
مهارات العمل عن بعد
للموظف المستقب.. الخيار األمثل 

إعداد وتصميم
مشريف التدريب

يفةعبداللطيف الخلبن سعد & سعود بن عبدالعزيز الظفر 



أهداف البرنامج

نامج يتوقع من المشارك أن ي نهاية البر
 
:ف

.جاهز للعمل عن بعد1.

.قادر عىل التعامل مع بعض برامج ومنصات ومواقع العمل عن بعد 2.

ي العمل عن بعد3.
 
.متمكن من إدارة وقته ف

.التعامل مع تحديات العمل عن بعد4.

11/04/42



:أخي المشارك 

:تالية للتحقيق الفائدة من الحقيبة التدريبية أتمنى منك مراعاة النقاط ا

نامج ، قب-1 ي عىل منصة زوم أو أي منصة أو برنامج ينفذ من خالله هذا البر
ل المشاركة التدريب الذات 
نامج ي هذا البر

 
.ف

نت -2 .التأكد من جودة االتصال باإلنب 

ي يقدمها المدرب -3
ي جميع األنشطة والتمارين الت 

 
.المشاركة بفاعلية ف

ونية أو ورقة وق-4 ي يذكرها المدرب سواء كانت إلكب 
.لم تجهب   أدوات لتدوين أهم األفكار الت 

نامج وأن فقدانك لما نسبة -5 ام بحضور كامل البر فقد يحرمك من الحصول عىل شهادة % 15اإللب  
نامج  .حضور البر
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تعارف
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قصة

علىومحافظالعضالتمفتولممشوقةقامةذوسنة45العمرمنيبلغومهذبأنيقشابسالم

يجيدمنظماوكانهـ1430عاماإلدارةمستوىعلىالتميزجائزةعلىحصلالبدنيةولياقتهصحته

واكبيلمولكنه،اإلنجازفيعاليةسرعةولديهالملفاتوتنظيموتنسيقوالكتابيالورقيالتعامل

كنيتملمأنهإالاالجتماعيالتواصللبرامجحبهمنبالرغمالعملفياإلنجازإليهوصلالذيالتطور

والذي،المدرسةقائدتغيرعندمامشاكلعدةلهحصلت1440عاموفياآللي،الحاسبمهاراتمن

العملهيتطلبماوفقوذلك،المدرسةقائدسعدأبويريدكمايتقنهاالأصبحولكنهمهامعدةمنهطلب

يتقاعدأنفقرر،المعاييروتغيرتتغيرالزمانولكنمتميزيزالالأنهوظنالتطوريواكبلمسالمأنحيث

دالمرشعبدالهاديإنإال،يحسنهواليطيقهالأصبحالذيالثقيلالعبءهذامنهروبامبكرتقاعد

منهربيوالالمتغيراتيواكبأنفالبد،تغيرتالحياةوأننفسهيطوربأننصحهالمدرسةفيالطالبي

،دبععنالعملنظامواتبعالمدرسةفيحضورياالعملتعليقتمفعندماوبالفعل،منهمهربالامر

عاددفق،بعدعنالعملفيالمستخدمةوالمنصاتالبرامجعلىبالتدريبذاتهتطويرعلىعملحيث

ارتياحبوشعر،المدرسةقائدمععالقتهتحسنإلىبدورهأدىوالذي،العملفيواخالصهتميزهبريق

لتقنيةامنباالستفادةالحالبالوضعفيالعملأنوشعر،نفسهإلىالثقةوعادتنفسيورضىكبير

.العملفيوكفاءةفعاليةأكثرهو
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11/04/42

األولاليوم 

األولىالجلسة



خياراستراتيجيالتعليم عن بعد 

تطويره، وتبني مرار العمل على أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن التعليم عن بُعد أصبح خياًرا استراتيجيًّا للمستقبل؛ ما يتطلب است

فرصة للتغيير عدثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية اإللكترونية دون ربطها باألحداث أو األزمات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تُ 

كفاءات وطنية؛والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب على كثير منها؛ حيث استطاعت الوزارة أن تتيح منصة مدرستي النوعية وفي مدة وجيزة وب

.لتقديم خدمات تعليمية شاملة للطالب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء األمور

عد وبرامج يم عن بُ وقال آل الشيخ، خالل لقائه اليوم، عددًا من النخب المجتمعية؛ لتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع ووزارة التعليم في دعم التعل

لة ني في مرحالتعليم اإللكتروني؛ أن وزارة التعليم تنشد التكامل مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العالقة؛ لدعم التعليم عن بُعد كمشروع وط

نتائج للمقام السامي؛ للخروج مضي خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي والرفع بالبعداستثنائية، مشيراً إلى أن الوزارة قيّمت العملية التعليمية عن بُعد 

.بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد
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1/1/1نشاط 

 هل العمل عن بعد خيار استراتيجي أم حل طارئ ؟...عبر عن رأيك ( البادلت)من خالل لوح برنامج

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت
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 :وقد ذكر في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ما يلي 

 وتحوله إلى وباء عالمي في شهر مارس الماضي، بدأ مفهوم العمل عن بعد « 19-كوفيد»منذ بداية انتشار فيروس 

يستحوذ على اهتمام أكبر من قبل المؤسسات والشركات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك بهدف تقليل 

اختالط األفراد ببعضهم بعضاً إلى حدوده الدنيا في بيئة العمل، باعتبار أّن التباعد الجسدي هو أحد أهم العوامل 

.الفاعلة في منع انتقال الفيروس وتفشيه

كات بيئة مثالية النتقاله، لجأ الكثب  من دول العالم وكذلك وس الذي تمثل المكاتب والرسر ي ظل االنتشار الرسي    ع للفب 
ى إىلف  كات الكبر تعطيل الرسر

ي بعض الحاالت إىل 
ي المكاتب بنسب متفاوتة من موظفيها والعاملي   فيها وصلت ف 

ي %100العمل ف 
ب البحث عن حلول لالستمرار ف 

ّ
، وهو ما تطل

ي ال يمكن للناس العيش من دونها
 فيما يتعلق بالجوانب الحيوية الت 

ً
تقديم الخدمات وعدم تعطلها وخصوصا
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 ي قرر ب3العمل عن بعد أصبح بعد مرور نحو
كات الت   لدى الحكومات والرسر

ً
اتيجيا  واسب 

ً
 أساسيا

ً
عضها بعد نجاح أشهر عىل التجربة األولية، خيارا

ي 
كت   لديها، حيث أعلنت كل من شر

ً
 دائما

ً
هذا النظام بشكل دائم وإىل نيتهما اعتماد « فيسبوك»و« تويب  »التجربة األخذ به واعتماده ليصبح نظاما

كتي   أو مكات ة من موظفيهما ممن ال يتطلب إنجاز أعمالهم حضورهم إىل مقرات الرسر وس كورونا لنسبة كبب  ي الوقت الما بعد انتهاء فب 
 
ذي بهما، ف

ي ال تتط
ي الكثب  من مجاالت العمل الت 

لب بيئة خاصة أو بدأت فيه الكثب  من الدول إجراء دراسات جدية وتجارب فعلية لألخذ بهذه الطريقة ف 

ي ال تتأثر فيها إنتاجية الموظف وال قدرته عىل أداء مهامه الوظيفية بمسأ
ي الجوانب اإلدارية الت 

ات محددة، وخاصة ف  رصاف لة الحضور واالنتجهب  

ي المنازل
أو الوجود داخل مقار العمل أو ف 
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 ات كافة لمرحلة ما بعد ي « 19-كوفيد»المؤشر
د أنها لن تكون كما كانت قبله، وأنها ستتضمن الكثب  من الفرص والتحديات الت 

ّ
أفرزتها الجائحة تؤك

داد االعت ي اإلنتاجية، حيث سب  
ورة وصول الموظفي   إىل أماكن عملهم وتأثب  ذلك ف   فيما يتعلق بالعمل ومدى ض 

ً
ماد عىل مفهوم العمل وخصوصا

ب من القطاع
ّ
ي ضمان ممارسة األعمال بالشكل األمثل وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وهو ما يتطل

ي عن بعد بما يسهم ف 
ي   العام والخاص ف 

ي تضمن ل
ي هذا المجال لتوفب  التسهيالت الكافية الت 

لوصول لموظفي   القدرة عىل ادول العالم كافة تعزيز التحّول الرقمي وتطوير البت  التحتية ف 

ي أ
، وتتيح لهم ولمسؤوليهم إمكانية التواصل بسهولة ومن دون عوائق وف 

ً
ونيا ي وقتبسهولة إىل مهامهم الوظيفية وأدائها إلكب 
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 ويرى الخبراء في هذا المجال أن على الجهات الحكومية والشركات الخاصة أن تأخذ بعين االعتبار عندما تفكر في

اعتماد نظام العمل عن بعد، الجوانب التكنولوجية والثقافية، وأن تعمل على تكييف هياكلها مع الواقع الجديد بحيث 

تصبح أكثر رشاقة تنظيمياً وأن تركّز على االبتكار لتتمكن من المنافسة بقوة، ذلك أن المؤسسات التي ستواصل 

.اإلصرار على العمل وفق األساليب التقليدية، لن تكون قادرة على االحتفاظ بتنافسيتها على المدى البعيد
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 ي
 
 ف
ً
 عن جائحة كورونا، فهو نظام معمول به منذ مدة طويلة، وخصوصا

ً
 ناتجا

ً
 جديدا

ً
ديد من قطاعات العنظام العمل عن بعد ليس حديث عهد وال يعتبر اكتشافا

ل تكاليف استئجار يقلاألعمال مثل تقنيات المعلومات والتسويق وتطوير التطبيقات، وأنواع محددة من مبيعات التجزئة، ولهذا النظام العديد من الفوائد، مثل ت

 نسبة عدد الع
ّ
ي المكاتب، غب  أن

 
، وتراجع استهالك الكهرباء ف ل املي   عن المكاتب وتخفيض البصمة الكربونية من خالل تقليل تنقالت الموظفي   بعد من المب  

 العام الحاىلي بمعدل 
ً
كة 2005مقارنة بعام % 140ارتفعت عالميا  لدراسة أجرتها شر

ً
كة . لألبحاث« أناليتكسوركبليسجلوبال »، وفقا «  أولالبس»وتقول شر

ي إنتاج نظم مؤتمرات الفيديو إن 
 
 العاملي   عن بعد، أما منصة العمل عن بعد % 16المتخصصة ف

ً
ي العالم توظف حرصيا

 
كات ف ل فتتوقع أ« أب ورك»من الرسر

ّ
ن تشغ

ي العالم موظفي   عن بعد بحلول عام % 73
 
من اإلدارات ف
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1/1/2نشاط 

 فما هي المكتسبات والثمار التي ستجنيها ...و أقل % 100لو قررت جهة ما االنتقال إلى العمل عن بعد بنسبة معين إما

هذه الجهة من اتخاذ هذا القرار ؟

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



:هناك عدة فوائد ومكتسبات على عدة مستويات 

 منها أوال على مستوى المنشأة  :

االستفادة من الكوادر المتواجدة في مدن المملكة البعيدة عن مقر العمل−

زيادة إنتاجية الموظفين−

تقليل نسبة الغياب واإلجازات المطلوبة−

وجية باإلضافة إلى أولئك وخاصة أولئك الموظفين الجدد الذين لديهم توقعات كبيرة بمكان عمل يتطلع إلى األمام من الناحية التكنول. توظيف واالحتفاظ بأفضل القوى العاملة الممكنة −

.الذين يقدرون التوازن بين العمل والحياة

مساعدة الموظفين على إدارة حياتهم اليومية من خالل تقليص حركة تنقالتهم من وإلى مقر العمل−

الحد من االزدحام المروري واالنبعاثات وتأثير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وبالتالي تحسين البيئة−

.ضمان استمرارية الوظائف األساسية في المنظمة حاالت الطوارئ الوطنية أو المحلية أو المشكالت المتعلقة بمكان العمل−
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 ثانيا على مستوى المجتمع :

توفير فرص عمل إضافية ، و المساعدة في تقليل معدل البطالة −

تقليل الهجرة نحو المدن الرئيسية ، و دعم التنمية في المناطق األقل نمواً −

تقليل االختناقات المرورية −

توفير الدعم للفئات الخاصة مثل المرأة و ذوي اإلعاقة −

االستفادة من كافة الطاقات البشرية الوطنية −
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 ثالثا على مستوى الفرد :

زيادة فرص العمل و تنوعها −

توفير تكلفة المواصالت والتنقل−

مرونة في زمان و مكان العمل−

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي−

إدماج العاملين من األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن سوق العمل−

خلق فرصة مناسبة لذوي اإلعاقة−

(سواء الطارئة أو الدائمة)المساعدة في خلق توازن بين التزامات العمل واالحتياجات االسرية و الحياتية −

تحسن اإلنتاجية −

ارتفاع في الوظائف العمل عن بعد−

.حل مشكلة البعد الجغرافي للموظف−
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1/1/3نشاط 

ما هي خطوات االنتقال إلى العمل عن بعد ؟

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت
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الشكل اإللكترونيالوظيفة اإلدارية

التخطيط

وضع االهداف وتحديد وسائل -

.تطبيقها

تخطيط الكتروني عملية ديناميكية-

ومرنة وانية وقصيرة االمد وقابلة

.للتجديد و التطوير املستمر 

.تخطيط مستمر ألن املعلومات الرقمية دائمة التدفق-

.متداخل بين اإلدارة  والعاملين فالكل يسهم بالتخطيط-

.تخطيط افقي في اطاره العام -
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التنظيم

.سهولة الحصول على البيانات و املعلومات-

االتصاالت اإلدارية بين األقسام سريعة-

التركيز على الهدف-

.تنسيق اني بين جميع األطراف في املنظم -
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القيادة

م هائل من حج)القائد ذا قدرة عالية لتحسس أبعاد تطور العمل وتوظيف ذلك ليكون ميزة تنافسية للمنظمة -

(املعلومات و البيانات بين يديه

القائد سريع الحركة واالستجابة واملبادرة-

الرقابة

قادر على معرفة املتغيرات الخاصة بالتنفيذ اوال باول وبالوقت الحقيقي-

تصحيح األخطاء  واالنحرافات فورا مما يخفف من فجوات األداء-

يربط الرقابة بالتخطيط-
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:متطلبات تطبيق اإلداري االلكترونية 

 متطلبات ادارية:

(خطة تأسيس االدارة االلكترونية)التاسيموضع استراتيجيات وخطط -

مهام لنجاح عملية االنتقالالنهالقيادة والدعم االداري من خالل دعم والتزام اإلدارة العليا -

حيث تعمل اإلدارة االلكترونية بفعالية مع الهياكل الشبكية وليس الهرمية: الهيكل التنظيمي -

-لكترونية والتقليل منالتعليم والتدريب والتثقيف حيث تؤثر الثقافة التنظيمية للعاملين بدرجة كبيرة في نجاح تطبيق االدارة اال

مقاومتهم للتغير

-المتطلبات البشرية تعتبر وجود العنصر البشري المؤهل ذو اهمية بالغة في تطبيق االدارة االلكترونية.

- قال لإلدارةان توافر السيولة النقية في المنظمات عامل مهم لتسهيل تطبيق وضمان نجاح العمل نحو االنت: المتطلبات المالية

االلكترونية حتى ال يتوقف العمل في منتصف الطريق بانتظار الدعم مما بعطل المشروع
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 المتطلبات االمنية:

-التشفير االلكتروني

-التوقيع االلكتروني

-حماية ضد الفيروسات

11/04/42



 متطلبات تقنية:

- (إلخ...حواسيب طابعات برامج )المعدات

- (االنترنت شبكات اتصات داخلية )شكات االتصال..

- (وسائل تخزين مثل سحابة الكترونية )وسائط االتصال...
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(:مثل)مهارات العمل عن بعد  المرتبطة  بنوع العمل   : المام الموظف

.مهارة اتخاذ القرارات و حل المشاكل −

.مهارة إدارة الوقت −

مهارة االتصال و التخاطب مع األخرين−

الخبرة العملية −

القدرة على العمل منفردا  −
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1/1/4نشاط 

كيف تحوّل شركتك إلى نظام العمل بدون مكاتب؟

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت
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قيّم مدى احتياجاتك إلى العمل عن بعد
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ما هي الوظائف التي يمكن نقلها إلى العمل بدون مكاتب؟
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بدون مكاتبوضع أساسيات نظام العمل
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تحديد طرق التواصل
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 العمل بدون مكاتبفىنظام التواصل
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1/1/5نشاط 

 أفتح الرابط التالي للمشاركة في النشاط الختامي للجلسة األولى.

https://wordwall.net/

 يمكنك استخدام المفكرة التي كتبت فيها أهم نقاط البرنامج.
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11/04/42

األولاليوم 

الثانيةالجلسة



1/2/1نشاط 

ما هي الحلول المقترحة لتحديات العمل عن بعد ؟

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



:  من التحديات 

شعور أكبر بالوحدة●

.الذاتية والدعم النفسيالحافزيةضعف ●

..(أعباء األبناء –فقد التركيز ) تداخالت العمل مع البيئة االجتماعية ●

.تحقيق الحضور أمام المسؤول وهو غائب●

الحاجة األكبر للتحول التقني و استخدام البرمجيات ●

11/04/42



:  التعامل مع التحديات السابقة 

أعمل روتين يومي واضح −

استثمر ذروة وقت نشاطك اليومي−

ال تدع وقت العمل يتداخل مع وقت المنزل−

العمل على فترتين أو ثالثة −

...اإلتصالعلى ساعات العمل و قنوات : االتفاق مع المدير أو جهة العمل −

11/04/42



مشاركة أفضل الممارسات و التجارب بين الزمالء−

الترتيب الجيد للمكتب و المكان−

أكسر الملل بترويح مناسب و سريع−

...(إدارة المشاعر –الطعام الجيد –النوم الكافي ) أهتم بصحتك −

11/04/42



1/2/2نشاط 

 حدد اإلمكانيات الحالية واإلمكانيات التي تطمح لها ...بحسب إمكانيات الجهة التي تعمل بها 

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



:المستوى األول −

. منصة خاصة −

 ميزتها :

مصممة وفق االحتياج●

إمكانية التطوير●

 التحديات :

توفير دعم فني للمشاكل الطارئة و التطوير●

11/04/42



:المستوى الثاني −

منصة جاهزة −

 ميزتها  :

التحديث المستمر●

 التحديات :

قد ال يالئم بعض االحتياجات ●

11/04/42



 المستوى الثالث:

استخدام البرامج و التطبيقات متفرقة

11/04/42



1/2/3نشاط 

قارن بين العمل عن بعد الجزئي والكامل

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



   ينقسم العمل عن بعد إىل نوعي   أساسيي:

ي حيث يمكن للموظف، بناء عىل تعليمات من إدارته، تقسيم وقت عمله بي   مقر العمل الرئيسي −
ومكان العمل عن بعد العمل عن بعد بشكل جزت 

ي الشهر
ي األسبوع أو ف 

ي اليوم أو عدد األيام ف 
بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك بتحديد عدد الساعات ف 



ي يمكن تأديتها بشكل كىلي من خارج مقر العمل الرسمي : العمل عن بعد بشكل كىلي −
يهم الوظائف أو المهام الت 

11/04/42



1/2/4نشاط 

 ما هي أهم برامج و تطبيقات المعينة على العمل عن بعد

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



 عرض موجز و سريع عن استخدام البرامج التالية في عمل عن بعد

 إدارة المشاريع و  المهام :

−TRELLO 

−SMART SHEET

11/04/42



 أدوات تشاركية :

−SLACK

−Microsoft Teams 

11/04/42



 برنامج قياس اإلنتاجية :

−DESK TIME

−Time Doctor

11/04/42



 تبادل ملفات عبر السحابة اإللكترونية :

−One Drive

−Google Drive 

11/04/42



 برامج عمل اجتماع :

−Zoom(تشرح)

−Google Meet

11/04/42



1/2/5نشاط 

 أفتح الرابط التالي للمشاركة في النشاط الختامي للجلسة الثانية.

https://wordwall.net/

 يمكنك استخدام المفكرة التي كتبت فيها أهم نقاط البرنامج.

11/04/42



11/04/42

الثانياليوم 

األولىالجلسة



2/1/1نشاط 

من خالل الشات أطرح ما لديك من تساؤالت علقت في ذهنك من اليوم األول

11/04/42



2/1/2نشاط 

 ما مدى أهمية إدارة الذات في العمل عن بعد ؟...بالتشاور مع زمالئك ومن خالل العصف الذهني

11/04/42



2/1/3نشاط 

بالتشاور مع زمالئك في المجموعة ناقش أهمية الوقت وأسباب هدر الوقت ، وما هي طرق معالجة هدر الوقت ؟

11/04/42



أنت مسؤول عن حياتك و وقتك −

 نصائح  :

"بورك ألمتي في بكورها"عادة االستيقاظ في وقت مبكر −

(بحيث ال تشتت نفسك بمهام متعددة في نفس اللحظة)ليكن لديك هدف و مهمة واحدة في اللحظة −

التقدم الصغير و المتكرر يؤدي إلى نتائج ال يمكن تصورها مع مرور الوقت −

(الخ...مهارة التفويض: مثل) استخدم الموارد المتاحة −

(الخ..الرياضةمثل)النشاطوالحيويةعلىالمحافظةوالتوترإدارةتعلم−

تعلم مهارة تحديد األولويات −

11/04/42



.المنزليةلألمورمتفرغستكونومتىالمنزلفيحياتكطبيعةستكونكيفلهمواشرحالمنزلمنتعملأنكعائلتكاخبر−

−

امكان اسيكونهبأنعائلتكواخبرأونالين،المديرمعواإلجتماعالعملبدءوقتعليهتعملثابتمكتبليكونالمنزلفيبعيد امكان اخصص− خاص 

.األخرىالمنزلأجزاءمثلمعاملتهيمكنال

−

معأونالينفيههستقابلالذيالوقتأوالمهامفيهستنجزالذيالوقتعلىالعملمديرمعاالتفاقبعدذلكصعبة؛بدتوإنأوال  المهمةبالمهامابدأ−

العملفريق

11/04/42



 التركيز:

 هناك أمور تهدر من الوقت و تشتت االنتباه:

حدد الملهيات و شطبها−

.الفحص المفرط لرسائل البريد اإللكتروني أو رسائل الواتس أو الهاتف−

(مواقع التواصل االجتماعي)ميديا السوشال−

11/04/42



.إجراء مكالمات هاتفية شخصية−

.قضاء وقت إضافي بعيدا عن منطقة عملك−

.قضاء وقت إضافي في البحث عن األشياء−

11/04/42



 تكتيكات إدارة الوقت:

ال تنس الملهمات و المحفزات−

...(قراءة تقارير -اتصاالت هاتفية  ) جمع األعمال ذات الطبيعة الواحدة −

...(ميدياالسوشل–الترجمة -الجرافيكس-البحث ) فوض أو استفد من طرف ثالث −

11/04/42



 أسباب التسويف :

هي الكسل المزمن−

.الخوف من المجهول والقلق باستمرار من عدم توافر المهارات والموارد −

بيراً  اج وقت كأعمال الكبيرة والصعبة وبدل أن يقسمها إلى مهام صغرية تنجز على مراحل، يجد أقرب عذر يلتمس به التأجيل هو أن تلك األعمال تحت−

.  وتحتاج جهدا وتركزي أكبر

11/04/42



  بعض من عالمات التسويف العملية و اللفظية:

.تأجيل األهم و البدء باألقل أهمية−

.أشعر اليوم بالتعب، غدا سأكون في حال أفضل، إذا سأنجزها غدا إن شاء هللا−

.ما زلت جديدة على هذا النظام ، وعلي أن أخذ وقتا كافيا للتعود عليه−

.دعني أنجزها في نهاية اليوم، فأنا رجل اللحظات األخيرة−

.هذا األمر يحتاج إلى إبداع لذا علي أال أتسارع وأن أنتظر لحظات التجلي−

.علي أن أعد كوبا من القهوة قبل الشروع في هذا األمر ألنه يحتاج إلى تركيز عميق−

يجب أن أخذ قسطا من الراحة وأتصفح الفيسبوك أو اليوتيوب قبل مواصلة هذا

11/04/42



 عالج التسويف :

..مثل سأقوم بعمله غداً ، فيما بعد : حاول أن تمحو من ذاكرتك الكلمات المعينة على التسويف −

تخيل النتائج في حال انتهائك من العمل المؤجل −

رسخ في نفسك أن التسويف من صفات الضعفاء −

جنب نفسك اختالق األعذار −

.إفعلبل .. ال تقل سأفعل −



و من المهم أن تراقب نسبة وقت اإلنتاجية إلى إجمالي الوقت في العمل.

11/04/42



2/1/4نشاط 

 فضال شارك في ملئ هذا الجدول...هل ترغب في تقييم مستواك التقني

11/04/42



املهارات التقنية 

اوجه التقييم
مستوى التقييم 

مالحظات
ضعيف متوسط جيد 

التعامل مع الحاسوب بشكل عام

التعامل مع برامج التواصل املرئي والصوتي

-اباالملام بتطبيقات االتصال السريع الواتس

Slack..

,  Smart Sheetالتعامل مع برامج إدارة املهام

سحابية  مشاركة امللفات وارشفتها عبر الوسائط ال

استخدام منصات التواصل االجتماعي

التعامل مع املشاكل التقنية غير املعقدة

التعامل مع البريد االلكتروني واستخدامه

نتيجة التقييم  العام للبند 

11/04/42



2/1/5نشاط 

 ما هو مفهوم الدافعية لديك ، وما مدى أهميتها ، وهل ترى أن لها أنواع ؟...بالتشاور مع زمالئك في المجموعة

11/04/42



 الدافعية  :

 طاقة أو محّرك هدفها تمكين الفرد من اختيار أهداف معينة و العمل على تحقيقها ، و يمكننا القول :

بأنها عملية داخلية تنشط لدى الفرد و تقوده،  وتحافظ على فاعلية سلوكه عبر الوقت.

11/04/42



 أنواعه  :

إشباع حاجاته األساسية، مثل الطعام : دوافع البقاء −

−

لى و تشير إلى العوامل التي تجذب الفرد للقيام بعمل ما من أجل الحصول على معزز خارجي، كأن يعمل من أجل الحصول ع: دوافع خارجية −

.المال

ى ، مشكلة هذه الدوافع أنها تتالش....ومصدره العالم الخارجي كمحاضر متميز أو صديق أو أحد أفراد العائلة أو المجالت أو الكتب أو أي شخص

.بسرعة 

11/04/42



:دوافع داخلية −

يجد أنه ممتعه نو تشير إلى العوامل التي تدفع الفرد إلى القيام بعمل ما من غير أن يكون هناك معزز خارجي، إذ يقوم الفرد بالعمل لذات العمل ، أو أل  .

.والدوافع الداخلية تكون موجودة عند معظم الطالب، وتشمل حب المشاركة والفضول والتحدي والتفاعل االجتماعي 

ظيمةتائج عوالدوافع الداخلية  من أقوى الدوافع وأكثرها بقاء  حيث أنك بها تكون موجها  عن طريق قواك الداخلية الذاتية التي تقودك لتحقيق ن.

تبط دوافعهفالدوافع الداخلية هي السبب في أن يقوم الشخص العادي بعمل أشياء أعلى من المستوى العادي ويصل إلى نتائج عظيمة خاصة  إذا ار

.و هذا ما نهدف إليه بربط العمل عن بعد بدوافعنا الداخلية … بأهدافه و رؤيته 

11/04/42



نصائح تساعدك عىل الدافعية الداخلية للعمل عن بعد

، فكما يقول تيد تورنر • ا شيء تعيش من أجلهيجب أن تحدد أهداف ا بعيد ا عن متناولك حتى يكون لديك د“تذّكر أهدافك وما تريد تحقيقه مستقبال  .”ائم 

ا عوامل ُمحفزة نعتمد عليها لتشحن طاقتك عند الشعور • ة معينة أو حتى ، فابحث عن هذه المساعدات، مثل صورة معينة، أو مقولباالحباطهنالك دائم 

.أغنية معينة أو فلم معين أو شخص معين نقرأ له أو نتحدث معه يشحن طاقتنا من جديد

11/04/42



نّظم بيئة المكتب واجعل كل ما تحتاج إليه قريب من متناول يدك حتى تستطيع إلزام نفسك على العمل•

.قّسم المهام األكثر صعوبة وانجز منها في وقت محدد جزء معين•

.حتى تستطيع التركيز في العملاإلجتماعيابتعد عن كل المؤثرات البيئية الُمزعجة واقفل هاتفك النقّال ومواقع التواصل •

 يُلبي عدد من العناصر األربعة التاليمؤلف عدد من الكتب في الذكاء العاطفيجولمانيقول دانيال فالتحفيز و الدافعية الداخلية كما

الدافع الشخصي لتحقيق أو الرغبة في تحسين أو تلبية معايير معينة ؛•

االلتزام بأهداف شخصية أو تنظيمية ؛•

”االستعداد للعمل ومواجهة التحديات وخلق الفرص“المبادرة ، التي عرفها بأنها •

ا، التفاؤل، وهي القدرة على االستمرار ومتابعة األهداف في مواجهة النكسات• ا بالمرونة. وأخير  .يُعرف هذا أيض 

11/04/42

https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html


2/1/6نشاط 

 بالتشاور مع زمالئك في المجموعة:

حلل عوائق التواصل الفعال

فرق بين التواصل الفعال والتواصل المباشر

ما األضرار الناتجة من سوء التواصل

 ما حلول للتواصل الفعال من وجهة نظرك

11/04/42



ينهمروح الفريق فيما بيحاول أصحاب العمل في المساعدة على خلق بيئة عمل عن بعد تساهم بشكل فعّال في تقريب المسافات بين فريق العمل وتعّزز.

ت فق عليها أنوتدخل مهارات االتصال من ضمن المهارات الشخصية المتعلقة بالتعامل مع اآلخرين وألنك ستستخدم إحدى األدوات التقنية التي ستت

.وصاحب العمل في التواصل

حسن االستماع والتحدث والكتابة بشكل الئق والصبر،فإنه يتوجب عليك اتقان مهارة التواصل في العمل عن بعد التي تتضمنها

حتى تستطيع التواصل مع فريق العمل أو مدير العمل سواء كان ذلك التواصل عن طريق الفيديو أو الصوت أو الكتابة.

11/04/42



عملفواقع البيئة االفتراضية التي تفرضها عليك تضطرك لاللتزام بالسلوك الجيّد والوضوح واإليجاز ليفهمك المدير أو فريق ال.

يرة وينقصها ال تتوقع أن الجميع يفهمك إن كنت تتحدث بصوت خافض أو غير مفهوم، وال تتوقع منهم كذلك معرفة وجهة نظرك إن كانت كلماتك قص

.بعض التعبير الجيد

ا عن البيئة الخارجية، ففي المكتب ربما يستطيع مدير العمل فهمك وحتى إن لم تكن تتكلم ألنك حينها س عابير على تظهر تلك التفاألمر هنا يختلف تمام 

وجهك أو نظراتك التي توضح حاالت الرفض أو التفاؤل أو القبول، 

 ة ما من خالل مكالمة فيديو األمر صعب جد ا فهنا ستعتمد كلي ا على الكتابة أو الصوت، ربما يكون من الصعب توصيل فكراإلفتراضيةبينما في البيئة

.ألنك لست متعود ا على ذلك

 حتى ال تفهم بصورة خاطئة. ومترٍو فيما تصفحه بالكالموإتزان اولكن تذكر أنه ينبغي عليك أن تكون أكثر حكمة.

11/04/42



 ومن عوائق التواصل  :

التوقعات الزائفة بناها أحدهم ولم يتحقق −

كون أحمد األشخاص داخل دائرة التواصل يميل إلى الحديث أكثر من االستماع−

11/04/42



وإليك نصائح تساعدك على تحسين مهارة التواصل في العمل عن بعد:

ا ضروريًّا للتعامل اإليجابي والمثمر في بيئة العمل• فإن القدرة على . لوألن لكل شخص أسلوبه الخاص في التواص. يُعد التواصل الفعّال أمر 

ا في بيئة العمل يقوله الشخص اآلخر، لذلك يُعد سماع واستيعاب ما. التواصل بشكل جيّد مع اآلخرين ممن لديهم أسلوب مختلف يعتبر عنصرا  مهم 

.باإلضافة إلى القدرة على إيصال وجهة النظر بشكل صحيح، هو أساس التواصل الفعّال

نزعجون منه ، فإّن كان هنالك بعض الغموض أو السلوكيات التي تفعلها ياإلجتماعياسأل من حولك كيف تتواصل معهم من خالل مواقع التواصل •

.حاول بقدر اإلمكان التدّرب على إزالتها من سلوكيات

.نمي عادة حسن االستماع والوضوح في طريقة التعبير عن كالمك بطريقة يفهمك من يتحدث معك هاتفي ا أو عن طريق اإلنترنت•

11/04/42



لنسبة قوية باتوقع االستجابة الحسنة من األخرين مهما يكن، وال تتسرع في الرد على المكالمات أو الرسائل التي تظهر فيها نبرات حادة أو كلمات•

.لك، وإنما حاول تفهم الموقف واحتوائه

.خصص مكان ا بعيد ا في المنزل، مكتب أو غيره للمكالمات المتعلقة بالعمل•

سيزيل أي حاجزأجري مكالمات مع فريق العمل خارج إطار العمل للتعّرف عليهم عن قرب والتعّرف على عاداتهم وسلوكياتهم فهذا سيُقربك منهم و•

.لمنع التواصل الفعّال معهم

،كذلك من المهم التعاون والعمل بروح الفريق وهذا قد يبدو صعب ا ألول وهلة، بسبب فقدان االتصال المباشر مع الفريق
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العمل هم وتقوية عالقة بيد أنك عند تعلّمك وممارسة المهارات الشخصية المتعلقة بفن التواصل تقنيًّا مع الفريق، فإنك بذلك تتمكن من كسب صداقت

.معهم

ينك وبينهم، مما كلّما قويتك مهارات التواصل في العمل عن بعد، كلّما ساعدت في خلق بيئة عمل صحية لك ولفريق العمل وقويت الصلة ب :تذّكر

.عملكيقود إلى زيادة اإلنتاجية في العمل وقد يصحبه عدد من الفوائد األخرى مثل قربك من المدير وتكليفك بمهام أخرى مما سيحافظ على
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2/1/7نشاط 

 أفتح الرابط التالي للمشاركة في النشاط الختامي للجلسة األولى.

https://wordwall.net/

 يمكنك استخدام المفكرة التي كتبت فيها أهم نقاط البرنامج.

11/04/42



11/04/42

الثانياليوم 

الثانيةالجلسة



2/2/1نشاط 

.. بالتعاون مع مجموعتك−

o أكتب خطاب على بوست(padlet  )

oيعلق أفراد المجموعة على ما تم فهمه من الخطاب.

o البوستيعلق كل مجموعة من المجموعات األخرى على ما تم فهمه من الخطاب في.

oيناقش أفراد المجموعة عن أسباب ما حدث.

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



 نصائح عامة للتحول من المشافهة إلى المكتوب  :

.تطوير مهارات الطباعة−

تطوير مهارة اللغة −

.القراءة و إعادة القراءة للوارد  و الصادر−

.طلب التوضيح للمفردات المبهمة −
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2/2/2نشاط 

بعد متابعتك للفيديو −

oماهي التحديات التي قد تواجهك في العمل

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت
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فيديو

11/04/42
https://youtu.be/EVI39iu8_lY

https://youtu.be/EVI39iu8_lY
https://youtu.be/EVI39iu8_lY


 ثر كذلك ولكن الفرق بأن االعتماد األكيواجههكما في العمل المباشر قد تواجه بعض المشكالت فإن العمل عن بعد

أنتهوفي حل مشكالت العمل عن بعد هو 

 ً(:فمن التوجيهات )قد يتعطل حاسوبك أو تواجه خلل في التطبيق التي تستخدمه هنا  : فمثال

.رتب طرق التواصل مع اإلدارة المعنية أو صديق أو فني تتعامل معه−

.تتفق أنت و عدد من زمالئك مع فني لمعالجة هذه الموضوعات −

طور مهاراتك من ناحية التقنية و الفنية  أو حتى طور مهارات أحد أفراد العائلة ليخدمك في مثل هذه األوضاع−

تواصل مع الدعم الفني بالمؤسسة خاصة في مسائل الصعبة و أمن البيانات −
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2/2/3نشاط 

.. بالتعاون مع مجموعتك−

o سواتأعمل تحليلSWOT  مع التركيز في المجاالت ( للتحول إلى العمل المباشر إلى العمل عن بعد)لمنظمتك
:التالية

التقنية ▪

النفسية ▪

اإلدارية ▪

oمع طرح الحلول لالنتقال وتجاوز العقبات.

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت
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مناقشة ما تم التوصل إليه
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2/2/4نشاط 

عمل أحمد موظفي في إدارة  التعليم باألحساء وهو متزوج ولديه أربعة أبناء ويرعى والديه كبيري السن في منزل آخر ، وي−

متطوع في جمعية خيرية ، فكيف يواجه مشكلة في تداخل بيئة العمل عن بعد و ظروف المنزل ، ماذا تقترح عليه؟

https://ar.padlet.com/

استعن باألنترنت لو أردت

11/04/42



: وف المنزلفنيات و نصائح لمن يواجه مشكلة في الفصل بين بيئة العمل عن بعدو ظر

 (إلخ... مثل تصميم المكان ، المكتب ، اإلضاءة ) حدد مكان العمل و اجعل المكان يناسب العمل

.اصنع لنفسك روتين صباحي يومي−

.ضع قواعد أساسية مع العائلة واألشخاص المحيطين بك في المنزل−

.من المنزل/ أعلن أنك تعمل عن بعد−

.حديد قائمة المهمات−

.قم بتحديث قائمة المهام الخاصة بك في كل صباح−

.حافظ على ساعات عملك اليومية منتظمة−

.استخدم تطبيقات إدارة الوقت وأدوات التخطيط لمهامك−

.جرب وطور مهاراتك الرقمية−

.ال تتردد في طلب الدعم−

.امنح نفسك وقتا  للراحة−

.المشتاتابتعد عن −

.كافئ نفسك بانتظام−

.كن مرنا  −

11/04/42



2/2/5نشاط 

 أفتح الرابط التالي للمشاركة في النشاط الختامي للجلسة الثانية.

https://wordwall.net/

 يمكنك استخدام المفكرة التي كتبت فيها أهم نقاط البرنامج.

11/04/42



في أمان هللا
11/04/42


