيالحديثة والتطبيقات    لوجيةو التكنج  البرام  :مثلواستخدام  أزمة    ون . حيث  أن 

 التطور الرقمي واالستفادة من املعرفة والثورة التكنولوجية. بألزمت الجميع كورونا 

 ف
ً
 ذكر أحد املشاركين: مثال
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لوال   الرقمية،  األدوات  استخدام  إلى  االنتقال  التسريع من  إلى  أدت  كورونا  أساليب    ملا  كوروناأزمة  أزمة  نستخدم  زلنا 

 قديمة وغير مجدية تأخذ جهد
ً
 ووقت  ا

ً
 . أكثر ا

 

األنظمة أن  املشاركين  بعض  أزمة    اكانو   التي  وذكر  قبل  وبطيئةكورونا  يستخدمونها  قديمة  كورونا  أوأن    ،كانت  زمة 

والسلبيات القصور  بعض  كشف  بعد  عن  العمل  إلى  املؤسسات  فإن    .واالنتقال  املثال  بعض  سبيل  لديها  على  ليس 

تقنية،   وليس و جاهزية  بطيئة  الكمبيوتر  مثل    تأجهزة  األساسية  األدوات  الصوت فيها  أن  والكاميرا  مكبر  كما  هناك  . 

 قصور 
ً
 ذكر أحد املشاركين:وقد . الحاسوب املحمول ن لديهم أجهزة ليس كل املوظفي :ةفي عدد األجهز  ا

 

كي أقوم بالعمل لعمل عليه في املكتب على جهازي الخاص  أالذي    لكترونيإلاأن يكون النظام    في بداية أزمة كورونا طلبُت 

 من املنزل ولكن كان هناك رفض بسبب أن هناك أمور 
ً
لحاح تبين لي أن النظام الذي  إسرية وأمنية. وبعد عدة محاوالت و   ا

نظام جديد   ىتبّن نستطيع نقله إلى العديد من األجهزة ألنه لن يعمل بشكل سلس، وبعد ذلك تم    نعتمد عليه قديم وال

 .ومتطور وأكثر كفاءة

 

  م يوتسلللتواصل لكترونية  بدأ استخدام طرق الكتابة عبر املنصات اإل  ،للعمل عن بعد  االنتقال ن أنه مع  و وأكد املشارك

 
ً
 دد عمن الطرق الشفهية التي قد تكون غير واضحة وقد يكون فيها عدم فهم املطلوب بشكل صحيح. وأما    املهام بدال

أنهم كانو  الورقية، وأنهم كانو   ا آخر من املشاركين فذكروا   كم   ن تخدمو يس   ا يعتمدون على املراسالت 
ً
   ا

ً
من الورق    هائال

بين املوظفين وبين األقسام إلى    ، أماللتواصل  على   ني املشاركذكر أحد    فقدرقمي.    نمطاآلن تحولت جميع املراسالت 

 : سبيل املثال

 

نجز بشكل  املعاملة تُ قبل أزمة كورونا كانت الورقة تمر في سبع مراحل حتى نحصل على التوقيع املطلوب، اآلن أصبحت 

 إسرع أ
ً
 . لكترونيا
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التي ال يستطيع    على وجودواتفق معظم املشاركين   إال داخل املؤسسة  ن و املوظف العديد من األنظمة  في    استخدامها 

اآلن أصبح  أما  صبحوا قادرين على استخدامها من املنزل.  أتم تطويرها و   ، ولكن بعد االنتقال إلى العمل عن بعداملقر

ضافة ملفات مشتركة وتغييرها كما يريدون. وذكر أحد إن في املنزل يستطيعون الدخول على امللفات املشتركة، و و املوظف

 املشاركين:

 

اآلن كل املعلومات التي و  ،ركةالوقت تم تحديث كل امللفات املشتمع و  ،فات مشتركة ولكنها لم تكن محدثةكانت لدينا مل

 أحتاجها أصبحت متوفرة في امللفات املشتركة فأصبحت ملم
ً
 . نو اآلخر أكثر باملشاريع التي يقوم بها  ا

 

وأنه لم يكن أحد يتوقع أنها    ،على املدى الطويلكأهداف  ن أن هذه التغييرات التكنولوجية كانت موجودة  و اتفق املشارك

ذكر أحد العاملين في قسم  فقد    فعلى سبيل املثالستحدث بهذه السرعة وأنها ستؤدي إلى رفع الكفاءة إلى هذا الحد.  

 : اآلتي تكنولوجيا املعلومات

 

ولكنها    وكنا نحلم بتطبيقها املعلومات كانت موجودة من قبل ونعلم بها    اتكنولوجي ت والتطوير في مجال  التغييراكل هذا  

لكترونية في وقت قياس ي  قمنا باستثمارات كبيرة وطورنا من أنظمتنا اإل  ،كانت مكلفة، ولكن بعد االنتقال للعمل عن بعد

 كان هناك و مع املؤسسات املختلفة، كلفة تلوبتكلفة أقل ألننا تشاركنا في ا
ً
 .للخدمات التي نقدمها للزبائن  رقمنةأيضا

 

يعتمدون عليها وأنهم    اوذكر بعض املشاركين أنهم لم تكن لديهم قصور في عدد األجهزة وال في كفاءة األنظمة التي كانو 

،وأن االنتقال إلى العمل عن بعد كان سلس  ،يعتمدون على أحدث التكنولوجيات  اكانو 
ً
وأن املؤسسات التي يعملون فيها    ا

 يستخدمونها. ا إلى تطوير األنظمة الرقمية التي كانو  جتحتلم 

 .رقمنة الخدمات الحكوميةعملية ع : العمل عن بعد سرّ 2.2مالحظة 

التي  الخدمات  برقمنة  قامت  أن مؤسساتهم  للعامة  توفر خدمات  في مؤسسات  يعملون  الذي  املشاركين  ذكر معظم 

 ذكر أحد املشاركين:فيما  نتاجية املوظفين.إما أدى إلى رفع   ،توفرها
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طلبهم   ليقدموا  إلى مؤسستنا  بأنفسهم  أن يحضروا  يجب  الذين  املراجعين  من  الكثير  لدينا  أخرى    ن تو أي  ثمنحن  مرة 

لكتروني بحيث أن املراجع ال يضطر إلى نمط إجميع خدماتنا إلى  ل  يو وضعنا خطة لتح  ،كورونامنذ بداية أزمة    .الستالمها

املؤسسة كل خدماتها إلى خدمات رقمية، واملوظف أصبح يستطيع أن  حولت  إذ  نجحت الخطة،    .القدوم إلى املؤسسة

بناًء  وهذا  الكاونتر،  على  العمل  في  إنتاجيتهم  من  بكثير  أكثر  املنزل  في  املوظفين  إنتاجية  املنزل.  من  مقارنة    يعمل  على 

يأتيه  2020و  2019حصائيات  إ الكاونتر  على  املوظف  واتو   ن و املراجع.  مختلفة  اتصاالت  املسؤ تأتيه  من   ، لو صاالت 

 يستمر في العمل وينجز أكثر.   ]تحت نظام العمل عن بعد[  وينتهي دوامه ويؤجل املعامالت إلى اليوم اآلخر ولكن في البيت

 

العديد من املؤسسات التي كانت ترفض رقمنة خدماتها قبل أزمة كورونا، سارعت في رقمنة خدماتها بعد أزمة كورونا.  

رقمنت جميع عملياتها وجعلت حتى االمتحانات واالختبارات عن بعد. أما في مجال    لتعليمي مجال  املؤسسات العاملة ف

  بالتطبيالرعاية الصحية بدأ 
ً
 ذكر أحد املشاركين: قد توصيل األدوية ملنازل املرض ى. و  عن بعد وأيضا

 

لى عيادات التغذية املركزية، ولهذا حتى بعد أزمة كورونا  إإلى املراجعات عن بعد زاد من نسبة حضور املرض ى    االنتقال إن  

 .قد نستمر في عمل العيادات عن بعد ألن نسبة الحضور ارتفعت

 

لديها سجل وقاعدة    عض املؤسسات لم تكنفبجميع املعامالت،    ظحف  سّهلتوذكر بعض املشاركين أن رقمنة خدماتهم  

والكثير من البيانات التي لم تكن   ةنمدوّ ت كافة اإلجراءات  أصبح  خدام األدوات الرقميةتأما بعد االنتقال إلى اس  ،بيانات

 متاحة  
ً
 أصبحت موجودة ومحفوظة.  سابقا

 املوظفين واإلداريين  نتاجيةإ. كشف 4.3

الذي إنتاجيته متدنية أو يعيق عمل  ن  وم    ،الذي يعمل بإنتاجية عاليةن  : العمل عن بعد كشف بوضوح م  3مالحظة  

 . اآلخرين

لكترونية لتدوين املهام،  العمل، بدأت معظم املؤسسات باستخدام البرامج اإل  رقمنةو مع االنتقال إلى العمل عن بعد  

 
ً
أصبحت هناك شفافية  ، حيث  يتم تسليم املهام واستالمها عبر برنامج رقمي يرصد كل املهام التي قام بها املوظف  فمثال

يستطيع    ،أكثر املسؤ فاآلن  يرى  املوظف.    لو أن  به  قام  الذي  املثالالعمل  سبيل  تيم  فيو  ،فعلى    زمايكروسوفت 

(Microsoft Teams )  الكثير من املؤسسا تعتمد عليه  رصد جميع   ،تالذي 
ُ
التسليم  مع  املهام    ت ح. ولذلك  و وضبتاريخ 
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النقص في بعض   ي يستطيع املوظف أن يخف  ،اتفق املشاركون في حوار الطاولة املستديرة أن من خالل العمل من املكتب

املتطورة  تحت نظامولكن    ،نتاجيتهإقلة    ياملهارات وأن يخف التقنيات  بعد واستخدام  القصور   ،العمل عن  ينكشف 

 والتقصير. 

مقنّ  بطالة  فيها  التي  الوظائف  الكثير من  أن جائحة كورونا كشفت  املشاركون  التي ال عة  واتفق  الوظائف  والكثير من 

 : حاجة لها. وذكر أحد املشاركين

 

 ه. و لم يحتاج مه أو احتاج اًء املوظف سو  واأن يملك ون يريد يرينبعض املد

 

 ن الضعف اإلداري لديهم والبعض منهم كان مقاوم، وبيّ يرينوذكر املشاركون أن العمل عن بعد فضح أداء بعض املد
ً
  ا

 . وأوضحوا أن هناك رفضللتغير
ً
محدودة    هم أنفسهمنتاجيتهم  إالذين تكون    يريناملدلبعض    املنزل لفكرة العمل من    ا

حيث أن العمل عن بعد يقلل من شعورهم    ،ويريدون أن يفرضوا سلطتهم على املوظفين عبر التواجد في مكان العمل

 بالسلطة والسيطرة. وذكر أحد املتحدثين:

 

 .في املكتب مهم في رأيهم أن حضور املوظف مهم حتى وإن لم يكن لديه عمل يقوم به، فقط وجوده يرينبعض املد

 

العمل طاملا  في مقر  في املنزل أو  العمل    أن يكون يهمه    الو   ،أن املدير الذي يهمه العمل واإلنتاج وهو بنفسه منتج  اقالو و 

 نجازه. إأن العمل يتم 

بمعظم   ون يقوم  ن الذي  مه  وا كان  ،على سبيل املثال  يرينبعض املدفقسام لم يكن لديها تنظيم داخلي،  وذكروا أن بعض األ

يكن بشكل صحيح لم  الفريق  بين  العمل  تنظيم  كانو   ،العمل وأن  املوظفين  األ   اولهذا بعض  اليعتبرون   ن ذيلسبوعين 

 النقص من املوظف الذي ال ينتج. ييغط يم بشكل دائم لكاو فيضطر املدير أن يد ،يعملون فيهما من املنزل كإجازة

أدى إلى  هذا  و   ،هناك صعوبة لقياس اإلنتاجية في القطاع العام  تكان   ،ناكورو واتفق املشاركون في النقاش أنه قبل أزمة  

الترقيات في     ،االعتماد على األقدمية 
ً
الرواتب  وأدى أيضا في  التمييز بشكل موضوعي  هألن  ؛إلى ضغط  ن  م  بين    ال يمكن 

 وم  
ً
 عاليا

ً
 ال يستحقه. ن  يستحق راتبا
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أصبح املدير لديه  فيستطيع الشخص أن يقيس اإلنتاجية بسهولة أكبر مقارنة بفترة قبل األزمة.    ،ولكن في وقت األزمة

  بناءً   لةءاملساويستطيع استخدام هذه األدلة، وقد تتم    ،يعمل ومن ال يعمل وعن إنتاجية كل شخص  الذي   نمّ عأدلة  

 على هذا في املؤسسات املختلفة.

 للمؤسسات . خفض التكاليف 4.4

 . : العمل عن بعد يسمح للمؤسسات أن تخفض من تكاليفها التشغيلية4مالحظة 

 
ً
بخفض ميزانية املصروفات التشغيلية للوزارات    لقد صدر قرار مجلس الوزراء في شهر أبريل  ،كورونالتبعات أزمة    نظرا

املصلحة العامة غير ذلك.   ض  ا لم تقتم  ،%30والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة لألنظمة املركزية بنسبة  

ل من عملية خفض ميزانية املصروفات التشغيلية. اتفق املشاركون أن معظم املؤسسات استطاعت  العمل عن بعد سهّ 

 :ذكر أحد املشاركينوفي هذا السياق خفض تكاليف الطباعة واألوراق. 

 

 كانوا كل يوم يطبعون كم  يرون املدو   ن و املوظف
ً
   ا

ً
  ءاآلن تحول كل ش ي  ،كل قسم يرسل له مراسالت ورقيةو من الورق    هائال

 .األقسام ما بينها أصبحت تتبادل املراسالت عن طريق اإليميلو رقمي. املراسالت أصبحت رقمية، نمط إلى 

 

ا عالية وتشمل تكاليف التذاكر والسكن  كما تم توفير النفقات للمهمات الرسمية خارج البحرين والتي تكون تكاليفه

 
ّ
ر على املؤسسات الكثير. ومخصصات السفر وما إلى ذلك، وأن االنتقال إلى تنظيم املؤتمرات واالجتماعات عن بعد وف

 على ما تقدم
ً
مواقف  استئجار  أن يوفر على املؤسسات تكاليف استئجار املكاتب و من املمكن  العمل عن بعد    ن إف  ،عالوة

 للسيارات، كما يسمح بتقليل تكاليف استهالك الكهرباء واملاء في املؤسسات. 

 إلى العمل عن بعد  االنتقال. صعوبة 4.5

، كعدم توفر  العمل عن بعدن في بعض املؤسسات صعوبة ومشاكل خالل الفترة االنتقالية إلى  و املوظفواجه  :  5مالحظة  

 املعدات الالزمة، وصعوبة التعامل في البرامج الخاصة بالعمل عن بعد.

 عدد  ، فإنإلى العمل عن بعد  االنتقال صعوبات في    ة الرغم من أن عدد من املشاركين ذكروا أنهم لم يواجهوا أيعلى  
ً
 آخر  ا

ف  االنتقالذكر عدة معوقات جعلت عملية   بعد صعبة.  العمل عن  كانو   عددإلى  أنهم  املشاركين ذكروا  يواجهون    امن 
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والبعض    ،الالزمةة التقنية  ي لعمل عن بعد، فبعض املؤسسات لم تكن لديها الجاهز لمشاكل تقنية في بداية االنتقال  

لية حيث أنهم ال يعرفون كيف يعانون أكثر خالل الفترة االنتقا  اهم من كانو   ،كبار السن، منهم من  ذكر أن املوظفين

 . لكترونيةاإليستخدمون األدوات الرقمية والبرامج 

وذكر البعض اآلخر عدم توفر األجهزة الكافية للموظفين، أو أن األجهزة كانت قديمة وليست مزودة بأحدث البرامج أو  

الرقمي   االتصال  الصوت أدوات  اراتي ماوالك   كمكبرات  بعض  في  املوظفين  بعض  وذكر  في .  العمل  طرق  أن  ملؤسسات 

 : على سبيل املثال ذكر أحد املشاركينوقد ال تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، و مؤسساتهم كانت تقليدية  

 

 صعوبة ألن جزء  هناك  كان ،التحول  بدايةفي 
ً
 كبير   ا

ً
الذي نعمل فيه   فاألسبوعمن العمل كنا نقوم به عن طريق الورق،   ا

املهام التي نقوم بها على الورق نقلناها إلى    ههذ  ،املهام املتراكمة التي تعتمد على الورق. مع الوقت  من املكتب نعمل على

 .فأصبح املوضوع أسهل ياإللكترونالبريد 

 

واستخدام ي  العمل وتبنّ   طنمفي    هذه الصعوبات جزء أساس ي من التغيير وأدت إلى تغيير    ،وقال املشاركون أنه بشكل عام

 طرق عمل أكثر كفاءة. 

 ثغرات في بيئة العمل في املنزل . 4.6

 إجازة. والبعض يعتبر فترة العمل من املنزل كفترة  ،: بعض املوظفين تكون إنتاجيتهم أعلى في املكتب6.1مالحظة 

 ف ،املنزل نتاجيتهم متدنية عندما يعملون من إذكر املشاركون أن بعض املوظفين تكون 
ً
 :ذكر أحد املشاركين مثال

 

   ،جازةإهناك بعض املوظفين يعتبرون فترة العمل من املنزل كفترة  
ً
ويعمل   ألسبوعيناملوظف قد يذهب إلى املكتب    ،مثال

   .يعمل فيها من املنزل ال ينتج   ي تال  األسبوعينوفترة    ،وينتج
ً
نتاجيتهم إهناك البعض  ف  ،هذا ال ينطبق على الجميع  طبعا

 على في املنزل. أ

 

 آخر:  وذكر مشارك  
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ً
 األمهات قد ينشغلن بأطفالهن. في املنزل هناك أمور تشغل املوظف فال يستطيع أن يركز على عمله، مثال

 

 وذكر آخر: 

 

   ،ال أستطيع التركيز في املنزل فنتاجيتي  إالعمل من املنزل قلل من    ،بالنسبة لي
ُ

فضل العمل في املكتب حيث جميع املوارد  وأ

 موجودة، في البيت هناك العديد من امللهيات. حتاجهاأالتي 

 

والكثير من التكليفات تأتي خارج ساعات العمل  ،فترة العمل عن بعد تكون عاليةفي دارة : التوقعات من اإل 6.2مالحظة 

 . الرسمية

أن العمل عن بعد أدى إلى انعدام الخط الفاصل بين ساعات العمل الرسمية وساعات الراحة   نياملشاركذكر بعض  

ومهام خارج   لكترونياإلأنه بسبب العمل عن بعد أصبح املدير يرسل رسائل بالبريد    املشاركون خارج العمل. فذكر بعض  

 
ً
 ويمكن تأجيلها لليوم الثاني.  جلةلعااالليل للمهام غير  منفي أوقات متأخرة   ساعات العمل أحيانا

والكثير من االجتماعات تحدث في الليل   ،فأصبحوا يعملون حتى الليل  ،ط في العمل ازدادغالضوقال بعض املشاركين أن  

 إسبوع، ولكن أو في إجازة نهاية األ 
ً
 وذكر أحد املشاركين:  .نتاجيتهم ارتفعت كثيرا

 

 . افأصبحنا نعمل لساعات طويلة وليس لدينا وقت لعائالتن ،دارة خالل العمل عن بعد عاليةتوقعات اإل 

 

 : وقال مشارك آخر

 

ال أستطيع أن أقول أنا  و   ،لكترونيجازة يجب الرد على رسائل البريد اإل سبوعين ولكن حتى في فترة اإل أجازة ملدة  إخذت  أ

 جازة.فأضطر للعمل حتى في اإل  ،جازةإفي 
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 ورد مشارك آخر: 

 

   .حلت في العالمانهذه املشكلة  
ً
ينقطع لديه    ،جازةإيخرج الشخص في    عندما  ،وفرنسا  أملانيا  :الدول مثلفي بعض    فمثال

 بالتالي و  ،يتعلق بالعمل أمر يميل أو إيميل حتى ال يتلقى أي اإل 
ً
 . يرتاح املوظف نفسيا

 

 وذكر مشارك آخر: 

 

داريين يرون أنه عندما تعمل عن بعد فأنت  حيث أن اإل   ،نتهاء ساعات العملا   التكليفات التي تأتيني بعدهناك الكثير من  

ساعة من اليوم، ولكن اآلن تفاهمنا مع املدير أن العمل الذي نقوم به خارج ساعات العمل   24متواجد للعمل على مدى  

 املهام التي تأتينا خارج ساعات العمل.حسب من ضمن ساعات العمل اإلضافي وهذا قلل عدد  ُي 

 

 حدى املوظفات: إوذكرت 

 

 ف  ،إن األمهات الالتي يعملن من املنزل يعملن في الوقت الذي يناسبهن
ً
وقت الغداء بسبب  و ال يعملن فترة الظهيرة    مثال

العائلة  نانشغاله املوظفي  ،مع  اليوم. ولكن  إلى ساعات متأخرة من  بالعمل  يعملون من  ولكن يعوضن هذا  ن اآلخرين 

 األمهات. انشغالفترة وهي في فترة الظهيرة   العاجلةلكترونية واملهام الصباح إلى العصر وتأتي معظم الرسائل اإل

 

 ورد مشارك آخر: 

 

 .هذه املشكلة  ةهذه املشكلة بسيطة، مع املزيد من التنظيم يستطيع املرء معالج
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 االجتماعي مع اآلخرين . فقدان التفاعل 4.7

التفاعل  7مالحظة   من  أساس ي  جزء  املكتب  من  العمل  اآلخرين،    االجتماعي:  التفاعل  و مع  يحبون  بطبيعتهم  البشر 

 
ً
 . التفاعل عبر الشاشات  منالجسدي بدال

ر العمل اتفق املشاركون أن أحد أهم سلبيات العمل عن بعد هو فقدان التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وأكدوا أن تأثي

 قد يكون الشخص مشتاق   ،فعلى املدى القصير  .على املدى القصير والطويل  يختلفمن املنزل  
ً
إلى أهله وأوالده ويحب    ا

لكن على املدى الطويل قد يضجر من املنزل ويريد أن يعود إلى العمل. ولذلك اتفق املشاركون أن أفضل   ،العمل من املنزل 

املنزل أو من املكتب وقد يختار أن يذهب إلى املكتب يوم أو    منذا كان يريد أن يعمل  إخيار هو أن يختار املوظف ما  

 في اليوم كي ال يضجر من العمل في املنزل.  بعض ساعات  

الفرد قد تكون أعلى من املنزل ولكن على مستوى املؤسسة فإنه من الصعب االبتكار    نتاجيةإقال بعض املشاركين أن  و 

الكثير من األفكار تخرج عندما يجلس  فمن خالل العمل عن بعد بسبب أنه ليس هناك تواصل وتعاون بين املوظفين،  

القهوة.  ن و املوظف يسيّ فالعمل    على طاولة واحدة لشرب  بعد  ولكن ال يطورهر  عن  البعيد تحتاج    ،العمل  املدى  وعلى 

 ن تطور من عملها. وقال أحد املشاركين: أاملؤسسة 

 

 ذا كنت شخصإ
ً
   ا

ً
عليك مجاراة هذه الحركة إن كانت من الزمالء أو من املدير  م  فإن الجو العام في املكتب يحّت   كسوال

 فيكون الجو مشحون
ً
   ا

ً
م    ،هذا سالح ذو حدين  بالطاقة واإلنتاجية، وطبعا يبعث طاقة سلبية    نفهناك بعض الزمالء 

 فهذا يعتمد على الجو في املكتب. ،ال تريد أن تعمل جعلكت

 

 إفي العمل مهم ويؤثر على  ياالجتماع واتفق املشاركون أن الجانب  
ً
 : نتاجية املوظفين، وضرب أحد املشاركين مثال

 

والوقت اآلخر    األسبوع(ساعات في   10حوالي  )ن في الجامعات العاملية عادة ما يكون لديهم ساعات تدريس قليلة  و الباحث

املكتب من  أو  املنزل  من  إما  يعملوا  أن     ،يستطيعون 
ً
دائما ولكن  املنزل،  من  يعملون  الباحثين  من  يسعى   والكثير  ما 

  أن االحتكاك   علىيدل  و   ،يأت  ذلك مع ارتفاع في الراتبلم  إن  و لعمل في جامعة مستوى تصنيفها أعلى وحتى  إلى ان  و الباحث

مشكلة   ن على سبيل املثالذا واجه أحد الباحثيإنتاج الباحث. إعلى  كبير بالزمالء له مفعول  رسميال شبه و رسمي الغير 

لم يكن هناك    وإنحتى  بشكل كبير بين املؤسسات    ينياالقتصادفي بحثه يساعده زميله، وهذا يؤدي إلى تنقل الباحثين  
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 تغيير في الراتب وهذا دليل أن هناك أمر 
ً
وغير مرئي مرتبط بالتواجد حول باحثين مستواهم عالي. هذا ال    غير ملموس   ا

 تقاء الجسدي. لواال شاق نالعمل النمطي والروتيني ال يحتاج إلى ال فإن ،ينطبق على جميع الوظائف

 

 . توقعات املستقبل 4.8

 . كورونابعد تجاوز أزمة على املدى الطويل، حتى سيستمر العمل عن بعد من املتوقع أن : 8مالحظة 

عد  عدالعمل عن بُ   العتمادتوجه    يتوقع املشاركون أنه سيكون هناك انتهاء أزمة كورونا ولكن هذا سيعتمد على طبيعة    ب 

الكثير من  أن جدوى العمل عن بعد تعتمد على طبيعة العمل، وأن هناك    ا وقالو العمل واملستوى الوظيفي للموظف.  

واإل  الكفاءة  بنفس  املنزل  من  تأديتها  يمكن  التي  خاضتها  الوظائف  التي  املنزل  من  العمل  تجربة  أن  واتفقوا  نتاجية. 

 : في هذا السياق قال أحد املشاركين املؤسسات بجميع أنواعها من شأنها أن تغير نمط العمل في املستقبل.

 

 ل أرى أنه من األفضل أن  تقبفي املس 
ً
للمكاتب بينما    جاراتإي ملاذا تدفع املؤسسات    .يستمر العمل من املنزل ولو جزئيا

  يلعمل من املنزل تعناوفكرة  ؟ن العمل من املنزل و يستطيع املوظف
ً
اآلن  أنك تستطيع العمل من أي مكان في العالم. مثال

 رمكان آخر في العالم. أزمة كورونا جعلتنا نقّد في أي    اعندهم ويعملو   اليعيشو   وا دبي وبالي يعرضون على العالم أن يأت

 . من التلوث، أو مكان فيه مناظر جميلة أريد أن أعيش في مكان خال   ،فعلى سبيل املثال ،جودة الحياة

 

اإل  أن  املشاركين  معظم  املنزل واتفق  من  العمل  تجربة  نتيجة  املستقبل  في  سترتفع  جميعها    ،نتاجية  املؤسسات  ألن 

على سبيل   ذكر أحد املشاركين  فقدأساليب عمل أكثر كفاءة من قبل.  ى  وتتبنّ   تالتكنولوجياأصبحت تستخدم أحدث  

 : املثال

 

في األمور واملهام  ف  ،وع الوضع الطبيعينتاجية املوظف حتى بعد رجإالطرق الجديدة في العمل علمتنا كيف نرفع من  

 . يذهب إلى العمل للقيام بها أنيحتاج إلى  أن يقوم بها في املنزل وال املوظف طيع تة اآلن يس ئالطار 
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 إل واتفق املشاركون أن التوجه في املستقبل سيكون عبر التركيز على ا
ً
التركيز على كمية ساعات العمل.     مننتاجية بدال

بساعات   م اللتزالكدت أنه ال حاجة أوتوقعوا أنه ستكون هناك مرونة في ساعات العمل حيث أن تجربة العمل عن بعد 

 العمل طاملا اإلنتاجية املطلوبة متوفرة. قال أحد املشاركين:

 

العمل وليس كمية العمل، الهدف ليس وضع موظف    داريين أن يهتموا بجودةبعد هذه التجربة يجب على املؤسسات واإل 

يجب أن يكون هناك حوافز ومكافآت للمنتجين أكثر  فنتاجيته قليلة،  إوفي النهاية تكون    ،ساعات   يثمانفي املكتب ملدة  

 من غيرهم.

 

 قال أحد املشاركين:كما 

 

كورونا أزمة  الحكومية،    ،قبل  الوظائف  عدد  تقليص  الحكومة  هدف  كورونو كان  أزمة  الخدمات    ، اخالل  أن  تبين 

ولهذا بعد أزمة كورونا سيتم التأكيد على هذا األمر حيث أنه   .الحكومية لم تتأثر حتى لو كان بعض املوظفين ال يعملون 

 املؤسسات. تبين لنا أننا ال نحتاج إلى هذا الكم الكبير من الوظائف في بعض 

 

 ،نتاجية أصبح أسهل بعد العمل عن بعد بسبب استخدام التكنولوجيات املختلفةن بالقول أن قياس اإل و ورد املشارك

 هؤالء املوظفين.  لة ءمساولذلك من السهل تحديد املوظفين غير املنتجين وهذا سيؤدي إلى 

 التوصيات . الخالصة و 5

وتمت صياغة مجموعة نوعة من موظفي القطاع العام البحريني،  تشاركت فيه شريحة مبناًء على الحوار الثري الذي  

 :كاآلتيوالتوصيات، وهي االستنتاجات من 

  :
ً
وبشكل    بعد في القطاع العام البحريني في الوظائف التي تناسب هذا النمط من العملالعمل عن  ينبغي االنتقال إلى  أوال

 لعدد وحجم الفوائدمستدام
ً
 فإن التغير. وباإلضافة إلى ذلك،  هذاالتي تأتي مع  ، نظرا

 
آنية،  أغلبية السلبيات هي ظروف

 يمكن معالجتها مع فترة تخطيط.
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 لتحديد مكان العمل بناًء على ظروفه، وبالتشاور مع  
ً
 كبيرا

ً
: الخيار األمثل هو نمط عمل مرن، يعطي املوظف مجاال

ً
ثانيا

لتحديد مكان العمل حسب اليوم، وعدم إلزامه بتحديد خيار    ظف ة للمو فرصة  املؤسسة التي يعمل فيها. وينبغي إتاح

الدائمة   السلبيات  بعض  أن  إلى  ذلك  ويعود  بشكل مطلق.  أمنية    –واحد  تهديدات  االجتماعي، ووجود  التفاعل  كقلة 

 يمكن التغلب عليها عن طريق الجدولة الذكية للعمل. –متعلقة ببعض املهام 

املؤش حسب   :
ً
فبدأ ثالثا بعد.  عن  العمل  استخدام  في  االستمرار  تود  البحرين  مملكة  حكومة  أن  يبدو  القائمة،  رات 

دعم أعلى سلطة في حكومة مملكة البحرين )مجلس  ى  ، بعد دراسة نظرية رصينة، كما أنه تلّق كورونااملشروع قبل أزمة  

 ما تقدم فقد أثبتت التجربة نجاحها.الوزراء(. وباإلضافة إلى 

 من بعض  
ً
 تخطط لتوسيع استخدام العمل عن بعد، قد تتلقى الخطة اعتراضا

ً
: إذا كانت الحكومة فعال

ً
. املديرينرابعا

انتقاداتهم سلبيات مدروسة ومقنعة  بنمط عمل    .وقد تعكس 
ً
في بعض الحاالت، قد تعكس تمسكا قديم وغير ولكن 

ن أتى على حساب املصلحة العامة أو ربما مصلحته هو. وبالتالي عند على هذا النمط، حتى إ  يرين فعال، بسبب تعّود املد

 يرين وجود انتقادات غير مجدية عند بعض املدباتخاذ قرار نهائي حول االنتقال للعمل عن بعد، ينبغي الوعي 

 
ً
ينبغي  خامسا في استخدام نمط العمل عن بعد،  في حالة االستمرار   : 

ً
آلية    وضع خطة للحد من السلبيات، خصوصا

العمل متكاملة    اللكي  ؛لتنظيم ساعات  لوائح  رسم  فينبغي  وقت.  أي  في  بمهام  املوظف  تكليف  إمكانية  استغالل  يتم 

 رعاية ملصالح الجهتين.  ؛لتنظيم العمل عن بعد


