
بعد"  عن العمل ساعات احتساب كيفية حول لديها ات/للعاملين معلومة الية لديها ليس المنشآت من% 79شؤون المرأة : "
 نشرته مؤخرا   استطالعبحسب نتائج 

فرض حظر التجول الكلي والجزئي مؤخرًا، في ظل اإلجراءات التي قامت بها المملكة إلحتواء انتشار جائحة كورونا، ما بين 
كيف مع الوضع الراهن وضمانا الستمرارية العمل والنشاط االقتصادي توجهت العديد من المؤسسات والموظفين/ ات للعمل عن  تلول

على  ولمعرفة أثر العمل عن بعد أثناء حظر التجول بعد في المنزل، سواًء بتوجيهات مباشرة من المؤسسة أو بقرار شخصي، 
، نشرت العمل عن بعد  االتجاهات نحوه وعلى أعمال الرعاية واألعمال المنزلية داخل األسرة والقدرة على تبني أساليب فعالة لتطبيق

مستجيبا،  540استطالع سريع ومبدئي، شارك فيه  2020نيسان  21-14اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في الفترة ما بين 
س مدى قدرة الموظفين/ات للعمل عن بعد ومدى إستعداد المؤسسات لقيا  (82)  %15  (، وذكور بنسبة458٪ )85منهم إناث بنسبة  

 . لوضع سياسات تنظيمية للعمل عن بعد، وقدرة الموظفين/ات على العمل عن بعد في ظل أعمال الرعاية واألعمال المنزلية

 كانتهنالك مؤسسات   أن  االستطالع  بينالقدرات المؤسسية والتقنية    من حيثإمكانية العمل عن بعد واالستعداد له    النظر إلى  بو  
%  11 دائم بشكل فقد أتت النسب كالتالي  ،التجول سواء بشكل دائم أو أحيانا عن بعد نهائي قبل حظر بعد عن بالعمل تسمح
 %49.7من االناث التجول حظر قبل بعد عن  بالعمل قاموا  الذين ات/العاملين نسبة أما ،%48 اطالقا تسمح وال %41 احيانا

 احتساب كيفية حول  لديها ات/للعاملين معلومة الية  لديها ليس المنشآت من % 79 أن. وبينت النتائج الذكور % من 48.7و
 االحتساب آللية ات/للعاملين معلومة آلية  لديها التي المنشآت نسبة كانت بينما ات،/المستجبين بحسب بعد عن العمل ساعات

 الظروف، كل في عملها استمرارية لضمان والمؤسسات المنشآت قبل من  االستعداد من المزيد تستدعي النتائج وهذه .%21 فقط
 احتساب كيفية حول لديها ات/للعاملين ومعلومة واضحة بآلية المتعلقة خاصة بعد عن  العمل وتعليمات آليات وتفعيل وتطوير
 العديد في  العمل انتاجية من تزيد أن حتى يمكنها معتادة عمل كوسيلة بعد عن للعمل تهيأتهم لضمان  بعد، عن العمل ساعات

 الظروف.  كل  في  والقطاعات المجاالت من

 يمكن ما كل  إلنجاز الالزمة واالدوات الكافية لمهاراتمن إمتالك الموظفين/ات لوللتأكد من تفعيل العمل عن بعد كما يجب ال بد  
 جميع بأن دائما التأكد العمل اصحاب  من يستدعي وهذا باإلضافة إلى توفر البنية التحتية بعد عن الوظيفية مهامهم من انجازه

%  15.2 حيث أن  ،لديهم جمعيع األدوات والمهارات الالزمة بعد، عن العمل من عملهم طبيعة تسمح ممن لديهم ات/العاملين
 بين ما لديهم االسباب تراوحت حيث بعد، عن الوظيفية الواجبات ألداء الالزمة التقنية األدوات لديهم تتوفر لم ات/المستجيبين من

 االدوات لهذه منشآتهم توفير % وعدم 42.7 الالزمة لالدوات امتالكهم % وعدم40.2 بنسبة )االنترنت( التحتية البنية ضعف
   % 75 عن يقل ال ما انجاز يمكنهم من فإن بعد، عن بإنجازها ات/المستجيبين عمل طبيعة سماح لمدى بالنسبة اما  .%  46.3

 القطاع في ات/العاملين % من63.8 الدولية،  المنظمات في ات/العاملين من  %75.7 بنسبة كانت بعد عن  الوظيفية مهامهم من
 المهام من%  75  ات/المستجبين من%  28 انجز عمليا  الحكومي القطاع فيو    ،%42.1و   المجتمعي القطاع % في56الخاص،
  . المهام هذه % من 100انجز  %  فقط36 و التجول حظر خالل بعد عن بها القيام يمكن التي الوظيفية



الموازنة بين المهام الوظيفية وأعمال الرعاية  وإمكانية أعمال الرعاية واألعمال المنزلية على العمل عن بعد ومن حيث تأثير  
%  53.7 أكد ما نسبتة  ،  وأيضا احتمالية مقاطعة العمل من قبل أحد أفراد العائلة مما يؤثر سلبًا على سير العمل  واألعمال المنزلية

 واعمال بعد عن العمل بين الجمع بسبب كبير بعبء يشعرون  انهم  المستجيبين الذكور % من31.2و  المستجيبات اإلناث من
 الذكور من  % 40و   اإلناث من%  34.1 أن االستطالع وبين د.  أح من  لهم مساعدة وجود لعدم المنزلية واألعمال األسرية الرعاية

 المنزل من بعملهم القيام يستطيعون  الذكور من%  28.8و   اإلناث من  %12.2و   مساعدة لوجود بكفاءة بعملهم القيام يستطيعون 
 .منزلية وأعمال  رعاية بأعمال يقومون  ال ألنهم بكفاءة

 أعمال أعباء في التغير فإن قبله وما التجول حظر فترة بين ما بالمقارنة المنزلية واألعمال الرعاية أعمال عبء لمجمل بالنسبة أما 
 يتأثر لم بينما المستجيبين الذكور من %  64.6و   المستجيبات اإلناث من%  71.8 لدى  زاد قد  بالمجمل المنزلية واألعمال الرعاية

 ما الجمع صعوبة تظهر قد النتائج وهذه  اإلناث. % من 4.4 فقط لدى  وانخفض الذكور من    %35.4و اإلناث % من23.8 لدى
 المنزلية ألعمال وا الرعاية أعباء ازدياد مع خاصة  ،ذات الوقت في  المنزلية واألعمال الرعاية بأعمال والقيام المنزل من العمل بين

 توزيع تشجيع سياساتوجود   مع المنزل من بعد عن  العمل تشجيع يتطلب مما التجول، حظر خالل المنزل من  للعمل واالضطرار
 األسرة أفراد  من  المنزل من بعد عن  يعمل من لتمكين وذلك األسرة، أفراد  بين ما األسرية األعباء في  والتشاركية االيجابي االدوار 
 عن  العمل مهام من بجزء القيام يفضلون  الذكور ومن اإلناث من المستجيبين % من 50حيث أن  بكفاءة الوظيفية بمهامه القيام
 .المنزل من بعد

 لتطويرها معمق بشكل تقييمهاو  منها الستفادةوالتي يجب ا التجول حظر خالل بعد عن العمل تجربةل النتائج السابقة  على بناءو 
 عالم  ظل في العمل سوق  مستقبل تمثل قد ألنها بكفاءة، بعد عن  للعمل األفراد قدرات وتعزيز والوطني  المؤسسي المستوى  على

 الحتساب فعالة ماتوتعلي اليات تطوير يتطلبوالذي يشهد تطورات عديده وسريعة في مختلف القطاعات، مما المتغير  العمل
 ناءوب  والمؤسسي، الوطني المستوى  على له الالزمة والتقنيات االدوات توفير العمل، اصحاب قبل من بعد عن العمل ساعات
 ومسؤولياتهم عملهم بين ما الموازنة على قدرتهم ودعم بعد، عن الوظيفية مهامهم انجاز من لتمكينهم ات/العاملين وقدرات مهارات
 االيجابية المفاهيم وتشجيع بدعم القيام طلبتت والتي األسرة، أفراد بين ما المنزلية واألعمال الرعاية أعمال توزيع خالل من األسريه
 للتخطيط آليات تطوير المؤسسات على بعد، عن العمل في األداء ونوعية جودة ضمان وألهمية األسرة. داخل االدوار لتوزيع
 بعد. عن العمل وتعليمات آليات ضمن األداء تقييم على القدرة لضمان بعد، عن العمل وإنجازات والمخرجات األهداف لمتابعة

 يمكن االسرة داخل والتشاركية االيجابية االدوار  توزيع وتشجيع ودعم  بعد عن  للعمل فعالة  سياسات وتبني تطويروالتأكيد على أن 
 قد هذا النتائج، على المبني التقييم مع العمل واماكن اوقات في المرونة لهم توفرت ما فاذا ات،/العاملين انتاجية لزيادة يؤدي أن

 واألسرية. الوظيفية مسؤولياتهم بين ما الموازنة يحقق بما أوقاتهم بتنظيم ات/للعاملين يسمح
لإلطالع على نتائج التقرير بشكل تفصيلي عبر الرابط التالي :  

http://women.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=249&ID=1459 
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