تقرير العمل عن بعد

المقدمة :
عملت المملكة العربية السعودية على تطوير منهاجياتها في إصالحات سوق العمل وتعزيز الممارسات الممكنة لخلق سوق
حيوي وجاذب ومواكب لألسواق العالمية ،واستحداث األنماط الجديدة للعمل واليت ت سهم في تعزيز المشاركة االقتصادية
للمواطنين والمواطنات وتمكينهم ،حيث استتتتتفادة و ارة الموارد الةشتتتترية والتنمية االجتماعية من الةي ة الرقمية الممزية
لخلق هذه األن ماط ومنها نمط الع مل عن بعد ،الذي يهدف إلى :خلق أن ماط ع مل جديدة في القطاع الحكومي ،وابتكار
مقياس ومنهجية لقياس أداء العاملين عن بعد ،وضتتتتمات استتتتتمرارية األعمار في الرروف الحرجة ،لتحقيق كفاءة اإلنفاق.
وبناء على ذلك صدر القرار السامي رقم  27926بتاريخ  1435 -07-16هت الخاص بالرتتيةات التنريمية الال مة لتطةيق أسلوب العمل
عن بعد.

األهداف:
خلق أنماط عمل جديدة في القطاع الحكومي

.1

 . 2ابتكار مقياس ومنهجية لقياس أداء العاملين عن بعد
 .3ضمات استمرارية األعمار في الرروف الحرجة
 . 4إيجاد فرص لتحقيق كفاءة اإلنفاق

مراحل التطبيق والعمل على المبادرة :
 - １الرتشيح
-

-

التو يع على ثالث ف ات بناء على تصنيف الوظائف و
المهام الوظيفية:

توجيه االدارات برتشيح  %20من الموظفين للعمل عن
بعد مع مراعاة االتي:
المسميات الوظيفية
قدرة و فاعلية المرشح

o
o

العمل عن بعد بنسةة % 100
العمل عن بعد بنسةة % 50

حصر قوائم الرتشيح و مراجعتها
جمع بيانات المرشحين

o

العمل الميداني % 0

o
o

-

 - ２التو يع

 - ３اإلعداد
-

اعداد دليل إرشادي للعمل عن بعد
تحديد أليات و أطر قياس األداء
التأكد من جاهزية وفاعلية األنرمة اليت يتطلةها العمل
عن بعد
توفري المستلزمات المطلوبة لتطةيق العمل عن بعد

 - ４التهيئة
-

تزويد الموظفين بالدليل اإلرشادي وتعريفهم بطةيعة
العمل عن بعد وأهدافه وقمي و أخالقيات العمل
معايري الحوكمه واألمن السيرباني
التعرف على الوسائل التقنية واستخدامها.
اإلجابة عن التساؤالت لتحقيق الشفاقية و الوضوح.
بداية التطةيق 2020 – 06 – 28 :م
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تقيمي الجاهزية وبناء ممكنات العمل عن بعد :
القياس و التقيمي

قياس الجاهزية التقنية لتحويل الف ات
المستهدفة للتحور للعمل عن بعد

تقيمي جاهزية الموظفين المستهدفين للعمل عن بعد
ودراسة التكاليف والوفر المالي

التخطيط و اإلعداد

تجهزي كراسة الشروط والمواصفات للممكنات

تجهزي أدلة تدريةية لألدوات التقنية
تجهزي األجهزة للتطةيق التجرييب

التقنية

التنفيذ و التفعيل

تجهزي شرائح اإلنرتنت
تفعيل الممكنات التقنية من حيث أداء المهام او
التواصل او الدعم والمتابعة بين الموظفين
ومدراءهم داخل وخارج الو ارة.

بناء نماذج عمل مةتكرة لتمكين العاملين عن بعد
وقياس االداء حسب طةيعة أعمار الموظفين
للعمل عن بعد

المنهجية وأدوات القياس :
أدوات القياس

منهجية تقسمي عمل أنواع الموظفين
الموظفين اإلداريين

الموظف الذي يكوت غالةية عمله مةين على
اجتماعات ومكالمات وال يتطلب العمل على
أنرمة داخلية

•

الموظفين العاملين
على منصات تقنية

الموظف الذي يتطلب غالةية عمله التواجد
وعكس عمليات على أنرمة داخلية

•

الموظف متعدد
المهام

الموظف الذي يتطلب عمله اجتماعات
ومكالمات ،باإلضافة الى العمل على أنرمة
داخلية

•

تقارير ترصد سلوك وتواجد الموظفين
رصد تفاعل الموظفين مع المنصات
تقيمي أداء مةىن على األهداف والجدارات
المستهدفين
الموظف

المدير

ملخص تنفيذي للموظفين المستهدفين بمبادرة العمل عن بعد
موظفي الو ارة
 21922موظف

حسب طبيعة العمل

المعتذرين

العدد النهائي

اختيار الموظفين للعمل عن بعد

 8موظف

 157موظف

إداري

يعمل على منصة

متعدد المهام

%57

%12

 165موظف

%36
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بناء لوحة المؤشرات والتقارير للعاملين عن بعد :

رجال
نساء

* (  )100موظف تم تسليهم أجهزة كمةيوتر محمور.

مصادر البيانات وعمليات ومؤشرات الرصد للعاملين عن بعد:
يعمل على منصة

إداري
حسب طبيعة
العمل

 15نظام إلكرتوني

أنرمة الو ارة على
gate.hrsd.gov.sa

نرام الربيد
اإللكرتوني

برنامج MS
Teams

متعدد المهام

أداة االجتماعات االفرتاضية
Cisco WebEx Meeting

MDM Workspace

أنرمة الضمات – أنرمة الموارد الةشرية – نرام توثيق قطاع الخدمة المدنية – نرام المراسالت – نرام جدارة – نرام ساعد – نرام
الوظيفة العامة لقطاع الخدمة المدنية – نرام المشرتيات – نرام العمليات المالية – نرام األداء – نرام العمل – نرام الجمعيات –
الرتقيات – الترلمات – بياناتي

التفاعل مع الخدمات االلكرتونية

التفاعل مع أدوات التواصل

الدخور االمنة VPN

العمليات اليت تمت

144,807

العمليات

404

مرات الدخور

1,081

المعدر اليومي

2,497

المعدر اليومي

7

المعدر اليومي

18
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مرجعية التجربة باالستناد على دراسات داخلية وخارجية :
جهود داخل الوزارة
تم االعتماد على مؤشرات األداء المعتمدة بداية العام في وثيقة األداء الوظيفي باإلضافة إلى استخراج تقارير لمتابعة نشاط الموظفين
ويمت رفع التقارير للمعنيين بشكل دوري لمتابعة االنتاجية teamsو  webexوادائهم من خالر األنرمة االلكرتونية مثل :

جهود محلية

تقيمي عمل الموظف وفق ثالث مؤشرات
• 1اإلنتاجية
• التعاوت مع الفريق والرئيس المةاشر وااللزتام بالتواجد على فرتتين الصةاحية والمسائية
• إمكانية التواصل

دولية (أمريكا ،هولندا ،األمارات)
اإلطالع على التجارب العالمية في كل من (أمريكا – هولندا – األمارات) ،معرفة اهداف تفعيل العمل عن بعد وفوائده ،سياسة العمل عن
بعد و قياس األداء  ،أهم العقةات و اإلجراءات المتخذة

البنود

أمريكا

االمارات

هولندا

الجهة التنريمية

الحكومة الفيدرالية ومكتب إدارة
شؤوت الموظفين

و ارة الموارد الةشرية والتوطين
والهي ة االتحادية للموارد الةشرية

و ارة الشؤوت االجتماعية
والتوظيف
ونقابات التجارة الهولندية

نسةة الموظفين العاملين عن
ب عد

% 21

_

% 30.5

آلية تحديد الوظائف المستهدفة
ب العمل عن بعد

تحدد الوكاالت الوظائف
المستهدفة وتشرف على ذلك
الحكومة الفيدرالية

ال توجد وظائف مستهدفة ولكن
تلزتم جهات العمل بتحديد
الوظائف المالئمة للعمل عن بعد
ضمن االطار الذي حددته الهي ة
االتحادية

ال يوجد وظائف مستهدفة بعينها
ولكن تلزتم جهات العمل بتحديد
الوظائف المالئمة للعمل عن بعد
بما يتوافق مع االتفاق اإلطاري
الذي تم إصداره في من قةل
و ارة الشؤوت االجتماعية
والتوظيف

سياسة العمل عن بعد

تضع كل جهة سياسة العمل عن
بعد وتحدد الموظفين المؤهلين،
وتشرف الجهة المركزية على
السياسات

يوجد سياسة عامة تنرم الشروط
العامة للعمل عن بعد – مثل
عدم استحقاق الموظف الذي
يعمل عن بعد عن تعويض للعمل
االضافي

اتفاق إطاري يشكل األساس
الذي يمكن على أساسه لكل
مؤسسة حكومية أت تصمم
سياسة العمل عن بعد الخاصة
بها

إ طار قياس األداء واالنتاجية

معايري تقيمي الموظفين العاملين
عن بعد نفس المعايري المطةقة
على العاملين في مقر العمل

تقيمي أداء الموظفين في العمل
عن بعد يعتمد على (اإلنتاجية –
جودة المخرجات – تقيمي
الخدمات – االطار الزمين للتسلمي)

معايري تقيمي الموظفين العاملين
عن بعد يجب أت تكوت نفس
المعايري المطةقة على العاملين
في مقر العمل
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المنهجية المتبعة في قياس األداء:

قياس االداء

العمليات على
الخدمات االلكرتونية

تصممي نرام األداء للعاملين
عن بعد مةين على أهداف و
جدارات لكل موظف لضمات
عملية قياس االنتاجية و
لتفعيل التواصل بين المدير
المةاشر والموظفين على
أساس طةيعة عمل
الموظف
بناء ميثاق األداء وفق:
 .1نسةة  %70لألهداف
 - ２نسةة %30
للجدارات

رصد العمليات اليت تمت على
أنرمة الو ارة والخدمات
االلكرتونية و قياس تفاعل
الموظفين العاملين عن بعد
لتحقيق قياس إنتاجية
العاملين عن بعد

التفاعل والمشاركة

االلزتام بالتواجد

حصر التفاعل مع أدوات
التواصل الداخلية من خالر:
 .1المحادثات
 . 2الرسائل المةاشرة
 .3االجتماعات
متابعة عمليات الدخور
اليومية من خالر بوابة
الدخور اآلمنة

من ضمن نموذج األداء تم
وضع مجموعة أس لة يمت
تقيمي المدير لتواجد
الموظف خالر فرتة العمل
عن بعد بهدف تحقيق
العدالة وكذلك التأكد من
مةاشرة المدير لمعرفة توافر
الموظفين اثناء وقت الدوام
الرسمي.

المشاركة في االستطالع عن
التجربة من المدير
والموظفين

مؤشر قياس أداء الموظفين العاملين عن بعد:
منهجية ومعادلة احتساب أداء الموظفين العاملين عن بعد **
تصنيف اداء الموظف

قياس األداء

االلزتام بالتواجد

العمليات على
الخدمات االلكرتونية

التفاعل والمشاركة

الموظفين اإلداريين

%60

%25

%5

%10

الموظفين العاملين على
منصات تقنية

%35

%20

%35

%10

الموظف متعدد المهام

%45

%25

%20

%10

مقياس وتصنيف اداء الموظفين
متوسط

تصنيف اداء الموظف

الحد األعلى

الحد األدنى

عالي جدا
عالي

5
4.19

4.20
3.30

متوسط
منخفض
ضعيف جدا

3.29
1.99
0.99

2.00
1.00
0.00

منخفض

عالي

عالي جدا

مؤشر القياس

ضعيف جدا

** استخدام مفهوم المعيارية والتو يع الطةيعي.
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رفع كفاءة نموذج قياس التجربة والتغذية الراجعة :

القياس األول

تم عمل قياس أولي لألنرمة المستهدفة وظهرت نتائج فقط عدد  84موظف

المعالجة األولى

تم عمل مجموعة من اإلجراءات منها:
ارسار بريد الكرتوني لغري المتفاعلين لمعرفة اسةاب ضعف األداء  -عمل ورش عمل مةاشرة لتوعية لحلها – يادة
فاعلية الدعم الفين والممكنات التقنية  -التواصل الهاتفي مع المدير والموظفين لتوعيتهم أكرث حور اآللية
العمل وطرق القياس

القياس الثاني

تعمل عمل القياس بعد المعالجة بأسةوع ولوحظ ارتفاع مستوى التفاعل إلى  111موظف مع كافة أدوات القياس
حسب طةيعة الموظفين.

المعالجة الثانية

بحث المسةةات عن عدم مشاركة  46موظف واليت كات من أهمها هو الممكنات التقنية – فهم األدوار
والمسؤوليات – الفجوة بين الموظف والمدير بسةب الخلط بين وضع كرورنا والوضع الحالي اإلجراءات اليت تمت
للمسةةات هي:
ورش عمل إضافية – دعم الممكنات التقنية بشكل اكرب – رفع مستوى الوعي للمدراء للوصور للموظفين
لمنحهم مهامه حسب طةيعة العمل

القياس النهائي

تم تغطية كل المستهدفين في التقيمي ووصلنا للنتيجة النهائية

مؤشر قياس أداء الموظفين العاملين عن بعد :
طبيعة عمل الموظف
تصنيف اداء الموظف

إداري

يعمل على منصات

متعدد المهام

اإلجمالي العام

عالي جدا

%10

%1

%1

%12

عالي

%30

%3

%24

%56

متوسط

%9

%6

%10

%25

منخفض *

%2

%2

%2

%6

ضعيف جدا *

%1

%0

%0

%1
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متوسط التقيمي وفق طبيعة عمل الموظف
العدد

تصنيف اداء الموظف

طبيعة عمل الموظف المتوسط العام
إداري

3.62

82

عالي

العاملين على منصات

3.01

19

متوسط

متعدد المهام

3.26

56

متوسط

* تم اجراء معالجة لمعرفة أسةاب ضعف أداء الموظفين وحصرها ووضع التحديات والحلور لها من ضمن التوجهات القادمة
أداء التجربة بشكل عام حسب المؤشر

3.42/5

المقياس :عالي

بناء استبانة لقياس التجربة من وجهة نظر العاملين والمدراء :
ا لهدف

تحسين جودة (العمل عن بعد) وتقديم الدعم لتحقيق االستمرارية بالشكل الصحيح

ا لمستهدفين

تصممي نموذجين كاستةيات إلكرتوني لتقيمي تجربة العمل عن بعد إحداها موجة للموظفين العاملين عن بعد و
األخرى للمدراء المشرفين عليهم.

عناصر االستبانة

 .1بيانات الموظف
 . 2تقيمي العمل (أس لة محددة الخيارات) تغطي الجانب الفين واإلداري والتقين.
 .3الرأي في العمل عن بعد (أس لة مفتوحة) تغطي االيجابيات والتحديات ،االقرتاحات لتحسين العمل عن
بعد
 . 4قياس الرضا عن العمل عن بعد بتاالجابه بنعم او ال عن تأييد استمرار العمل عن بعد مع ذكر االسةاب

معدل االستجابة استةيات الموظف كانت االستجابة بنسةة ، %99 :استةيات المدير %80 :
نتيجة تقيمي العاملين عن بعد للتجربة

نتيجة اراء المدراء المشرفين عليهم

من اهم التحديات :أشارك المدير بعملية االختيار  -طةيعة العمل
ال تتناسب مع أسلوب العمل عن بعد  -الجوانب التقنية اليت تؤثر
على أداء العمل.

من اهم التحديات :أشارك المدير بعملية االختيار  -طةيعة العمل
ال تتناسب مع أسلوب العمل عن بعد  -الجوانب التقنية اليت تؤثر
على أداء العمل.

توضيح  :االستةانة تم عملها بشكل مستقل بهدف الحيادية  ،،ويتضح التوافق االحصائي بين نتيجة التجربة العامة ونتائج االستةانة
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النتائج والتوصيات :
قياس تحقق أهداف التجربة
ا الهداف

مكتسبات

تحديات

نتيجة تحقيق الهدف

خلق أنماط عمل
جديدة في القطاع
الحكومي

بناء نموذج مرت إلنجا االعمار من أماكن متعددة.
تحقيق التوا ت بين العمل و العائلة

توافر مساحات مخصص في المزنر لتنفيذ المهام
الوضع االجتماعي :الفصل بين أوقات الدوام الفعلية
واالوقات الخاصة
رفض الموظفين لطةيعة العمل عن بعد بسةب أسةاب
نفسية أو رغةة في التواصل االجتماعي بين الموظفين
إمكانية تقنية لدى الموظف او مواقع التواجد وتوافر االنرتنت

عالي

ابتكار مقيا س
ومنهجية لقياس أداء
العاملين عن بعد

تحسن أداء من يعملوت عن بعد عن من يعملوت بشكل حضوري
على األنرمة والخدمات.
النتائج اإليجابية للعاملين عن بعد مقارنة بنتائج تقييمهم في
األعوام الماضية.
التقليل من نسب الغياب لدى الموظفين

اختةار طةيعة عمل الموظف اليت تحتاج إلى عناية كةرية في
االختيار
قيا س بعض المهام اإلدارية الةحتة مثل تنسيق اجتماعات او
حضور ورش او اجتماعات او التنسيقات األخرى اليت ال يمكن
قياسها

عالي جدا

ضمات استمرارية
األعمار في الرروف
الحرجة

تحقيق نماذج أعمار مرنة تتوائم مع طةيعة
الرروف الحرجة.
بي ة عمل متنوعة تتوائم مع طةيعة األعمار اليت
تقوم بها الو ارة.
المساهمة في تفعيل التعامالت اإللكرتونية في
األجهزة الحكومية.

بعد تطةيق تجربة العمل عن بعد تم التفعيل
االمثل لألنرمة و تثقيف الموظفين والمدراء
بالعمل عن بعد في متابعة العمل و اإلنجا  ،و
هذا يعز ويرفع جاهزية التعامل مع اال مات
والتحور ألسلوب العمل عن بعد عند الحاجة.
وجود أعمار من الصعب القيام بها عن بعد مثل األعمار الصحية،
والرقابية في الدور اإليوائية وأعمار التفتيش.

متوسط

إيجاد فرص لتحقيق
كفاءة اإلنفاق

مكاسب مةاشرة :
خفض في التكاليف التشغيلية (المةاني و المواقف بمتوسط
 ،)140 0 0حيث الوفر المتوقع من الموظفين سيحقق  2.2مليوت
ريار سنوي على مستوى الو ارة.
خفض في التكاليف التشغيلية (بدر النقل متوسط  700ريار)
حيث الوفر المتوقع من الموظفين سيحقق  1.3مليوت سنوي
على مستوى الو ارة.
مكاسب غري مةاشرة:
متوسط التكلفة التقديرية لرحلة الموظف الواحد  440ريار
شهريا ،حيث الوفر المتوقع من الموظفين سيحقق  827ألف ريار
سنوي.
المكاسب الكلية السنوية لعدد  157موظف  4.32 :مليوت سنوي

تكاليف مةاشرة من حيث توفري أجهزة وشرائح االنرتنت للعمل
عن بعد و صلت 500ألف ريار
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