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 الملخص

 
حدى مكوانت   اس خددام لىيساس عل  اذلكية واذلي ًنوم اباحللول ًعد هظام امعمل عن بعد ا 

 احلامية واموع  اذلي ثواقل م  اهششا  ةلت وأ هظمة جشغيل يف املرحال  من اثصاخملخلكة امخكنوموحيات 

ة يف امعدًد من هوايح احلياة امبرشًة مهواذلي قرض ثغيريات حو   91-قريوس كوقيد ة وخذً  ا هنًر

 فاقة ىل عةلذه املرحهت امعدًد من دول امعامل. ومد امتضت لق امخام او اجلزيئ اميت مشل  غأ   حاةل

ة أ عٌلم ل  وشطة ال  ا  متام امعمل عنل  ل ثطبيل أ ساميب ل  ا من خهمتصادًة أ ن ثنوم ابمعمل معى اس متراً 

ة امنشمهي أ ثت أ  هنا ومن  بعد  اط اامنتصاديية ثكعيل أ ساميب امعمل عن بعد مضٌلن اس متراً 

 د اسة حاةل واا ة امخوي ن واملوا د امبرشًة ييث وخد امبايث أ ن امواا ة ثعخر ًلامبحث ع ًنوم

حدى اجل  داع والمتزي اموظيكي واميت ال بيف احلكومة اميت مامت وثنوم دومًا بخبين أ قاك  امرائدة ات ها 

حدى ث  قاك ل   اكلًعخر هظام امعمل عن بعد ا 

ثل جلدوي ثطبيل هظام امعمل عن بعد يف ادلوائر ل م يا  ال   اًلامخعرف ع ذا امبحث ايلهيدف ه

 أ دا  املسستات احلكومية ًلضاح ثأ جري امعمل عن  بعد عاً مت خوى يكومة أ بوظ ي و ىلاحلكومية ع

زة امخكنوموحية و ل هجية امعوامل ال  ن و اجملمت  و قاع لثصال ب ن املسستة و امعامل  و أ دا  املوظك ن وا

يف واا ة امخوي ن واملوا د  ة هظام امعمل عن بعد و معومات ثطبينًلاملسستة امخنظميية ع س ياسة

 ا ات امعربية املخحدة.ال مامبرشًة يف دوةل 
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ب وثنومي امخجربة يف ب  .ًة أ بو ظ يدلوكيكية ثطبيل هظام ثننية املعمومات احلكومية ومعرقة أ ثر امخدً 

 (911) عينة عشوائية منىلس خبيان عل  املتح او ال ل  سيمت اعامتد منيج ثطبيني مكي من خ

 موظكة واا ة املوا د امبرشًة وامخو ي ن يف يكومة أ بو ظ ي( 01) وظف( م01) موظكي

 

 

 

Abstract 

 

The remote work system is one of the components of smart solutions, 

which is based mainly on the use of various technologies such as 

communications and operating systems during the current stage and the 

situation that accompanied the spread of the Covid-19 virus, which 

imposed fundamental and radical changes in many aspects of human 

life, and this state of closure required all Economic activities are to work 

on the continuity of their work by applying methods to complete remote 

work, hence the importance of activating remote work methods to 

ensure the continuity of economic activity. This research aims to identify 

the optimal framework for the application of the remote work system at 

the level of the Dubai government and to clarify the impact of remote 

work on the performance of the institution, the performance of 

employees, the accessibility between the institution, workers and 

community, the effectiveness of technological factors and the 

organizational policy of the institution on the remote work system and 
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the obstacles to its application in the Ministry of Emiratisation and 

Human Resources in the United Arab Emirates. The theoretical 

framework for research includes social learning theory and work design 

theory. A quantitative applied approach will be adopted through a 

survey or questionnaire on a random sample of (87) employees of the 

Ministry of Human Resources and Emiratisation in the Government of 

Dubai. 

 

 

 

Abstrak 
 

Sistem kerja jarak jauh adalah salah satu komponen 

penyelesaian pintar, yang terutama berkaitan dengan 

penggunaan pelbagai teknologi seperti sistem komunikasi dan 

operasi semasa tahap semasa dan situasi yang menyertai 

penyebaran virus Covid-19, yang menerapkan asas dan 

perubahan radikal dalam banyak aspek kehidupan manusia, dan 

keadaan penutupan ini memerlukan semua kegiatan ekonomi 

untuk meneruskan kesinambungan pekerjaan mereka dengan 

menerapkan kaedah untuk menyelesaikan pekerjaan jarak jauh, 

oleh itu pentingnya mengaktifkan kaedah kerja jarak jauh untuk 

memastikan kesinambungan kegiatan ekonomi . Penyelidikan ini 

bertujuan untuk mengenal pasti kerangka optimum untuk 
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penerapan sistem kerja jarak jauh di peringkat pemerintahan 

Dubai dan untuk menjelaskan kesan pekerjaan jarak jauh 

terhadap prestasi institusi, prestasi pekerja, aksesibilitas antara 

institusi, pekerja dan masyarakat, keberkesanan faktor teknologi 

dan dasar organisasi institusi berkenaan sistem kerja jarak jauh 

dan halangan untuk penerapannya di Kementerian Emirat dan 

Sumber Manusia di Emiriah Arab Bersatu. Kerangka teori untuk 

penyelidikan merangkumi teori pembelajaran sosial dan teori 

reka bentuk kerja. Pendekatan yang diaplikasikan secara 

kuantitatif akan diadopsi melalui tinjauan atau kuesioner pada 

sampel rawak 87 pekerja Kementerian Sumber Manusia dan 

Emirasi di Pemerintah Dubai. 
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 املندمة : 9. 1

 

ى مونذاطات تعتسج عميام ة جمؼ خالل عدولة األمارات ت إدارة السؽارد البذخية والتؽطضؼ في اتقؽم مسارس
ة وتشطؽي مؼ خالل تقؽيػ ين متذابؽ سات غالبًا ماتكر نذاط وحجػ وطبيعة السؤسدة، إال أن سسات تسغ السسا

ة والحفاظ عسؽى يفي الج  خادفألتحقضق التؽريج األمثل ل ضلبة فؽوي سيإلدارة السؤسدة أو الجالجعػ التشعيسي 
في السؤسدة، كسا أن مسارسات إدارة السؽارد  ذغضمةػ ليكؽن ضسؼ الستؽقع وضسؼ مايخجم الؽحجات التىأداء
يعتبخ أحج القخارات ي اتخاذ السؽظفضؼ فؽ أن اشتخاك  أو السؤسدة مجيةية تكؽن بسثابةاألعسجة التشعيسية لخ البذ
ا ت خ ى تحقضق التذاركية واالستفادة مؼ خبمما يحقق لإلدارة القجرة ع حاىسات إدارة السؽارد البذخية، و ر مسا

وتحقضق الؽالء الؽظيفي مؼ خالل العسل عؼ بعج وتطبضق الحكؽمة االلكتخونية  ية في السؤسدةخ السؽارد البذ
 أن ةالحي مؼ شأن

 .السشعسة في تحقضق الشسؽ واإلنتاجية والخبحيةجاف ىيحقق أ 

 ;دراستلا تلشكم 2.3
 
 حكؽمات االلكتخونية الحكية والعسل عؼ بعج بدببلمسخيعا  الػ الضؽم انتذار اج العذيي
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 شاك قرؽر في نعام العسل عؼ بعج في الجوائخىجائحة كؽرونا التي غضخت مدار العالػ أجسع و 
 جاف نعام العسل عؼ بعج كسا في الجول الستقجمةىيشدجػ وأ مسا ال االمارات الحكؽمية في دولة 

 مؽضؽعاالمارات رة التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة از و ؽ دور أداء الجوائخ الحكؽمية في ىحا ىو 
 ى البحثمية ما يبعؽث عىسة التكشؽلؽجية مؼ األيد االج عمي إن مؽضؽع العسل عؼ بعج  البحث

 كسا أن ناات العالسية االقترادية بدبب جائحة كؽر خ حياة والتغضق عرب المؽ يتعيف ووالكتابة في
 ل حجيثااالشعام االقترادي وأداء إدارة السؽارد البذؽرية و ما ز مؼ أ د نعام التكشؽلؽجيا جدء ال يتج

 ؽظفضؼ في اإلبجاع اإلداري في السؽاردلمسجانب األداء الؽظيفي يسا في ، ال سمضمة ق ووالكتابة في
 أطخافبالعسل عؼ بعج في كل  يادة االلكتخونية الحجيثة وربطيخالل تفعي األج البذؽرية مؽن 
 التطبضق مؼ ودراسات كفضمة اإلدارية ببحؽث  ممسكتبة لاثخاء ، وبحاجة إلى األمارات حكؽمة دولة 

 ..أجل دعػ مدضخة بشاء صخح التكشؽلؽجيا والحكؽمة االلكتخونية الحكية في الجولة

 

 :اسئلت الدراست  3.1
 

 ارة التؽطضؼز : و دراسة ججوي ما مجى ججوى تطبضق نعام العسل عؼ بعج في الجوائخ الحكؽمية 
 -العخبية األمارات والسؽارد البذخية في دولة 

 :الفرعية التداؤالت
 االمارات رة التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة ايا في وز مي خطة االدارة العىما. 1
 ؟االمارات ي دولة التؽطضؼ والسؽارد البذخية في رة اوز كيف يؤثخ أداء السؽظفضؼ . 2
 االماراتدولة التؽطضؼ والسؽارد البذخية في رة اوز دة التكشؽلؽجية في يية األجعمما دور فا. 3
 التؽطضؼ والسؽاردرة اوز ي أبخز معؽقات تطبضق نعام تقشية السعسؽمات في ىما . 4

 ؟االمارات ي دولة البذخية في دولة 
 ؟االمارات ي دولة التؽطضؼ والسؽارد البذخية في رة اوز لتجريب والتقؽيػ في ما دور ا. 5
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 دراستلا أهداف 2.5
 

 رة التؽطضؼاز و نعام العسل عؼ بعج في   والجور الحي يسكؼ أن يقؽم بالجارسة حه ىتشاقر 
 :التاليةجاف ىولحلغ تدعى إلى تحقضق األ  ؛ ت العخبية الستحجةاوالسؽارد البذخية في دولة اإلمار 

 
 التؽطضؼ والسؽارد رةاوز يا في تطبضق نعام العسل عؼ بعج في مك اإلدارة العاخ اشت .1

 .العخبية الستحجةاالمارات البذخية في دولة 
 ي أداء السؽظفضؼ في تطبضق نعام العسل عؼ بعج فيد عمالتحقق مؼ أثخ التحفض .2

 .الستحجةالعخبية االمارات التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة رة اوز 
 دة التكشؽلؽجية السدتخجمة في تطبضق نعام العسل عؼ بعجيى األجمالقاء الزؽء ع .3

 .العخبية الستحجةاالمارات التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة وزارة في 
 التؽطضؼ والسؽاردوزارة بيان أثخ تقشية السعسؽمات في تطبضق نعام العسل عؼ بعج في  .4

 .العخبية الستحجة اراتالبذخية في دولة اإلم
 وزارةاءات التجريب والتقضيػ في تطبضق نعام العسل عؼ بعج في اثخ اجخ استكذاف . 5

 .العخبية الستحجة رات التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة اإلما

 أ
 اهمية الدراسة :  3.1

 مية وائخ الحكؽ جوي تطبضق نعام العسل عؼ بعج في الجإن قيسة البحؽث تتسثل فؽوي ج
 ق نعام العسل عؼ بعج خاصة في ظل جائحة كخوناضااليجابيات التي تداعج في تطب ومعخفة

 .قاطبة ػاالقتراد الؽطشي وي كل دول العالمي سالبة ع را التي اجتاحت العالػ بأثخه وتخكت آثا
 ة اإللكتخونية والتكشؽلؽجية تتسثؽل في إثبات قجرة نعام العسل عؼ وي سخعةيد ونجج فعالية األج

 ؼ خالل الؽيب سايت بكفاءة عالية ومستازة، وفي وقت محؽدد في كدب وانجازمانجازه العسل و 
 :ييم صسية فيساىم والخجمات الحكؽمية. وتتسثل االسياال
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 ةعت برؽرة واساحا البحث في تفعضل العسل عؼ بعج في دولة االمار ىػ يقج يد .1
 .الحكؽمية والخاصةالؽزارات تذسل كل 

 يةدتقبمكسا انؽ قج يفتح آفاق لبحؽوث م ضؼجارسممخجعًا لا البحؽث ىحود يؽفخ  .2
 .ػيأمام

 ا وي تطبضق نعام العسل عؼميت العااإلدار خار ا البحؽث متخحي القىحقج يعضؼ   .3
 .الحكؽمية والخاصة دةجة الستحيالعخبالمارات رة التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة ازابعج في و 

 .مسا يرل الي البحث مؼ نتائج وتؽصياتػ لمعمحا البحث ججيجًا ىقج يزيف  .4
 

 مصطلحبث الدراست  2.7
 : تتحجد الجارسة بالسرطسحات اآلتية

 
 :بعد عن العمل نظام

 تأدية األعسال خارة التي تزسؼ استسمبجيلات العسل ار كحج خيا يقرج بالعسل عؼ بعج
 بعضجا عؼ السكتب بذكل دائػ أو جدئي أو حدب والعسل الحي يتػ تأديت نةوتقجيػ الخجمات و بأ

 إلكتخونيا أي مؼ خالل استخجامسمة ة عيب حضث يكؽن االترال ما بضؼ السؽظف وجمالط
 ماة االتحادية مع التد يغ الخاصة بالجماألنعسة الحكية واإللكتخونية في الحكؽمة االتحادية أو ت

حا الذأن في الحاالت يسخترة بات اليات الرادرة مؼ الجيبالتؽجض سمةة عيالسؽظف وج
 الطارئة

 ب تأدية األعسال مؼ خارج مقخ العسل عؽضا عؼ التؽاجج كسيا أو جدئيا في مكاتبمالتي تتط

 

 

 ت السرخحزامشح أي نؽع مؼ أنؽاع اإلجا وؽم بأنيحا السفىالعسل الو يعشي العسل عؼ بعج وفق 
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 ا . (يب
 ) م 2020 سؽارد البذخية الحكؽميةمئة االتحادية ليضال 

 غالبا وفة. ويذار إليممخت رات ف مؼ قبل إدامويسكؼ تعخيف العسل عؼ بعج بذكل مخت
  (Vries, et al 2019) بالعسل عؼ بعج أو العسل مؼ السشدل باالستعانة بالؽسائط اإللكتخونية

 ى تختضب خاص، أو اتفاق رسسي بذأن العسل خالل فتخةموقج يكؽن العسل عؼ بعج قائًسا ع
 ى عجد أيام العسل عؼ بعج السسكشة في األسبؽع. ويخزععم) أو اتفاًقا يشز  ( يؽم/أسبؽع محجدة

رامؽس مارتؼ فيدخ و )العسل عؼ بعج إلطار تشعيسي في مععػ الجول األعزاء في االتحاد األوروبي 
2008.) 

 :التوطين
 حفاظمأو الخجمات ل خافقدي الساسشعسات الستؽطشة معا مممسارسة تخطيط قياسية ل هو
م  2021 ، ون اخخ رف و اذام محسؽود ع)ى ضجة . تفالسد خافضؼ األطبة التعاون السحتسل يادارد وز ؽ ى السعم

 (137ص 
 والخطط التي تزسؼ خامجمجسؽعة الدياسات والب“ؽ: ىومسكؼ تعخيف التؽطضؼ بأن 

 :ارتيجية تتسثل في اآلتيخ جاف استىوتتؽازن لتحقضق األ ”اطؼسؽ تؽفضخ فخص عسل ل
 .ػ في سؽق العسليػ ودمجييضل السؽاطؼ وتؽجضىتأ  -
 .ىوورفا ووحضؽيت توػ في تحقضق أمؼ السجتسع وسالماىشغل السؽاطؼ لؽظائف تد  -
 بشاء يسؽا بفاعسية فىتحقضق مدتؽى معيذي مقبؽل وقيسة معشؽية لجى السؽاطؼ لؽويدا  -

 ( 68 ، صم  2013ي دمحم الخؽري مع)مجتسعاتيػ وتقجميا. 
 :البذرية الموارد

 ا: "السحؽر األساسي في تشعيػ العالقة بضؼيبأن(  5 م: ص 2002) ا الدالػ وصالحيعخف
 مجبخاجافيػ، مؼ خالل مجسؽعة أنذطة و ىا وأ يفىجاضؼ، تخمي إلى تحقضق أ مالسؤسدة والعام

 ."ايا وتؽظيفيخاصة بالسؽارد البذخية وتشسضت

 ى استغاللمظفضؼ عؽ بذكل يداعج السضئة السشاخ الؽظيفي في مجال العسل يي إدارة وتيف
 في وزارةبعج مؼ ػ لتقجيػ أقرى درجات اإلنجاز في العسل وتطبضق نعام العسل يتاػ وقجر يارتيم
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 .ت العخبية الستحجة الحكؽمية والخاصةراالتؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة اإلما
 :الحكومية الدوائر

 
 حدود الدراست  2.8

 : التالية بالحدود الدراسة هذه نتائج تتحدد
 رةاسة حالة وز راججوي تطبضق نعام العسل عؼ بعج في الجوائخ الحكؽمية د) : الموضوعية الحدود

   ) العخبية الستحجةرات التؽطضؼ والسؽارد البذخية في دولة اإلما
 )الستحجةالعخبية رات والسؽارد البذخية في دولة اإلما دراسة حالة ) وزارة التؽطضؼ : المكانية الحدود
 م (2021 – 2020) : الزمنية الحدود

 

 دراستلا نهجم 2.9
 خىا ؽ بؽصف الع ؽمي الحي يقمضمالؽصفي التح يجالسش جراسة حه الىتخجم الباحث في سا

 ، ضل البياناتحملت (SPSS) ل اإلحرائيحمضمج التناكسا يدخجم بخ  راسة الج   واألحؽداث مؽضؽع 
 .خة مع مخور الدمؼىالتاريخي في تتبع العاج يكسا استفاد الباحث مؼ السش

 -:دراستلا ينتع :.2

 

 التؽطضؼ والسؽارد البذخية في وزارةى اختيار عضشات مؼ السؽظفضؼ في راسة عمتعتسج الج
 ثػ اختيار السؽظفضؼ فيمؽظفة ومؼ  (40( و )60مؽظف ) (100) ت العخبية الستحجةرادولة اإلما

  . سةالجرامجيشة أبؽظبي كعضشة 

 :  مصبدر البيبنبث و املعلىمبث 2.21
 مؼ السرادر األولية والثانؽية: تتسثل السرادرراسة ات الجمؽماء بيانات ومعتفتػ اس

 وقج تػ خاءػ عؼ طخيق اداة االستبانة وكحلغ الخبياألولية في السبحؽثضؼ، وقج تػ أخح البيانات عش
 يػ ؽمات مشماخح السع
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 اهليكل النظري البحث  2.22
 

                                                        
 املتغري املستغل )العمل عن بعد (     

 
 املتغري التببع )الدوائر احلكىميت ( 

  
 

                              

 

 

 م  2022عجد الطمب                                            

 تقسيم الدراست  2.24
ى عجة نقاط كسا مسة إلى خسدة فرؽل كل فرل يحتؽى عاتشقدػ الجر 

 :يمي
 ، ة البحثسئموأ ، ة، والغخض مؼ البحثم، وبيان السذك فية البحثممؼ مقجمة خ: األول الفرل

 .كل البحثليسية البحث، ثػ ىجاف البحث، وفخضية البحث، وأ ىوأ 
 .سات الدابقةار ج: اإلطار الشعخي والالثاني الفرل
 .حا البحثىجية البحث السدتخجمة في يمش: الثالث الفرل
 .تحسضل البيانات ومشاقذة البحث: بعراال الفرل

 االدارة العليب  .2
 

 اداء املىظفني  .3
 

 
 فبعليت االجهزة .4

 التكنىلىجيت
 

 تقنيت املعلىمبث  .5
 

 
   التدريب والتقىيم .6

 العمل عن بعد 
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 الشتائج التؽصيات والسقتخحات: الخامس الفرل
 جعسخاقائسة السالحق السرادر وال الباحث يناول ار وأخي

 

 قائمة المرادر والمراجع 

 
 التؽطضؼدراسة نقجية الؽاقع ب مطضؼ بضؼ العخض والطؽ التم (  2013)عسي دمحم الخؽوري  .1

 ( 4) العجد ،تخاجية سات والبحؽوث االسمارات لمجرا، مخكد اإلاستخاجية ة رؤية مفي العالػ العخبي، مج
 يا العسل عؼ بعج في القطاع العام: حكيقةمدا م (  2019)، ه د تامخز، ل وبيكضخ ف خايذ ف  .2
    570,  593,  39مة مؽظفي اإلدارة العاخاض ؟ استع فةخاأم خ

 :نحؽ حؽار أكثخ استقاللية داخل أوروبا(  2008)تضؼ ونؽريا ر امؽس ومرافيدخ وجضل و   .3
 548 -511, 24 ت السشاخية، خابعج والتغضتشفضح االتفاقية اإلطارية حؽل العسل عؼ 

 تيجي، عالػ الكتبخاإدارة السؽارد البذخية مجخل اس( 2002)مؤيج الدالػ وعادل صؽلح   .4
 .شذخ والتؽزيع، األردنلمالحجيث 

 نحؽ تطبضق آلية( 2021)صذام محسؽد عارف وشيساء أحسج مججي ونيفضؼ صبخي جسعة ى .5
يشايخ  1العجد  – 4مجمة كمية اليشجسية , جامعو الفضؽم , السجمج مرخ،  لالراضي في  تعجدتخجام السساال

  153 -124, ص  2021
م ( دلضل تطبضق العسل عؼ بعج في الحكؽمة  2020اليضئة االتحادية لمسؽارد البذخية الحكؽمية ) .6

 االتحادية وارشادات اجخائية في العخوف الطارئة , االمارات العخبية الستحجدة   


