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 اإلهداء

 

 إلى َمْن آمن بقدراتي   

 وافتخر بإنجازاتي المتواضعة 

 وكأنَّما قد شيّدُت ُمعِجزةَ الدُنيا الثامنة   

 إلى َمْن علّمني بأنَّ القوة تَكُمنْ 

 اِت ِضعفا  ظحاللفي أشدِّ 

 أبي الغالي  

 إلى َمْن شاركتني تعبي 

 واعتنْت بي دوما  كأنَّني ما كبرت يوما  عن يوم والدتي 

 أُمّي الحبيبة   

 إلى أغلى ما رزقني هللا بهِ 

 إخوتي    َسندي وَعونّي ...

 ناصحي  وثلي األعلى الكبرى التي طالما نظرُت إليها كمَ  كاتيا األختُ 

 واعد  بغد  مشرق  فعمة الحيويّة كمستقبل  المُ  تناوروز ماري، َصغريُ  

 

 إلى ُزمالئي السابقين ال بل أصدقائي وعائلتي الثانية في شركة سيريتل موبايل تيليكوم، موظفين ومدراء.

 نين عمل طويلة، ومنهم من ربطتني بهم مهمةُ عمل واحدة.  منهم من ربطتني بهم س 

 .هذاهؤالء الذين كانو دعمي وقوتي في مسعاّي 

 

الدِّ  رحلتي  في  معي  كانوا  من  السوريّة،  االفتراضيّة  الجامعة  في  الطالّب  زمالئي  القيّمةإلى  والدكاترة   راسيّة 

 ائم وجهودهم الكريمة. المحترمون وكادر الجامعة االفتراضيّة السوريّة بعطائهم الد 
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 ُشكر وتقدير 

 

بلوغ الِعلميّ   جازالهدف وإن  و عند  البحث  ا  م أتقدَّ   أنْ   إالّ   يسعُني  ال،  هذا  أعضاء هيئة  لجميع    والعرفانِ   كرِ لش  بجزيل 

االفتراضيّ   التدريس الجامعة  السوريّة  في  فترة ة  الّطالب خالل  نحُن  لنا  ويبذلونه من جهد وعطاء مستمر  بذلوه  لما 

 كرام . كادرها ال كّلِ الش كر أيضا  إلىودراستنا الجامعيّة 

واالمتنان،   وأخص   الش كر  اكتود لابجزيل  الذي  ر  حيدر،  والتوجيهات،  لمحترم عصام  النصائح  تقديم  يتوانى عن  لم 

 ثّي بالمالحظات العلميّة والتي كان لها األثر الكبير في إنجاز هذا العمل.التي أْغنَت هذا المشروع البح

قديم التوجيهات وت  ة راسالدِّ شة الكرام على تفضلهم بقبول مناقشة هذه  وأتقدم بالش كر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناق 

 . التي تعمل على رفع جودة مضمون الرسالة وإثرائها

تقديم المشورة والمساعدة في شركة سيريتل موبايل تيليكوم، مما مكننّي من إيجاد   كما وأشُكر كل من لم يتوانى عن

راسةودة من هذه طريقي لمواصلة العمل للوصول للغايتي المنش   . الدِّ

عني إلكمال مسيرتي العلميّة ووقف بجانبي وكان لي خير  تنان إلى كل من سالم وا  كروأخيرا ، اتجه بالش   اندني وشجَّ

 هذا البحث. عون في إتمام

 .والش كر للرّب على كّلِ شئ

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

راسةص لخ  مُ   الّدِّ

 رانيا موريس العنيني  الطالبة:

 ل تيليكوم.وبايتل ميريس تد في شركة االتصااللية أنظمة العمل عن بُعالعُنوان:  تقييّم فعّا

 2021عام:                                  الجامعة االفتراضيّة الّسورية                                                

 عصام حيدر   إشراف الدكتور:

راسةتهدف        إلى  الّدِّ م  الُمقََدّمة  في  األالبحث  نجاح  االتصادى  شركة  في  المطبّقة  سيرّسوريالت  النظمة  في  ة  تيليكوم  موبايل  يتل 

الرق األنظمة  إلى  كوفيدالتّحول  انتشار وباء  المرجوة منها.  19  -ميّة عند  الغاية  األنظمة على تحقيق  قدرة هذه  إلى  ، ومدى  تهدف  كما 

األمثل  خدام االست أمامف تق يالتة سيريتل وما هي المعوقات فرها في شركرفة مدى توامقّومات العمل عن بُعد، وبالتالي مع  التّعرف على

 لهذه األنظمة. 

مجتمع        راسةيتألف  وشملت    الدِّ بُعد،  عن  العمل  أنظمة  إلى  بالتحول  عملهم  طبيعة  سمحت  التي  سيريتل  شركة  موظفي  جميع  من 

 تماد باالع  اهوتصنيف ت  ا نالمنهج الوصفي التحليلي للتعامل مع البياحثة  مديري الوحدات ومشرفي األقسام حتى الموظفين. وقد اتبعت البا 

راسةاستبانة تمَّ تصميمها لغرض    على مبحوث، تمَّ استبعاد عدد    110على عينة تتألف من  وللوصول للبيانات. تمَّ توزيعها إلكترونيا     الدِّ

راسةة  عين  % من90استبانة لعدم تمثيلها مجتمع البحث. أّي تحليل ما يعادل    10 راسة ج  ائتن. تمَّ العمل على عرض وتحليل  الدِّ ر عب  الدِّ

 من خالل عدد من األساليب اإلحصائية. SPSSامج التحليل اإلحصائي برن

راسةت  لصَ خَ       ة البشريّ   مقّوماتالمن    مجموعة  رى توافإل  ىعزتُ و  ،بشكل مجمل  في شركة سيريتل  عدح تجربة العمل عن بُ نجاإلى    الدِّ

لة  بيئيّ لواة  والتقنيّ  بُ أنظمة    ةيفعّال  على  داللة إحصائية  ذو أثر    هاالتي  أثر مُ و،  عدالعمل عن  للمهارات على العالقة بيعدّ وجود  نيّة البُ   نل 

راسة المال  أظهرتقد  و   .التحتيّة وفعّالية العمل عن بُعد راسةذو داللة إحصائية لجميع متغيرات    عالقةوجود    قدمةدِّ بأنَّ إتجاهات و  ،الدِّ

إيجابية بُعد  المبحوثين  العمل عن  راسةقد كشفت  و  .رضالااجية وتإلناة  زياد  الل خ  من  حول تبني  التي    على مجموعة من  الدِّ المعوقات 

وارتفاع    ،والمهنية، التخوف من المخاطر التكنولوجية  خصيّة ة الشا: العزلة اإلجتماعية، عدم توازن الحيهيمثل وتقف أمام االستخدام األ

 . ة البديلةز البيئتجهيتكاليف 

راسةوانتهت        مديم  بتق  الدِّ واالح   نمجموعة  العمل  حاتقترمللول  البيئيّة  على  أّهُمها  المقّومات  البنيّة    ،دعم  ومكونات  أدوات  توفير 

جب العمل على تعزيز يوكذلك . لتالي رفع الرضا بما يضمن زيادة اإلنتاجيةوبا ،يل الموظفينه تدريب وتأ ،التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات

القراراتالمو  دور اتخاذ  في  علالعمو  ،ظف  رسغال  تاالعالقل  فعيتى  ل  الموظفين  ةميّ ير  و  ،بين  إيتحفيزهم  في  جواالمساعدة  ب  نجاد 

دراسة الشركة إمكانية و ،(ةاالفتراضيّ الشبكة الخاصة (VPN خدمةاستخدام ع توسيى إلـ باإلضافة المهنيةو ةصيّ لشخاالتوازن بين الحياة 

    .شخصيّةملين عن بُعد ألجهزتهم الاستخدام الموظفين العا

 

 . مقييّ التمعايير االختيار و، إيجابياتو، سلبيات عدالعمل عن بُ ت مامقوّ بُعد،  العمل عن :ةيلمفتاح امات كللا
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Abstract 

Student Name: Rania Morise Aloniny 

Title: Evaluation of the effectiveness of the telecommuting systems for the telecommunications 

          company Syriatel Mobile Telecom 

Syrian Virtual University                                                                                 Year:2021 

Supervisor: Dr. Issam Haidar  

The aim of the study is to investigate the extent to which the systems used at the Syrian 

telecommunications company Syriatel Mobile Telecom were successful in switching to digital systems 

during the spread of the Covid 19 epidemic, and the extent to which these systems can achieve their 

goal. It also aims to identify the elements of remote working to find out the extent to which they are 

available at Syriatel and the obstacles to making the best use of these systems. 

The research community consists of all Syriatel employees who were able to switch to remote working 

systems because of their jobs, including managers, supervisors and employees. The researcher followed 

the descriptive analysis method to process and classify the data based on a questionnaire designed for 

the purpose of the study and to obtain the required data. The questionnaire was distributed 

electronically to a sample of 110 respondents. 10 surveys were excluded because they did not represent 

the community of this study, so the response rate reached 90% of the sample. The results of the study 

were presented and analyzed using the SPSS statistical analysis program and a variety of statistical 

methods. 

The study concluded that the success of remote work in Syriatel is generally due to the presence of a 

number of humans, technical and environmental components that have a statistically significant impact 

on the effectiveness of remote work systems, as well as the presence of a modifying effect of skills on 

the relationship between infrastructure and effectiveness of remote work. A statistically significant 

relationship was found for all variables in the study. The respondents had a positive attitude towards 

the adoption of remote working as it increases productivity and satisfaction. The study revealed a 

number of barriers to optimal use, namely: social isolation, imbalance between personal and 

professional life, fear of technological risks and high cost of preparing an alternative environment. The 

study ended with a number of solutions and suggestions, the most important of which are to support the 

environment components, provide tools and infrastructure components for information technology, and 

train and educate employees to increase satisfaction and ensure higher productivity. Motivating 

employees and helping them achieve a work-life balance and expanding the use of the VPN (Virtual 

Private Network) service Company study the ability for remote employees to use their personal 

devices. 

Keywords: Telecommuting, Elements of Telecommuting, negatives and positives, selection and 

evaluation criteria. 
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 مة  ُمقد

لم  نتيجة التطور المتسارع في عا لموبيئة الع يّ مفي االقتصاد العالرات تغي  تية وماورة المعلثّ ال تْ ضفر

مر الذي يدعو إلى  ة، األيّ نواكب عصر المعرفة الرقم تكنولوجيا المعلومات. إذ نحن اآلنو تصاالت  اال

 هابألياتخذ  األولومات  عمالو  انولوجيات التكالحاجة لتطبيق تقني إعادة التفكير في الكثير من القضايا و

المختلفة   ظوبرامجها  فيامتغيرات  لا  لْ في  تجري  اليوم  لتي  حيث العالم  العمل تَغَيُرنجد    .  مفهوم 

لمثالي للعمل في وجود بدائل قادرة على المكان ا سّميةرلا الشركات قرات العمل في ملم يَعُْد فيدي، التقلّ 

التكاليف للمؤسسات وت  ة  يّ اإلنتاج ورفع األداء  و  ،عاسو  ق جغرافياطن   لى عص عمل  وفير فرتقليص 

الحدو ن  يلللعام العة  اجن  صاحب  مكان  في  التواجد  وإلى  انبثقت  مل.  هنا  بُعد.  من  عن  العمل  فكرة 

ب التّ والذي  إدراك  يتطلب  لألعماالجد   ت اوجهدوره  على  يدة  للوقوف  استراتيجية  بعقلية  والتفكير  ل، 

التيالتحديّ  تق  ات  أقد  عائق  اف  والرقمنةإلى  حول  تّ لمام  عن،  نموها    البحث  بوسائل  ا  م وتطويرها 

الّسواكب الميو د هذا وق  الستمرارعملها وسط الظروف المختلفة.رية  ستجدات لرفع كفاءة الشركات 

السّ الع  19-انتشار وباء كوفيد  كان   للتوجه  بُعد وذلك للحد من امل األكبر  ريع إلى أنظمة العمل عن 

التمللعا  اررالستمومحاولة  انتشاره،   ألكة.  ليّ شغيية  الظروف  خلق  ف مما  تجربة  بشلتا  يبر  أن  اريخ 

ن الشركات الّسورية  وقد أثار اهتمام الباحثة تحّول العديد م  ع.واس  العمل عن بُْعد على نحو جماعي

تل  يريي سخاصة  إلى أنظمة العمل عن بُعد، باإلضافة إلى مواكبتها عملية التطبيق ف  ريتليسوشركة  

حول  تّ ن الائفها مبيعة وظط   حمسلتي تاأقسام الشركة  شملت كافة  و  شهرمن األ يد  عد ل  رت تمسلتي اوا

أنظمة  إل عنالعمى  من  على  عد بُ   ل  والتشغيالصّ   كل  اإلداري  أنْ لّ عيدين  بعد  تنحصرعلى   ي    كانت 

اد د عّي في إفي المضاألمر الذي دفع الباحثة    .فقط  فين وعند الضرورةات عدد قليل من الموظممارس

تطبيق أنظمة    مت في نجاحي ساهل التامعوال  كشف عن  والمل عن بُعد،  تجربة العم  لتقييّ   ةراسالدِّ ه  ذ ه

الخوض به في    يتم    أمامها. وهذا ما سوف  وقفت   التي  ات العوائق والتحديّ   معرفة و  دى سيريتل،مل لالع

 الفصول الالحقة. 

 ابقة راسات الس  الّدِّ  1.1

أهمَّ  الجزء  هذا  اساراالدِّ   يستعرض  بحثت  الت  ابقةسّ لت  العمفي  ي  تطبيقات  حيمفهوم  بُعد،  عن   ثُ ل 

اتب البعيدة لرغم من أنَّ مراكز العمل عن بُعد والمكى اوعل   دي.العمل التقليّ استبدال لمكان    د علىيعتم
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بديل مواقع  التقليديّ بأ  نجد   ،ةهي  للمكاتب  األمثل  والبديل  الرئيسي  الموقع  هو  المنزل  جمي نَّ  في  ع ة 

 . ا  يبقرتسات ارالدِّ 

 سات العربية ارّدِّ ال 1.1.1

ماضي،  دراسة    .1 العم" ن:  نوا بعُ   (2015)أبو  تجربة  بُعد  تقييّم  عن  قل  تحفي  غزة  ات ديّ طاع 

 غزة"  ة في قطاعى الشركات العاملدراسة تطبيقية عل ومستقبل،

راسةهدفت   ا  جه وات  يت التالتحديّاإلى تقييّم تجربة العمل عن بُعد في قطاع غزة. وقد بحثت في    الدِّ

ت  عد كمستوياستعداد للعمل عن بُ االوى  ن مستيب  ةعالقطاع، من خالل دراسة الذا القي هت فالشركا

مدى تأثيرهذه  وة  عوقات البيئيّ الم  ىلتجربة باإلضافة إن ومدة الة للعامليقافة التنظيميّ قة، الثّ معرفة، الثال

الع تكوّ المتغيرات على نجاح تطبيق هذا األسلوب من  في  العاملين  يع  من جم  ةراسالدِّ ع  م ن مجتمل. 

وتمَّ االعتماد على   ف.موظ /115/ددهم  ة في قطاع غزة وععامل  شركة /24 /يفمجال العمل عن بُعد 

صول إلى  ثمَّ اتباع المنهج الوصفي التحليلي للومن    ،ةلى البيانات المطلوب وصول إمْت للاستبانة ُصمِّ 

ب و النتائج   باستخدام  راسةت  توصل   د قو  .SPSS  رنامجتحليلها  أإل  الدِّ لدى ى  المعرفة  مستوى  نَّ 

ركة  ت أنَّ مستوى الثقة التي تتمتع بها الشا رأنميب  ضعيفا ،  في قطاع غزة يعد  بُعد  ل عن  للعم  ت االشرك

اإل عبر  الزبائن  التجر سوم  ت نترنمن  المتاحة توى  تعد    بة  غزة  قطاع  في  بُعد  عن  العاملين  لدى 

دلول  بم  راسةدِّ الوانتهت    %.72دا  حيث بلغ   جي د  يعة  يميّ التنظقافة  لثّ اوى  ان مست ين كفي ح  متوسطة.

 جابية. إين بُعد أثار على أنًّ للعمل ع 

"بعُ   (2017الُصميدعي،)دراسة   .2 اثأ  نوان  أداء  على  بُعد  عن  العمل  شركات امعلر  في  لين 

 " في األردن  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

راسةهدفت   قياس  إل  الدِّ بُ ع  ملعال  أثرى  أداءعن  على  شركات ال  د  في  مات  ولعالمتكنولوجيا    عاملين 

األردنواالت  في  خال  صاالت  ارتمن  دراسة  بأد بال  وعالقته  ُممارطه  وكفائتهم.اء  مت  استخد   سيه 

راسة راسةت وتصنيفها، وذلك من خالل تصميم أداة  ليلي للتعامل مع البياناتحلاالمنهج الوصفي    الدِّ   الدِّ

راسةتمع  تكَّون مج   .(SPSSتحليلها عبر برنامج )  ثمَّ من  بيانات، والع  جمل  نةابست الثلة في امتم من   الدِّ

راسةت عينة  لومات واالتصاالت في األردن، في حين تمثلمعالت تكنولوجيا  شركا   ة ك شر  /54/ من    الدِّ

بُع  مَّ ت العاملين عن  المعاينة فتمثلت في جميع  أّما وحدة  وسة  درلماات  د في الشركاختيارها عشوائيا ، 
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راسةتوصلت    عامال . /   132/ ددهم  ع  وكان  ها جموعة من  م  ىإل  الدِّ   ماد عتة عالية في ا : كفاءالنتائج أهم 

ضال  عن وجود مستوى ف  ،نفي األرد معلومات واالتصاالت  ركات التكنولوجيا الالعمل عن بُعد في ش

عد في  ن بُ يا  للعمل عحصائ إ  الد م ور ها جود أثتائج و ، كما أظهرت النّ عال من الكفاءة في أداء العاملين

 في األردن. صاالت المعلومات واالتكنولوجيا ت ت ركاعاملين لدى شأداء ال

 " تاجيةن إلاعمل عن بُعد وعالقته بعات لل الجام قابلية خريجيّ نوان"بعُ  (2018)نجم، سةارد  .3

راسةهدفت   التّ   الدِّ آ إلى  قياس  ومحاولة  بُعد،  عن  العمل  واقع  على  إعرف  على  خريج يّ ج نتاثاره    يّ ة 

عاد أبالعالقة بين  اع غزة. تناولت دراسة  ات في قطمولعكات تكنولوجيا المعاملين في شرال  الجامعات 

بُ  عن  البنيّ العمل  شملت:  والتي  التعد  المعلومات،حتيّ ة  لتكنولوجيا  الوظيفي،الر  ة  العمل   ضا  مرونة 

التبادليّ قّ والث اإلنتاجيّ ة  العمل وبين  بين أطراف  ت ة  تمَّ  العاملين وظف المانة على  بست ا  /234/   وزيعة.    ين 

القياسي للوصول إلى نتائج    نهجالمإضافة إلى    حليل الوصفيام التّ تخد واس  كات،رشلاعن بُعد في هذه  

راسة خلصتْ قو  .الدِّ راسة  د  طرديّ عال  د جووإلى    الدِّ كّل  قة  بين  موجبة  بُعد من    ة  عن  العمل  أبعاد 

را هذا وقد أشارت   واإلنتاجية.   ن ا مضبُعد للمهارات والخبرات للين عن  عامك ال تالمة اميّ هإلى أ  سةالدِّ

راسةولم تجد  لتجربة.  نجاح هذه ا فيما   ئية الختالف ساعات العمل عن بُعد ت داللة إحصاذاوق  فر  الدِّ

 ة. التقليديّ   المكاتب  نلو استمر العمل م

حدة    من  فيفخللتتغير  عد کمتدعيم ثقافة العمل عن بُ   نوان :"بعُ (  2021)محمد وأخرون،دراسة   .4

 " ة الجامعات المصريّ  يّ ة لدى خريجطالالب

راسةت  فد ه  واقعإ  الدِّ على  التعرف  خريجيّ الشب  ممارسة  لى  بُعد   اب  عن  العمل  لنظام  الجامعات 

بأنظمة العمل عن بُعد   باب المصريّ مستوى معرفة الشّ   ل دراسةالوذلك من خ  جتمع المصري.بالم

تحول    ي تلوقات اأيضا  للكشف عن المعّ   راسةدِّ الهدفت    وقد  .مةظنذه األ طبيق هنحو توقياس اتجاهاتهم  

اد  الشّ ون  ألنظمةستخدام  ع  باب  الحعد بُ ن  العمل  دراسة  منهج  على  الميداني  البحث  اعتمد  وتمَّ  .  الة 

استبانة عشوائيّ وتوزيعه  تصميم  عينة  على  منا  تتألف  المصريّ خريج    /452/ ة  الجامعات  ة.  من 

راسةتوصلت   ة  مصريّ الجامعات ال  ب اها: أنَّ مستوى المعرفة لدى شبهم  تائج أ لنّ ا  عة منو مجم   لىإ  الدِّ

يق العمل عن بُعد  ت تفاوت في اتجاهات شباب الجامعة نحو تطب أظهرما  متوسط، ك  کان ضعيفا  إلى

راسةقات التي كشفت عنها  ا المعوّ أمّ   سلبية وضعيفة، متوسطة،مرتفعة(.ات بين )تجاهالا تراوحت    الدِّ

بُعد ضعف شلشّ استخدام ا ن  دو حول  تتي  الو ر إلى الخبرة  االفتقانترنت،  اإل   ةك بباب لنظام العمل عن 
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العف مجال  ان  ملي  بُعد،  التقليديّ الثقّ   تشارعن  ومقاومافة  ماهة  كل  قناعة  وعدم  جديد،  باب الشّ   ةو 

 بأنظمة العمل عن بُعد.  المصريّ  الجامعيّ 

الروقي،دراسة    .5 تردنوان "  بعُ   (2021)مطلق  العملوّ مقافر  وجة  بجامعة شقراء    دبُع  عن  مات 

 "   vid(Co-(19كورونا  ةحئعلى ضوء جا

راسةهدفت   ال  الدِّ تو  فِ كشإلى  مقوّ عن مدى  بُعد في جامافر  العمل عن  عة شقراء خالل جائحة  مات 

والانكورو  تُ ،  قد  التي  الحلول  إلى  المقومات.توصل  توفيرهذه  في  ا  سهم  المنوقد  الباحث  هج ستخدم 

ن عمداء، وكالء،  الذي تكّون م  ث حة لدراسة مجتمع البالستبانة كأدام اكما استخد   ،سحيمال  وصفيّ ال

لوب  سأم الباحث  فة إلى استخدا باإلضا  ،مبحوث   /113/الشقراء وبلغ عددهم بجامعة    رات داء اإلمدراو

الشّ الح أداة  صر  بتطبيق  قام  راسةامل.  مجتمع    الدِّ على  راسةالكترونيا   وقالدِّ بلغ،  نات ا تبيساالد  عد   د 

لالصالح الال  تحليل   وتمَّ   تبيان.اس  100لدراسة  ة  ال عّ مجمبيانات  برنامج  عن طريق  ة  يّ حصائاإل   محزة 

(SPSS) راسةتوصلت  . و مات العمل عن بُعد  وّ توافر مق   تائج أبرزها ما يلي: لنّ إلى مجموعة من ا  الدِّ

السعوديّة، في  شقراء  جامعة  وأنظ  في  لتطبيقات  حدي نيّ تقمة  وامتالكها  خثة  شفت  كد  وق  بها.  اصة ة 

راسة ة العمل عن عليّ فراد نحو فااأل  ستجابات  داللة احصائية في ار الوظيفة أيَّ يغتبأنَّه ال يوجد لم  الدِّ

 مة. مستخد ات البُعد والتقنيّ 

أصرف،دراسة   .6 كورونا تقييّ نوان"  بعُ   (2021  )  فيروس  جائحة  ظل  في  بُعد  عن  العمل  أثر  م 

)كوفيد داطبيبالت  سيّ مؤسال  ءاألدا  لىع  (19-المستجد  فيق على  والتخطيط  البلدية  ارة إم  ئرة 

 " عجمان

هذه   راسةعمدت  تقييّ إل  الدِّ تم جد ى  وباء  وى  انتشار  في ظل  بُعد  العمل عن  على    idCov-19طبيق 

التحليلي  اعتمد الباحث المنهج الوصفي    البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.  لدائرة  يساألداء المؤس

ا  لعديد وا بي لدراألحصائية    ليب اسألمن  العالقة  عن  اسة  العمل  أبعاد  وتَْشُمل: عبُ ن  المعرفة    د  مستوى 

ال وآليات لمفا عاملين  لدى  بُعد،  هيم  عن  ال  العمل  المتطلبات  والمعلوماتيّ توافر  األد بو   ة،تقنيّة  اء  ين 

نتائج    ي.المؤسس كشفت  راسةوقد  لمستوى    الدِّ تأثير  يوجد  العامأنَّه  ية  د لالب  رةدائ  يفلين  معرفة 

فوالتخطي بط  إمارة عجمان  في  بُعد  عن  فيروظ  يالعمل  جائحة  ال  األداء  كورونا على  لمؤسسي س 

حينلدال في  نتائج    ئرة،  راسةأكدت  يو  الدِّ ال  داللة  أنَّه  ذو  أثر  المتطلبات تلمدى      احصائيةجد  وافر 
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والمعلوماتيّ  دائرة  التقنيّة  في  بُعد  عن  للعمل  والة  إمتخطيط  البلدية  جاام عج  ةارفي  ظل  في   ئحة ن 

 المؤسسي. ءالمستجد على األد فيروس كورونا ا

القطاع  ة  الموظفين في  عمل عن بُعد على انتاجيّ بيق التط  أثرنوان"بعُ (  2021)الخطيب،  سة  درا .7

 " (19-( في األردن خالل جائحة )كوفيد م الهندسيّ صميالت وت ار)االستشاالهندسي 

راسة عمدت   قياس    الدِّ ممإلى  اأثر  ععلارسة  بُ مل  على  ن  الهند اجيّ إنتعد  القطاع  في  الموظفين   ي سة 

  يّ استخدام المنهج "الكم  في األردن. تمَّ )19  -فيد )كوجائحة    والتصميم الهندسي( خالل)االستشارات  

راسةأداة    م تصميمَّ الوصفي التحليلي". وت   /380/ من    الدِّراسةوقد تكونت عينة    متمثلة باالستبانة.  الدِّ

فظفا  مو ا  العينة    تمَّ   ،يّ ردناأل  ندسياله  علقطاي  عن طريق  البسيعلااختيارهم  مجتمع  شوائية  من  طة 

والذ  يتألفالبحث  على  مِ   ي  يزيد  ما  المتخص  10000ن  من  النتائج  عامال  وعاملة   أبرز  ومن  صين. 

راسةإليها    ت ي توصلتلا بُعد   وجود درجة موافقة مرتفعة حول تطبيق مجاالت   الدِّ يّة  )البن   العمل عن 

اال  نولوجيالتك  تيّةحتال التوازن  واالجت معلومات،  سا عاملنفسي  ومرونة  القطاع ي،  في  العمل(  عات 

إلىبا  لهندسي،ا )تغير/ارتف  إلضافة  حول  مرتفعة  موافقة  الموظدرجة  إنتاجية  مستوى  كماي فاع(    ن. 

ين.  ف ظلمواة  تاجيّ عد وان يق العمل عن بُ ة قوية بين مجاالت تطبة إيجابيّ أشارت النتائج إلى وجود عالق

راسةع متغيرات يم جداللة إحصائية لرت وجود أثر ذو أظهوكذلك   . الدِّ

   يةنبجراسات األالّدِّ  2.1.1

ذلك على    ان: آثاركموقت، وفي أي   ي أي   العمل ف"  نوان :بعُ  (Eurofound ,2021)راسة  د .1

 " عالم األعمال

Working anytime, anywhere: The effects on the world of work” “ 

  T / ICTMيل مدى اعتماد  إلى تحلهادفة    لعملا  قوستأثير العمل عن بُعد على    ةراسدِّ لاناول هذه  ت ت

األداء والتوازن ت العمل،  اع، وتأثيراته على سا  (لمتنقلالعمل ا  /  تصاالت لمعلومات واال تكنولوجيا ا)

-وبي  ور االتحاد األ  دول أعضاء في  /10/ شمل البحث على    ين به.لة للعامالشخصيّ ين العمل والحياة  ب

المتّ  وبلجيكا،د حالمملكة  وفنلندا،فو   ة  وإيطاليا،  رنسا  وهنغاريا  والسّ و  اد نوهول  وألمانيا   -ويد إسبانيا 

ة. وتمَّ تصنيف موظفّي  مريكيّ حدة األاليات المتّ ن والو ابا يلرازيل، الهند واالب ن وباإلضافة إلى األرجنتي 

T / ICTM    وفقا مجموعات  ثالث  وطب في  لنمطية  العمل)    بشكلالميعة  العاملين  من    وظفين  دائم 

الزنمال الموظفين  ال،  المكتب،الموظفين  من  المكتب   نولمعيلذين  عاملين  كشفت  والمنزل(.    بين  وقد 
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راسة طول وربما أللعمل لساعات    ين عن بُعد يميلونليها بأنًّ العاملصلت إي توتلتائج اخالل النّ   من  الدِّ

ال أيام  في  مالعمل  مقارنة  العمل ضمنعطل  در  تب،مكاال  ع  مع    ( McCulley, 2020)اسة   متفقة  

لبية  لت  غهمة وفي أوقات فراإضافيّ عمل  ت  يعملون لساعا  د ععن بُ من العاملين  %  38التي أظهرت بأنَّ  

  جنس مشيرة إلى أنَّ لغيراذو دالئل إحصائية وفقا  لمت  ى جانب الكشف على اختالفات لإ  العمل. طلب  

يع لفتراالنساء  أملن  الرجت  من  ت  ال،قصر  المنزمع  عملفضيلهن  كموقع  يتعلق يلد ب  ل  فيما  أّما   .

راسةحياة، استنتجت  ين العمل والب نزالتوعلى ا  T / ICTMبتأثيرات   عن بُعد وبخاصة ل  لعم اأنَّ   الدِّ

ساسا  إلى  ن العمل والحياة، ويرجع ذلك أيام ب أثير إيجابي على التوازن العالمنزل، يبدو أنَّ لها ت  نم

راسةفسه، أشارت  ن  ت قوفرها. في المنية التي يووالز  نية مرونة المكا ال ل  إلى بعض مخاطر التداخ  الدِّ

 .يةلصراعات العائلة اياد مما قد يؤدي إلى زة األسريّ عمل والحياة ال ني ب

  حة للموظفين العاملين الصّ نفاق وة واإلمقارنة اإلنتاجيّ   "نوان  بعُ   ( Airtasker,2019اسة )رد  .2

 " تب الشركةعمالين داخل مكاال بل الموظفينعن بُعد مقا

“The benefits of working from home, Comparing the productivity, 

spending and health of remote vs. in-office employees” 

الشر األمريقامت  وكة  العمل  اتجاهات  في  المتخصصة  شملت  بدراسة    ( Airtasker)  اإلنتاجيةكية 

اقهم  نتاجيتهم وعادات إنفحدة . تمَّ مقارنة إ اليات المتّ ول ا  جميع أنحاء  ل، فيوام كامموظف بد   /1004/

أوحتى صحتهم وجوا  الرا حيمن  خرى  نب  اإلنتاج، احةتهم كساعات  تة  تشملاالعوامل    والتوقف عن 

وكان  وع  للعمل، التوتر.  هؤ  /505/امل  الشركة. عاملين  الموظفين  ء  المن  مكاتب  خارج    من 

الرأي.   Amazon’s Mechanical Turk"  راسةالدِّ ت  استخدم الستطالع    اسةرالدِّ هدفت    " 

للعمل. وأظهرت بوضوح أنَّ  يقة  كتب هو أفضل طرمالرج  ل خاالعماإليجابة عن السؤال فيما إذا كان  

بُ يع  نيالذ  عن  إنتاجيّ   د عملون  أكثر  يهم  الذين  من  مكالو عمة  في  يعادل  ن  بما  الشركة  يوما     /17/تب 

اإضافي في  الر لعام  ا   أعلى  من  من  ارتف نَّ  غم  العمل  أثناء  تزداد  الراحة  مقابل /  22/ المنزل  ت   دقيقة 

ا  برب رثُ د أقل تأبعُ   نع % من العاملين  15ة. وأنًّ  المكاتب التقليديّ   في  د اجلتواء اأثن   دقيقة راحة  /15/

أو عن بُعد    عملإنَّ الوالنتيجة،    يعملون تحت إمرته مباشرة .تيت ممن  تشن  يصاحب ذلك م  ماوالعمل  

 لكل   د ال يكون مالئما  لكل موظف أو حيحة وهو قر فعّال لكن يجب تطبيقه بصورة ص ايخ  يت من الب 

 . عمالأل ا من نوع
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د  رادليل من بيانات األفة:  نتاجيّ إلاوالمنزل    من  ل مالعنوان"  بعُ    ( Gibbs et al ,2021)راسة  د  .3

 " تكنولوجيا المعلومات متخصصيّ والتحليالت على 

“Work from Home & Productivity: Evidence from Personnel &  

Analytics Data on IT Professionals” 

راسعمدت   د   ةالدِّ اإلنتاجيّ سراإلى  و  ةة  وبَعد  قبل  المنزل  من  العمل  ك لذ و،  Covid-19  ءابأثناء 

أل باس األفراد  بيانات  مكثتخدام  المهنييّ   /10000/ ن  ر  خمن  شركات  أكبر  إحدى  في  تقن  ة  نيّ دمات 

  ب كات العمل من الم  الموظفين من  تحويل جميعمت فجأة  ب شهرا ، والتي قا  17ة  رتف لا  ات في آسيالمعلوم

(WFO)  المنزلالع  إلى من  للصدمجابة  است  (WFH)  مل  ال(Covid-19)لوبائية  اة    .  وقعةت مغير 

راسةاستعانت   ل  ين مهام العمموظفين للوقت بال  صيص كيفية تخ  قدمة من الشركة حولات المالبيانب  الدِّ

ال لكل  ئيسيّ الر  ات جرمخشاملة   العمل  وساعات  االجتماعات،ف موظة  يشمل  وهذا  الوقت   .  التعاون، 

لموظف،  حول خبرة ا  ت فة  للمعلوماباهه، باإلضات اندون تشتيت    ل في أداء المهامالذي يقضيه العام

)لو  ،رمالع التنقل  األطفالWFOـ  قت  وعدد  الجنس،  بعد   منزل.ال  في  (،  تحل  تمَّ  مذلك  حددات يل 

رتوصلت    المالحظة.والمقارنة  ومقدمة  لت اة بناء على المعطيااإلنتاجيّ   في  رات التغي إلى نتائج    اسةالدِّ

ها : ازدياد س قد  و ٪،19-8 ةبستاجيتهم بن انخفاض إن عملين عن بُعد % للعام18بة سبناعات العمل أهم 

ية مقارنة  نتاجّ اإلفي  نخفاض أكبر  م أطفال مع الين الذين لديهعاملل  ساعات العمل بنسبة أكبردادت  از

راسةت  رظهأو  مع زمالئهم. مما  من المنزل،  من الرجال أثناء العمل    ر النساء بشكل سلبي أكثرتأثُ   الدِّ

 ن الجنسين. ي بة  إلنتاجيّ وق هامة في ارف أدى إلى

م لى االلتزاع  عد بُ العمل عن  ة  ثافأثر ك   معضلة العمل عن بُعد:"   نوان:بعُ  (002,2kBrin)  دراسة .4

 " التنظيمي 

“The Telecommuting Dilemma The effect of Telecommuting intensity 

on Organizational commitment” 

راسةبحثت هذه    في اختالفات   ت ثح بو لتنظيمي،  على االلتزام ا  بُعد بدوام كاملعمل عن  لا  في آثار  الدِّ

من خالل دراسة أثر بُعد  عن  ر العاملين  وغيوام جزئي  كامل وبد   بدوام  ن بُعد االلتزام بين العاملين ع 

الوظيفية،   الوظيفي،  االرضمن    كّل   االتعليمّ توى  المس  الجنس،  الرتبة  االلتزام  لوظيفي.  ي والعمرعلى 

ت  كثر تفصيال  على التأثيراعطاء  نظرة أإل  ، يم التنظيمبعاد لاللتزاألادام تصور ثالثي   استخمَّ ت  حيث 

لكالمح العمددة  بُعد ثافة  رافت  د ه  .ل عن  تفصيليّ المدراء ر  إعطاء  سةالدِّ إذ ة حول  ؤى  كان سيتم   ا ما 
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المنتن في  بُعد  عن  العمل  المشورةفيذ  وتقديم  ال،  أم  الع  ظمة  قبشأن  التي  علىت د  وامل  االلتزام   ؤثر 

  يانات عبر االستب توزيع  تمَّ استخدام مسح مقطعي و مل عن بُعد.  علل  لبدوام كامي عند السماح  م يالتنظ

(Qualtrics) تائج باستخدام اإلحصاء الوصفي  النّ   يانات املة، وقد تمَّ تحليل ببة كإجا   /721/، نتج عنه

من  الحاالت أفضل    ض يس أسوأ، وفي بعكامل ل  م واعن بُعد بد   تائج أنَّ العملتُظهر النّ   ستنتاجي.واال

 عن بُعد(. )غيرعاملين   ةيّ لتقليد عاملين في مكاتب الشركة اتنظيمي من الال ماااللتز

تداعيانوان"  بعُ   (Palumbo et al,2021)اسة  رد  .5 العمفصل  بي  لت  التوازن  على  بُعد  ن  عن 

 "حفيز والرضاطة متسلسل من خالل التّ اة: تحليل وساالعمل والحي

“Disentangling the implications of teleworking on work–life balance: 

a serial mediation analysis through motivation and satisfaction” 

راسة سعتْ  ة  وازن الحياة الشخصيّ اجمة على العمل عن بُعد على تثار النّ على اآلإلى تسليط الضوء  الدِّ

إ.  (WLBعليها )ويطلق    ،والعمل التبادل االجاطوذلك من خالل استخدام  تمَّ جمع    . يعا تمر نظرية 

وتمًّ إشراك .  Eurofound  ي أجرتهادس الذ السّ   األوروبي  العمل  ع حالةية من استطال يانات الثانو الب

راسةفي هذه    /16473ن =    / بيين  و األورعينة كبيرة من    الباحثون تحليل وساطة متسلسل  ممَّ . صالدِّ

الحياة الخاصة.  وبين العمل    ن زاوت ال  ة للعمل عن بُعد علىرشر المباشرة وغير المبا اثآل لتحقيق في ال

 بُعد   تتوسط العالقة بين العمل عنخلية  تد   في كمتغيرات والرضا الوظي افع الوظيفي  لدّ حثون اأدرج البا

راسةوجدت    .WLBو عد بُ ن  العاملين ع  ، ويُضعف قدرةWLB  عد يؤثر سلبا  علىأنَّ العمل عن بُ   الدِّ

  ة والعمل.خصيّ ياة الشحلزنة بين اعلى الموا

ة بين  ن ا في المواز: قياس الرضمنزلل من الالعم عنوان"بُ   (t al,2021Irawanto e)  ةسارد  .6

 " في إندونيسيا IDCOV-19ة  ضغوطات العمل  أثناء جائحو حياةلاو العمل

“Work from Home: Measuring Satisfaction between  Work–Life  

Balance and Work Stress during the COVID-19 Pandemic  in 

Indonesia” 

راسةض من هذه  الغر ضا الوظيفي  ى الرعل  المؤثرةولة  غيرات المحتملعديد من المتا   لبحث فيهو ا  الدِّ

راسةه  كانت أهداف هذ  .COVID- 19نزل أثناء جائحةمال  من  العاملينعلى   دراسة آثار العمل  :  الدِّ

اسة ما إذا ومن ثمَّ در  .يف يظ ضا الوط العمل على الرو غالعمل والحياة، وضن بين  ز واالت  المنزل،من  

زل ي العالقة بين العمل من المنا  فازنن دورا  متوعبا العمل يل  ياة وضغوطمل والحبين العكان التوازن  
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اإلندونيسيال  الرضاو العمال  سياق  في  اتبعت  وظيفي  راسةين.  الكميّ   الدِّ العالق  النهج  ين  بة  لفهم 

ا تالمتغيرات  تجميعمَّ لمقاسة.  المط    استب  ةبولالبيانات  امن خالل  لجمع  اإلنترنت   ت. لمعلومايان عبر 

والعمل عن بُعد   لمنزلفي ا  عليهم الجائحة البقاء  فرضت   ذينال  من الامع  /472/  راسةالدِّ شارك في  

إندونيسي أنحاء  جميع  برن  تحليل  وتمَّ   .افي  باستخدام  راسةكشفت    .LSP-Smartامج  الردود  أنَّ    الدِّ

اشر  بشكل مب  ير كبيرلها تأث ة، وضغوط العمل  يّ الشخص  الحياةولعمل  ا  نيب المنزل، التوازن    مل منعلا

مباوغي الرضار  بأنَّ   .وظيفيال   شرعلى  أظهرت  من  وقد  للعمال  المن  العمل  للعمل  جديد  كمناخ  زل 

أنندونيسيي اإل يمكن  الوظيفي  ن  المتويحافظ على رضائهم  يلتزموا  قع، ومن  وأن    أن  جزوا  نيبعملهم 

تطبيق  مهامه عند  الصّ يّ سلام  عحيحاسات  قد ة  أنَّه  من  الرغم  الت يصحبه    لى  بين بعض  مل الع  داخل 

يؤثر سلبا  على الرضا الوظيفي. وأشارت  عمل  لالجانب اآلخر، يعد  ضغط ا  ما فيبينة.  اة الخاصوالحي

راسةلا ي إلى ومات التي تؤد لعم تكنولوجيا المقص دعنل  عن بُعد مث  حديات في ظروف العملالتّ   إلى  دِّ

 ي. الرضا الوظيف يف ض انخفا

نظا  " اننوبعُ  ( Peter, 2018)  دراسة  .7 عنتأثير  العمل  أدابُ   م  على  اعد  قطاع   لموظفينء  في 

 " يز النيجيرط والغاالتنقيب عن النف

“The Effect of Teleworking System on  Employees Performance in the 

Nigerian Oil and Gas Upstream Sector” 

راسةفحصت   ،  يريافي نيج    لمحروقات طاع افي ق  ينعن بُعد على أداء الموظف  أنظمة العمل  ريث أت  الدِّ

التكنولوجيا  العسة  درا  إلىوقد هدفت   بين  الذكيّ ومرنة  ال ة  البنيّ والقة  الهواتف  ارسة د ممة عناستخدام 

راسة تمتْ  ظفين.العمل عن بُعد على أداء المو  هم  ر ايتخا تمَّ عامل،   /278/ة تضم ي ئعلى عينة عشوا الدِّ

أ شمن  والربع  في  وغاز  نفط  الركات  فية  نيجغوس  رادت  تماع   يريا.ي  تصمي   سةالدِّ بعلى  حث  م 

صلت إليها  لتي توتائج ا، ومن النّ SPSSريق برنامج ال  ط  انات عنتحليل البي  ي عرضي، وتمَّ مقطع

راسة نة  ة ومروالذكيّ   فت اوام الهاستخد والتكنولوجيا    مالمتمثلة في استخدا  د عبُ د العمل عن  أنَّ ألبعا  الدِّ

 . وظفينء الم يم العمل أثرعلى أداتنظ 

راسةين ه بف والتّشابأوجه االختال .3.1.1 راس الّدِّ  ابقة: ات السّ الحاليّة والّدِّ

 : نت الباحثة استخالص ما يلي ابقة تمكّ سّ راسات الالل استعراض الدِّ خ منو

 ابقة:س  لا تراساة والّدِّ الحاليّ  اسةرالّدِّ واالختالف بين  بهاشأوجه التّ   −



12 
 

ااختل السَّ لدِّ فت  براسات  فيما  أواألمن حيث  مة  المقدّ   اسةرالدِّ وبين  ها  ين ابقة  ذات  المتغيرات    بعاد 

هذا   ها.وبالتالي مدى أهميتّ   ن بُعد ظمة العمل عة تقييّم أنز عليها في محاولكي الترالتي تمَّ األهميّة  

ي الرضا الوظيفي  ره فودو  فقط  داءاألو  ة اجيّ األثرعلى اإلنت  قياس  ىلراسات إدِّ مدت بعض العد  وق

ال  التطرق إلى  ونللعاملين د  ت   للتحّول  أساسا    رتبامة التي تعهالعوامل  رها  ؤثر بدوالرقمّي والتي 

القدرة على  إلنتاجية واإلداء وغيرها، وبعلى ا العالتالي في  بُعد  تبنّي أنظمة  لدرجة  ا  فيمل عن 

مل لعتطبيق أنظمة ا  ابقة بأنَّ سّ ت الراسالى الدِّ ع  عاللباحثة من خالل اإلطشفت اتك. وقد ااألولى

من  ى الرغم  ل عسواء    د راد والمؤسسات على حاألفمن    لِّ ى كيجابي علإر  يكانت ذو تأث عن بعُد  

ئمة أو مدى مال  ةزمات الالمجيّ ة كعدم توفر البرليّ عن الممارسة الفع  ض الثغرات الناتجة وجود بع

التحتيّ البنيّ  الوأة،  ة  تمتع  بمستوى  ي فظوممدى  بُعد  عرفالمن  بالعمل عن  شعور  ال  وأ  ،والمهارات ة 

االجتم عزلاب ولة  العويد  العد اعية،  مع.  اآلخرى  املمن  اتفقت  إليها   ئجتاالنّ   وقد  توصلت  التي 

أهميّة  هاالباحثة في دراست  التحتيّ نبُ ال  وافرت     في  الملومات واالتصالعماللوجيا  لتكنو  ةى   فين ظو، 

  تجربة   احنج  على ّي  يجابثر إ ا من أهولما ل  هي المنزللة  مفضيلة  ئة بد يب و  ،هارات العاليةذوي الم

 . عد ن بُ مل عالع

راسةميّز ي ما −  ابقة س  ت الراساّدِّ ة عن الالحاليّ  الّدِّ

راسة الباحثة لدى  ة ميداة دراسالحاليّ   الدِّ   يريتل، بُعد في شركة س  عنفترة عملها  نية من واقع تجربة 

التجربة    ات نظرهم،وفهم وجه  قرب   نع   ند على فحص المبحوثياعمما س في العديد من  لتقييّم هذه 

التيالجوان في  وا  تكون  قد ال  ب  السّ الدِّ ضحة  إث اومحو  ابقة،راسات  العاللة  المتغيرات قات  بات  ألّهِم 

  بُعد ن  مل ععلطبيق اإنجاح عملية ت  يف  التي ساهمت   إلقاء نظرة عميقة للعواملو  جب توافرهاالتي ي

النتائ المباشرتلل  جوأهّمِ  أهمّ طبيق  إلى  للوصول  التيلاوات  التوصيّ   ،  تح  تساهم  مقترحات  قيق  في 

األاألمثل  ام  ستخد اال سيرلهذه  في شركة  وانظمة  نتائج  يتل،  تعميم  على  راسةلقدرة  قطاليشم  الدِّ ع ل 

 في سوريّة.  والقطاعات المختلفة االتصاالت 

راسةتفادت اس دوق −  لي:ي التاف قةباراسات السّ ن الّدِّ الية محلا الّدِّ

 .ةلحاليّ ا راسةالدِّ موضوعات ة اإلطار النظري فيما يتعلق باب كت ➢

ماالستفاد  ➢ توصّ ة  الدِّ اين  بعض  واقتراحات  السّ سارات  التّ ت  في  التي ابقة  الجوانب  على  عرف 

ها.  تحق البحث تس  وأهم 

 غيرات البحث.د متاجيإوالفرضيات وبناء التساؤالت  ➢

راسةاالستبانة الخاصة ب فقرات  اختيارفي  قةابسّ لراسات ان بعض الدِّ ادة مف تساال ➢  .ةالحاليّ  الدِّ
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 ةراسالّدِّ ت اؤال وتس  لةشكمُ  2.1

العمل عن بُعد ل يبدو أنَّ  تستمر في تبنّي منهج العمل عن بُعد؟ بشركات سوم لم يَعُْد "هل الل اليالسؤا

ال يكون  الطبيعي قد  إذا كان    م يّ ي قبت   حاليا    العالم  ت وم شركاقت   ، حيث مالستقبل األعم ل  وضع  ينبغي  ما 

، ن بُعد كما يحلو لهمعمل عمن ال  مه نمكِّ تُ مرنة    سياسة  موظفينلدى اليكون    تح مكاتبها، أو أنْ إعادة ف

 نَّ بأ راسات  الدِّ   دتْ حيث أكّ   (Gitlab,2021). ر يتقر  فقو  ٪ 100باع سياسة العمل عن بُعد بنسبة  أو ات

يتجه    مستقبل اقت حن العمل  واستخد و  المعرفة  واال  ماصاد  العمل  لمتكنولوجيا  وأنظمة  ، المرنةعلومات 

ويذكر  العالم.أنحاء  عتماد هذه النظم في  ملية اع من عسرّ لذي  ا  19-يد باء كوفشار وخاصة بعد انتوب

  ل العالم، وهو ما يمث في    زلامل من المنمليون ع  260لية بأنَّ هناك ما يقارب تقرير منظمة العمل الدّو

 . (2021الدّولية،منظمة العمل ) ةيّ من العمالة العالم %  7.9

راسة  ِعدَْت هذهأُ  ئحة  إثر جا   لسوريّةبيقه في الشركات ا اثة تط وحد ع البحث  وضو هّمية معلى أبناء   الدِّ

العم19-يد كوف استعراض طبيعة  بهدف  فعاليّ ،  وتقييّم  الجديدة،  الل  تجربة  بُعد ة  عن  كان  ح.  عمل  يث 

  نة از األصعدة كمحاولة الموعديد من  باحثة على الال  ىلشركة سيريتل أثر ع  مة فيظنهذه األ لتطبيق  

الحياة   واليّ الشخصبين  فالتغيّ عمل،  ة  األد ر  العملاء،  ي  التيإلى    باإلضافة،  ساعات  قد    الصعوبات 

الموظفين خأثناء    تواجه  مالالعمل  حيث  من  الشركة  مكاتب  التقنيّ ارج  والت  ات ئمة  مدى  كنولوجية 

ث  للبحلباحثة والرغبة  لعوامل التي أثارت فضول اد من اناسبة والعديملا  ةافر البيئة البديل وت و ،اهتوافر

ت رة الحقيقية على تبنيها في قطاع االتصاالالقد   بُعد ومدى  قابلية العمل عن  قييّملت  الحقيقة  رهاأثاعن  

 . وريةفي سسيريتل موبايل تيليكوم شركة 

راسةة لكاإلشارة إلى مشيمكننا  يالوبالت  :  كاآلتي الّدِّ

أت  نَّ إ اطبيق  بُعنظمة  عن  عمليةلعمل  يتطلب  بنجاح  مـستمر   د  مد لقي   تقيـيّم  ف اس  وعّ ى  رنة  مقااليتها، 

باألهداف  لنّ ا المتحققة  ثـمَّ المرجتائج  ومن  منها،  في    وة  مستمرة  حيث بذل جهود  النظم.  هذه   تطوير 

أه مـن  ل  سيي المقـا  ـمِّ يُعتبر  عالمحددة  العمل  معرف  ننجاح  القوة  ةبُعد،  هذه  لضوا  نقاط  في  عف 

راسة لةا تحديـد مـشكلمنطلق يمكننـمنظومة. ومن هذا اال  :اليالتساؤل تّ ال يف الدِّ

 ليكوم. ريتل موبايل تيعد في شركة االتصاالت سيعن بُ   فعاليّة أنظمة العملما مدى 

 : ية  تالمنه نستخلص التساؤالت الو
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 : األول لرئيسيال التساؤ

تتوا بمقوّ   رفهل  عن  العمل  فمتملا  عدُ مات  )المهثلة  الي  البُنيّة  لتكنول ارات،  المعلوماتحتيّة   ،ت وجيا 

 ؟ تلشركة سيري ي ف  نزل(الم

 ة: لثانوي التساؤالت الفرعية ا منها  يتفرع

 ؟ من الوسط بدرجة أكثرت المطلوبة للعمل عن بُعد هل يمتلك موظفو شركة سيريتل المهارا .1

 ؟ ن حوثيالمبجهة نظر و  في كنولوجيا المعلومات ة لتيّ ت لك سيريتل بنيّة تح تمت هل .2

   عد؟ل عن بُ للعم مناسبةل بديلة المنزل بيئة عم هل يعد   .3

 ي الثاني:  الرئيسؤل التسا

ي العمل عن بُعد فأنظمة  اليّة  وبين فع  عن بُعد   مقّومات العملحصائية بين  إ لة  ذات دالهل توجد عالقة  

 ؟ تلشركة سيري 

 ة الثانوية: الفرعي يتفرع منها التساؤالت

دالعالقد  وجتهل   .1 ذات  بين  ة  إحصائية  المقّومالة  البشريّة  توافر  الم  لةتمثالمت  وبين ارات  هفي 

 تل؟ ة سيري العمل عن بُعد في شركظمة نأليّة فعا

ذات   .2 عالقة  توجد  إحصائيهل  توافر  داللة  بين  التقنيّةة  التحتيّة  يّ ن البُ في    مثلةالمت المقّومات  ة 

 ل؟ شركة سيريت  العمل عن في ةمظنأومات وبين فعاليّة المعل التكنولوجي

يّة  ن فعالالمنزل وبيالمتمثلة في  ة  البيئيّ ات  قّومافر المبين تو  ئيةصاة ذات داللة إح. هل  توجد عالق3

 ل؟ ي شركة سيريتالعمل عن بُعد فأنظمة 

 التساؤل الرئيسي الثالث:

بُعد في  العمل عن  مة  ظنأ  ةفعاليّ   علىعن بُعد    العمل  لتوافر مقّومات حصائية  إة  دالل  ذو  أثروجد  ي هل  

 ؟ ركة سيريتلش

 ية: الثانو فرعيةت الا التساؤاليتفرع منه

المهارات   البشريّة  مات قوّ المتوافر  في  لة إحصائية  الد   ذور  أث  يوجد هل   .1 في   ة اليّ فع  على  المتمثلة 

 ؟. يريتلالعمل عن بُعد في شركة س أنظمة
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  ت التحتيّة لتكنولوجيا المعلوما  في البُنيّة  ةلث م تالتقنيّة المت  ّوماالمق  رفتوافي  داللة    أثر ذو  د جيوهل   .2

 . ؟لسيريت ركةفي شن بُعد العمل ع ظمة ن أفعاليّة  على

أنظمة  فعاليّة    على  ة في المنزلالبيئيّة المتمثلالمقّومات    توافرفي  ة  إحصائيداللة    أثر ذو  يوجد هل   .3

 ؟ كة سيريتلرش عد فيعن بُ  العمل

 لرابع: يسي ائرالتساؤل ال

ت  مالمقوّ توافر اقة بين  العالالمهارات على    البشريّة المتمثلة في  المقّومات ل لتوافر  دِ عَ مُ   رهل يوجد أث 

 مة العمل عن بُعد؟  يّة لتكنولوجيا المعلومات وفعّالية أنظلتحتا نيّة المتمثلة في البُنيّةالتق

 : الخامسالتساؤل الرئيسي 

 ؟ منهاوة جرملا% من األهداف 50يق في تحق أنظمة العمل عن بُعد  ت حنجهل 

راسة يّة أهم 3.1    الّدِّ

 ريعة سّ ه في ظّل التغيرات الوجود   ، فرض ةربي الد العالب   فيبيا  ث نسيعمل عن بُعد حد يُعتبر تطبيق ال

والمعلومات.في   التكنولوجيا  كوفوقد  هذا    عالم  جائحة  انتشار  بعد  الحاجة  ا  19-يد دعت  حول لتّ إلى 

ومدى    قابلية تبيّنهعد وتقييّم مستوى  ل عن بُ العم  موه فمزيادة األبحاث حول  ظم، ونلريع إلى هذه االسّ 

 .الشركات قبل  ننجاحه م 

ت هنا  راسةد  ستمومن  اة  الحاليّ   الدِّ إثراء  ةلنظريّ أهميّتها  في  دورها  العر  من خالل  ببحث  المكتبة  بية 

بيئة العمل ومموجود لاتغيرات  للتفاعل مع الم  مةتقود المنظ  ق بممارسة إدارية جديدةيتعل   ةفرعة في 

بة التجر  هذهة مدى نجاح  يّ الحال  راسةالدِّ سوف تكشف  تطبيقها. إذ    لذي حققته من خالللتغير امدى ا

المعوقوت تحديد  على  لتبعمل  وقد ات  هذا  سيريتل.  شركة  في  الب  نيها  أثناوجدت  مراجعة  احثة  ء 

السّ الدِّ  تتدِّ ال  بشّحِ   قةابراسات  التي  العربية  ال ان راسات  بُعد،ول  أثر تطب  حث تب  والتي  عمل عن  قاته  ي في 

االتصاالت  باإلضعلى قطاع  أنَّ ،  األدلافة  الت  بع  ربةمتضانادرة وجريبية  ة  تقييّم  في  في  األحيان  ض 

هالم  ملالعوا نجاح  في  التجربةؤثرة  تصبح    .ذه  راسةوبذلك  للدِّ الحاليّ   الدِّ استكماال   السّ ارة   قةابسات 

للدِّ و المرجعا   هحقة  الّ راسات  المجافي  لما  ذا  و   هريثتل  قضايا  بنظ تمن  تؤخذ  أن  يمكن  ر  ساؤالت 

 .باراالعت

راسةعكس    تيجةنظهرت    سةراللدِّ   ةيّ التطبيق   ميّةاأله  أّما ة وزمالئها الميدانية للباحث  لتجربةواقع ا  الدِّ

يم  تقد في    والتي استمرت   تصاالت،الا  في قطاع  ريةالّسو  أكبر الشركات   يريتل التي تعد  في شركة س
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راسة الص . واستخلعديد من العقبات بالرغم من ا ةع فترخدماتها بجودة م تساهم   ات التيلتوصيأهمَّ ا الدِّ

ي القرار حول التي تساعد متخذ تجربة العمل عن بُعد و  تقويّةة لشركة سيريتل و تصاديّ القة اميّ تنلافي  

التي  سام  قاأل  ر بها في العديد منستمراالالقدرة على اعد، ومدى  بُ   لألنظمة عن  فية االستخدام األمثلكي

اتيجية للشركة االستراف  ألهد تحقيق انظمة لذه األلي رفع كفاءة ها بذلك. وبالتاح طبيعة العمل بهتسم

بدوره   واقتصاديعكس  ينوذلك  العوائد  عليها من خالل رفع  التكاليف.ا   إمكانية   خفض  إلى  باإلضافة 

راسةه  ذ ه  تعميم نتائج عن بُعد من    يق العمللتطب   يةفن فرص تطويرية ومعرضته م رعفيما است   الدِّ

في  شأنه تساهم  أن  التنظالتّ ا  لطوير  ايمي  عن  ضاباإل  التصال،شركات  التفة  عن  حديات  الكشف 

عن بُعد حول إلى أنظمة العمل  مدى قابلية التّ األمر الذي تطلب دراسة وتحليل    تشارها.ات الن والمعوق

 تل.ة سيري كشرفي 

   سةارالّدِّ أهداف  4.1

ت  عستطاهل اويتل؟  سير  ممارسة األعمال خارج مكاتب شركةمل عن بُعد لعلا  ةمدى فعاليّة أنظم   ام

 ة الموضوعة للشركة. راتيجيستألهداف االا تحقيق

راسةسعى ومنه ت  تالية: ة إلى تحقيق األهداف الالحاليّ  الّدِّ

  .عد عرف على مفهوم العمل عن بُ التّ  -1

 ن بُعد.عمل علايجابيات إسلبيات وعلى  فرعالتّ  -2

 عد. عن بُ أنظمة العمل  ينتبّ لشركة سيريتل  ل عن بُعد فيت العممقّومار افوت قياس مدى  -3

 المطبقة. عد عن بُ  العمل لتجربة  واتجاهاتهم سيريتلشركة  ظفيع رأي موطالاست -4

 ظمة العمل عن بُعد في شركة سيريتل.أنة فعاليّ  ىتقييّم مد  -5

لمواكبة ت  يات والتحدّ اقعوّ ملاعد فـى مواجهـة اأن تـس  من الممكن  يات التوصيّ تالتقديم بعض   -6

 ل.سيريتبُعد في شركة  تطبيق أنظمة العمل عن

رارات متغي 5.1    سة الّدِّ

 :التابعة  يراتلمتغا −

 مل عن بُعد مة العفعاليّة أنظ
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 المتغيرات المستقلة : −

 تشملو  بُعد ل عن  معالمقّومات  وافر  مدى ت  ةاسدر  خاللمن    العمل عن بُعد تجربة  م فعاليّة  تقييّ   سييتم

   تالية:ال ت االمتغير

 . لمهارات(وتشمل متغير )ات البشريّة: ّوماالمق

 مات( المعلوكنولوجيا نيّة التحتيّة لتر )الب تغيوتشمل م  :ةالتقنيّ  تّوماالمق

 المنزل( تشمل متغير )والمقّومات البيئية:  

راسةتعريفات ومصطلحات متغيرات  6.1    الّدِّ

بأنّها:"الالمق  فعرتُ  تساعد امل وو عّومات  التي  م ى  عل  العناصر  تجعَل  تحقيق  الن  أن  قادرا  على  عمل 

 . ) 2021ي،لروق)مطلق امل وجه"لى أكالمرجوة منه ع األهداف

 ر العمل عن بُعد توفر: مرااستو ح  مات لنجامن أهّمِّ المقوّ و

د للموار  ات، حيث وجودة في الشركمال العناصر  يعد  العنصر البشرّي من أهمِّ   :بشريّةمات الالمقوّ  (1

المؤهلةريّ البش األهميّ ر  دو  ة  المعبالغ  نظم  وإدارة  تشغيل  في  تعزىت،  لوماة  حامعظ  إذ  ت  الم 

 .(Panda& Rath,2018ومات )المعل  نولوجيا ريّة في استخدام تك ت البشارالضعف المهل  الفش

الب تو وبالتالي  من  عند  العمل  بأهميّة  األفراد  والعم  عية  مهاراعل  بُعد  تطوير  وتأ لى  لهم  يهتهم 

ت تغيرايع مع المالّسرأعلى مستويات الكفاءة للتعامل    وصول بهم إلى لل  ةد إكسابهم مهارات جديو

 مال. ئة األعفي بي 

وأدوات التكنولوجيا   لعََمل بكافة أساليب الكامل لاالرتباط  ن بُعد يتطلب العمل ع التقنّية:ت ماوّ مقال (2

وس من  وشبكات الرقميّة  التالي  ابو  .ائط  البنيّة  المعلحتيّ تلتوفير  لتكنولوجيا  تُعرف   ،ت اموة  التي 

والمكالتقنيّ   مجموعةبأنَّها   ووسات  االونات  بُعد   تصالائل  تنسيقهيلتي  ا  ت ايّ والبرمج   عن  ا،  تم 

 (. 2015قواسمي،  لالتي تسهل إجراءات العمليات المختلفة )انظمة وتشمل كافة األ 

 ة: أساسيّ نات وكم   أربعلمعلومات من يا اجلوحتّية لتكنووتتألف البنيّة الت
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سم  وملحقاتهاب  الحاسو  كأجهزة  ة:ديّ ماال  ناتالمكوّ  .1 م )كاميرا،  لوحة  (  .يح.فات اعات، 

الالهواو إد هذه  قسم  وتُ   ذكيّة.تف  وحدات  إلى:  التخزين خال/إالمكونات  ووحدات  خراج، 

 (. 2019ة )دلول،والمعالج  الثانوية

وتَ ات البرمجيّ  .2 النظمروب  ةطبيقيّ الت   برمجيات ال من    ت ياالبرمج  كافة  شمل:    . ل يوالتشغ  مجيات 

  ثر من أك  من قبل  عمالاالستية  مكانعلى التخزين، إ  البرمجيات بالقدرة العاليّة  متعتت   بد أنْ الو

الوقت   مستخدم تحليلع  درةالق،  نفسه  في  على    ومعالجة  لى  والحصول  المعلومات البيانات 

 . (2018)نوفل، 

ألولية التي  ا  ةد اوهي المالمعطيات،    ت أوام قواعد المعلويها أيضا  لع  ويطلق  انات:قواعد البي .3

واست وحفظها  معالجتها  للوصولجاعواستر  وتحديثها  عادتهاتتم   .فالمعار  إلى  ها 

   (2015ي،)قواسم

مختلب ر  الت:واالتصابكات  الشّ  .4 مواقع  عدة  في  والوحدات  المحطات  تتيح ط  بيئة  في  فة 

 ةكرالشداخل وخارج  تقبالها  ساو  ت والمعلومات البيانا  سالإر  ات عملي   إجراءللمستفيدين من  

 (.2013ة،  جمعلبرزنجي و)ا

إلى ضرورة   مباإلضافة  دعم  األج لصي  ناسب توافر  والمعداانة  وهزة  البرمجيات    لتحديث ت 

 . (2018،وغيره )الغامدي

هاما  من   ءا  المؤهلة جزمن النماذج اعتبرت الموارد البشريّة  والبدَّ من اإلشارة إلى أنَّ العديد  

البُ مكونا لتكنولوجيا  يّ نت  التحتيّة  أنّهالوعملاة  إذ  أرب  مات  وليس  أجزاء  خمسة  من  عة  تتألف 

األ والبيا واال   لشبكات ا   يّة،ربشالموارد  ال  البرمجيات،  ،جهزةوهي:   نات تصاالت، 

(Alter,2002) . 

البيئيّة: (3 العمل،    العملبيئة    المقّومات  بأنّها  تُ أو مكان  الجغلاعرف  ف  يرافحيّز  تتم     ية يه عمل الذي 

ما  ا جميع  ويشمل  ذ الب  طيحي إلنتاج،  بحد  مثلاتهموقع  آخرى  مكونات  تشمل  كما  مستوى  ،   :

ونة لبيئة  اصر المكّ عنع الجمي   توفر  عند مل الفّعالة"  ئة العبي  مكان العمل". ويطلق على  وضاءالض

لموظف النفسيّة  ة احرالمما يؤدي    على الموظف،دون التأثير السلبي  مريح  العمل بشكل مالئم و

بدوره  لاخد  ليؤثر  العمل  تحسين  راشمب  بيئة  على  والكفاءةة  م  .اإلنتاجة  خالل  راجعة ومن 

الراساالدِّ  وسّ ت  الابقة  المرغوبمنالنَّ  بأ   باحثةجدت  األماكن  أكثر  للعمزل  المثالي  ة  والبديل  ل 

 وعلى   ،إنتاجهالذي يمكننا     للعمعلى جودة امباشر    تأثير    العمل من  لبيئة ما  ولِ   يّة.للمكاتب التقليد 
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الجسدية   والعقليّ سّ نفال  وأ سالمتنا  من  ة.ية  مزيدا   نبذل  أن  يجب  التف  أفال  في  كيفية  ر  يك الجهد  في 

 ؟. تحسينها

البيئيّة(   - ـ التقنيّة بأنّها عدد من المكونات ) البشريّة  عد ل عن بُ مقّومات العمثة  ّرفت الباحع  تاليال بو

 ذلك في سعيها و  د عبُ ق أهداف أنظمة العمل عن  يتي تسهم في تحق ما، وال  ركة افرها في شالتي يجب تو

 اءة.على كف قة بأ الُمَطبِّ للشركة االستراتيجية لتحقيق األهداف 

العمل  أنلية  اعّ فأّما   بُعدظمة  تُ عن  قدرة    هابأنّ عرف  :  الوصمدى  من  بُعد  عن  العمل  إلى أنظمة  ول 

 ة. اءة عالياألهداف الموضوعة بكف

راسة نموذج  7.1  الّدِّ

كمتغير ة أنظمة العمل عن بُعد  فعاليّ   ة ويبينحاليّ ال  ةساوذج االفتراضي للدرلنم ا  ح( يوضّ 1-1الشكل)

   .ستقلةالموامل من العجموعة ثر بم أ، يت بعتا

 إعداد الباحثة المصدر:

راسةمتغيرات ( نموذج 1-1ل )شكال  الّدِّ
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راسةلافرضيات  8.1    ّدِّ

راسةمشكلة  لوعد صياغة تساؤالت البحث حبَ و  يات البحث كاألتي:  ضاستخالص فر ، تمالدِّ

 : األولى  ةيّ س يئالفرضية الر .1

H1    عن العمل  مقّومات  )ا  ةالمتمثل بعدُ تتوافر  البُ لمهارافي  لتكنول ال  نيّةت،  المعلومات، تحتيّة  وجيا 

 . كة سيريتلشر في منزل(ال

 ة: ة الثانويّ الفرعيّ يتفرع منها الفرضيات  

 1-H1 ل عن بُعد بدرجة أكثر من الوسط. مطلوبة للعات المهارالمكة سيريتل رشيمتلك موظفو 

 2-H1مبحوثينوجهة نظر ال يلومات ف لتكنولوجيا المعة بنيّة تحتيّ  تمتلك سيريتل . 

 3-H1  بُعد في وجهة نظر المبحوثين ل عنللعم سبةمنابديلة  بيئة عمل المنزل  يعد. 

 :  الثانية ةضية الرئيسيّ فرال .2

H2  ل عن عملا  ةأنظم عن بُعد وبين فعاليّة    لعملامقّومات  ين  ية ب ائصحإاللة  ذات د   ةقتوجد عال 

 .سيريتلشركة  بُعد في

 ة: يّ ة الثانوعيّ ر فضيات اليتفرع منها الفر

1-H2  دال  جد و ي ذات  إحصائية  عالقة  تولة  البين  البشريّة  مقافر  المهارات ّومات  في  وبين    المتمثلة 

 .كة سيريتلرشالعمل عن بُعد في أنظمة فعاليّة 

2-H2    ذات عالقة  بيند توجد  إحصائية  المقّوم  اللة  في  المتمث قنيّةالت  ت اتوافر  التحتيّة  نيّ البُ لة  ة 

 .شركة سيريتلالعمل عن في   ةظمأنفعاليّة   علومات وبينمللوجيا التكنو

3-H2  فعاليّة    نالمنزل وبيالمتمثلة في  ّومات البيئيّة  اللة إحصائية بين توافر المققة ذات دتوجد عال

 .سيريتلركة شل عن بُعد في عمال أنظمة
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 ة لثاثلا ةالفرضية الرئيسيّ  .3

H3   عد في العمل عن بُ ة  ظمأن  فعاليّةعلى  عمل عن بُعد  ال  ت مامقوّ توافر  لداللة إحصائية    ذور  أث  يوجد

 ل.ة سيريتشرك

 ة الثانوية: لفرضيات الفرعيّ منها ايتفرع  

 1-H3   فعاليّة   على  مهارات لا  المتمثلة فية  شريّ المقّومات الب  رتواففي  داللة إحصائية    أثر ذو  يوجد

 .سيريتلة عد في شركبُ   نع لالعمأنظمة 

 2-H3   ولوجيا تيّة لتكنالبُنيّة التحفي    المتمثلة  قنيّةالتالمقّومات    توافرفي  ئية  حصالة إ دال  أثر ذو  يوجد

 .العمل عن بُعد في شركة سيريتلة أنظم أنظمة فعاليّة  على المعلومات 

3-H3   أنظمة  ليّة  عاف  على  المنزلفي    ةلالمقّومات البيئيّة المتمث  افروت  فيإحصائية    لةدال  أثر ذو  يوجد

 .يريتلشركة س العمل عن بُعد في

 رابعة لا ةرئيسيّ ية الالفرض .4

H4   لتواعدِّ مُ أثر    يوجد المل  القوّ فر  البشريّة  المهارات  مات  في  توامتمثلة  بين  العالقة  فر على 

 .لعمل عن بُعد ا ةمظنفعّالية أ المعلومات وتكنولوجيا ل التحتيّةنيّة البُ المتمثلة في   ةالمقّومات التقنيّ 

 الخامسة  ةالفرضية الرئيسيّ  .5

 H5  هداف المرجوة منها% من األ50قيق  تح د فيعن بُع ة العملأنظم نجحت. 

راسة منهجيّة 9.1  الّدِّ

راسةعتمدت  ا  - الالمنهعلى    الدِّ استخدمت  وقد  التحليلي،  الوصفي  أسابج  مصدرين  يّن اسي حثة 

   للمعلومات:

ير،  راة التقي مراجعالثانوية والتي تمثلت فت  در البياناصام  يفبحث   ال: حيث تمَّ ةمصادر ثانويّ  .1

واألبحاساراالدِّ  ات  العربيّ لسّ ث  واألجنبيّ ابقة  الة  المقاالة،  والوثائت  التي  منشورة  تناولت  ق 

راسةموضوع   ري. النظّ  ر عالجة اإلطال مأج اإللكترونية من إلى البحث في المواقع ، إضافة  الدِّ
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أوليّ  .2 راسة   لغرض خصيصا    ة مصممة  نة كأداة رئيسيّ خدام االستبا است  يفمتمثلة  ة:  مصادر  ،  الدِّ

العمل عن  كوم الذين مارسو نظام  بايل تيليشركة سيريتل مو  يّ بيانات من موظفال  تمَّ جمعيث  ح

تحبُعد  ثمَّ  ومن  ا ،  البرنامج  باستخدام  وSPSSحصائي  إلليلها  ت  ذلك،  على  اؤالت سلإلجابة 

راسة  اسبة. ن مئية الباستخدام االختبارات اإلحصاج  تائ النّ خالص تاسو  ت واختبار الفرضيا الدِّ

 سة راالّدِّ ة وعين  مجتمع  10.1

مجتمع راسة  يتكون  جمي  الدِّ موظفيّ من  مختل  ع  من  تيليكوم  موبايل  سيريتل  في  شركة  األقسام  ف 

الوسطى   تجلذين خاو   الدنياواإلدارات  تمَّ   .بُعد العمل عن    ربةاضوا  البحث    ونتيجة لضخامة مجتمع 

أسلد تخاس العام  توز وب  تمَّ  حيث  استبانة  ينات،  االتصالنظأ  بواسطةيع  لكترونيا (  إيا)التكنولوجو  مة 

ال   /10/ الغير صالحة وعددها  استبعاد االستبانات  مراجعتها و  ثمَّ     .موظف  /110/ ا  لى عينة عددهع

ية  لوم االجتماع للع  ةيبرنامج الحـزم اإلحـصائ باستخدام    اغها وتحليلهريتف  ن ثمَّ مِ و،  ث حب لع اتمثل مجتم

SPSS. 

راسةحدود   11.1  الّدِّ

عمل سواء ة وسيلة للالمناطق المتخذ ة  ل تيليكوم  بكافبايتل مو ة سيري: شرك  ةنيّ كالمود االحد .1

 .   خارجها ركة أمصة للشخصّ ضمن المكاتب الم

راسةإجراء  : تمَّ  الحدود الزمانية .2  2021الثاني من عام   اسيّ الدر لصية  الففي نها  الدِّ

 تقلة. مسالوعة بالمتغيرات المدروسة التابعلق  : تتلموضوعيةا دودحال .3

را داتمحد  12.1    سةالّدِّ

 اإلجابة على االستبيان. ارة عند ختلمأفراد العينة اعدم جديّة بعض  .1

 .بدقة ث ح لب تمثيلها لمجتمع ات بسبب عدم االستبياناإقصاء بعض  .2

رنتائج  ددْ حَ تَ تُ  .3  ت. جمع البيانا عند  ةن صدق وثبات فقرات االستبابدرجة  ةساالدِّ
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 هيد مت

الباح، ستُ صلالففي هذا   بُعد وأشكاله، أء على مفهوم العمثة الضوسلط  سباب ظهوره وتبنيّه، ل عن 

بين      ةيّ رهوناقش عددا  من الفروق الجما ستُ ك  .ارهل دون انتشتحوت التي  والعقبا  اهقيحق الفوائد التي  

العمل  ممارسا الت  العمل  وبين  بُعد  لمعرتقليديّ عن  وذلك  أهمِّ ،  وامعاال  فة  ة  البشريّ لمتطلبات  يير 

لتقييّ والبيئيّة  لوجيّة  والتكنو توافرها  يجب  باإل  بنّاء    م  التي  األنظمة.  هذه  األدولإ  ةضافلفعاليّة  ات  ى 

حثة الوصول إلى  ا هدف البوبهذا ت  عد.بُ   نع  للتّحول إلى أنظمة العمفرها عند ااوة التي يجب تيسيّ الرئ

مدى   لمعرفة   ،المؤثرةوامل  لعا  واستعراض أهمِّ وكيفية تقييّم    عد،عمل عن بُ للة  ح الرئيسيّ النجا   مفاتيح

 كة.في الشر ألنظمةا هذ له تطبيق النجاح أثرها في مدى و سيريتل توافرها في شركة 

 ( Telecommuting) دعلعمل عن بُ ا 1.2

 تي تدعو إلى لشركات الد اعد   فاعارت  19-جائحة كوفيد   ارعد انتشوبخاصة بَ يرة  خألا  ةلوِحظ في الفتر

بُ تب  عن  العمل  أنحاءنّي  جميع  في  حيث  العالم  عد  الغنيّة  البلدان  تلك  في  وبخاصة  عدد ،  تضاعف 

بُعد ثالث مرا البلا ، وتقريب  ت العاملين عن  الدخل  دانفي  األعلى زاد وتمال  ذات  الموظفين   سط  عمل 

زاد بشكل    دنىسط األالمتولدخل  ان ذات  البلدانخفضة الدخل ولدان مفي الب  انم بي  ،٪44بة  نس ب  د عبُ عن  

ك   ٪4بنسبة  و  طفيف أشارفقط،  )منظمة    ما  الدولية،تقرير  في   للتّطور  كان  قد و  .(2021العمل 

 . لامفي اقتصاديات األع ةجذريّ ال ات ييرغت ال يلرئيسي فر االدّوعلومات والم ت تكنولوجيا االتصاال

 

 ILOالدولية ظمة العملالمصدر:من  

 ورونا جائحة ك ل وبَعدَ عد قبن بُ عاملين عال  دادصائيات أع( إح2-1الشكل )
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تختلف عن فرص   ةظيفي ق فرص وخلقُدرتها على  أنظمة العمل عن بُعد    الذي زاد من أهّمية  مرواأل

وجِ العمل   حيث   سابقا    دت التي  الزما   التي  مرونةال  من  حواجز  صكا لماو  نتتجاوز  وتجمع  احب  ن، 

على  رين  ين القاد لموظفمن ا كبير   د  د عب  تِيعاعلى اسقادرة  قميّةة عمل رمن خالل بيئ بالموظفالعمل 

في بينهم،  التواصل  التعليمات  وما  للتوا  د حوا  المهام وإنجازها في وقت ومشاركة  الحاجة  جد في  دون 

  ة وزيادة اإلنتاجيّ ركات،  يّة للشكلال  يفلاكتعلى تَخفيض الظمة العمل عن بُعد  نأوتعمل    العمل. ات  مقر

عام، وحتى تحسينات    لَّ دث كل عدد الحوالّ قيُ لمدينة مما  ي االمرور فكة  انخفاض حرى  لإفين، وللموظ

الموظف  نوعيّة حياة  بُ في  العمل عن  الوظيفي    ن معد  ين في مجال  الرضا  الجهد  وخفخالل زيادة  ض 

ب(Kitching et Smallbone, 2012ر والتوت إضافإلا (  استمراة  ا لى  في  ر  االقتصادية   ظلِّ لعجلة 

انتا ل  من  والعديد  .وب الحر وة  ألوبئشار  العملموظالفوائد  ولصاحب  تؤكد على  وجتمع  لمول  لف  التي 

ا ممارسات  تبني  بُعد  أهميّة  عن  و  سْ عكُ ت  والتيلعمل  العمل  على  طرأ  الذي  تنفيذه    طرقالتغير 

التقليديّةيه والمفا عليهاا  م  ايق   وال ا  ذ ه  .لمتعارف  دور  استراتيجيات  لتصر  تحديد  على  العمل شركات 

قياس  وتلفة، ولكن أيضا  تقييّم  المخروف  عمالها في الظاستمرار أأجل    نم   هايجب تنفيذ التي  ن بُعد  ع

ت فر قياس  يو  حيث   لمرجوة. ة اتيجئمتها من أجل الوصول إلى النالمُ مدى  و ات  لك االستراتيجي فعاليّة 

ا اإلجراءات  عللعة  بّ تلمفعاليّة  بُععمل  األن  لتَ د  وتحد لُ عَ ساس  الدروس  االسم  التراتيجيد    ة. يّ مستقبل يات 

هذا يساعد صنّاع  تحديد الممارسات الفعّالة، وتائج على:  نّ س القيا  يمكن أن يساعد التحديد،    وجه  على

  ل، يد عتى  األنشطة التي قد تحتاج إلوعد،  بُ مرار فيها عن  ستديد األنشطة التي يمكن االتح  ىر علالقرا

 يتها. في بُن  ى تلك التي ال تقبل أيَّ تغييراإلضافة إلب

 بُعد  ن لتطور العمل عية لمحة تاريخ1.1.2 

فكظ اهرت  مرة  لعرة  ألول  بُعد  عن  الممل  الواليات  بوسطن  األمريكيّ تّ في  سنة  حدة  ي  ف  1957ة 

نيات  عي سب  يفو  المناطق. ن مختلف  ميم تقاريرهم  د قعلوماتيون من ت المشركات الحاسوب لكي يتمكن  

لخاص بحظر رار المقاطعة ار قي حدثت إثلتا النفط  أزمةلحل  عد  استُخدم العمل عن بُ   ،لعشرينا  رنالق

المتّ   لنفطير اتصد  الواليات  إلى  األمر    ب ة والغرحدة األمريكيّ إلى  أدى  ي أسعار  ديد فش  عاارتفالذي 

  .الوقود 

راسات أولى الدِّ   احدة من اك نيلز بوج  دةايق بليفورنيا  امعة جنوب كاتابعة لج  ةيمجموعة بحث  مت اقد  وق

نيل اإلطار،  هذا  ة فيسيّ الرئي أويعد   أولز  بنظ  يضا  مؤسس  تعمل  اشركة  بدأها    لعملام  بُعد وقد  عن 

راسةتائج  وأشارت ن   موظف.  /30/ب    ق ستؤدي إلى تطبييا  بأنَّ التكنولوج  1976عام    تْ رشِ نُ عندما    الدِّ
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جيا كنولو التّ الَّ أنَّ خيرة باالقتصاد والمنفعة. إاألد على هذه  عوي  يذ لاي المنظمات، األمر  الالمركزية ف

 .عد ن بُ مل ع لقبول العحدد الم ل الوحيد امالعم تكن ل

 االتصال الحديثة، إالَّ أنًّ   لئوسا  مل من المنزل عن طريق  في البدء كانت الممارسة تقتصرعلى الع

ل توسعت  من  شتالفكرة  العمل  الممل  وليس  مكان  اُستخد ط  فق  لزن أيَّ  الوقد  بُعد  م مصطلح  عن  عمل 

ال  للداللة من  على  عن  مسافاعمل  بعيدة  االمت  مقّرِ  أو  والتواصكتب  مع لعمل،  عبر  الم  ل  وظفين 

ومراكز  ت،  ادق، في المطارات، السيارانفلمن افلبث الناس يعملون    ،ةكيلكية والالسلّ االتصاالت السّ 

 .(2007،جامعة الملك عبد العزيز) إللكترونيةا ات كبشل مكان تتوفر فيه ابُعد وفي أّيِ  نالعمل ع

الثمان بدايوفي   اازدا ينيات،  ة  علد  أجهزةلطلب  إالَّ   ى  أنًّ الحاسوب  ا  بنفس   ينتشر  لم  بُعد  عن   لعمل 

والسّ  العن  كا رعة،  مفهوم  على  ع يُطلق  المنز  نمل  "الواجبات  آنذاك  اإللكترونيّ ليّ بُعد  كان    "ةة  حيث 

كام بدوام  عمل  عقد  في  ويعود  (Jackson & Wielen,2004, P:4) .  ل نظام  تب  السبب  ه  نيّ عدم 

من التغيير، حيث كان يدعّي    ديّة والتّخوفقليالتل  بثقافة العمك  مسرة إلى التّ لفتاسع في تلك  بشكل وا

ين العاملين عن بُعد  ظفوملوحظ ازدياد ال  ات ومع مطلع التسعيني  مراقبة.ال  ى ة علالمدراء من عدم القدر

عد في  بُ   ركز عمل عنمأول     تأسيسوقد تمَّ ا الواليات المتحدة،  في مقدمته  ل المتقدمةدوالفي    والسيما

ن  بدايات القرهدت د شَ قو .1985الثالث في نيوزيالند و، 1982ويد ي الساني ف، والث1980ام فرنسا ع

االتصال  وا  دياحال انتشار  وأعالعشرون  الّسرعة  واالتصاالت   ت حصبلي  الحاسوب    تكنولوجيا 

في مر الذي ساعد  األالمحمولة.    ار األجهزةفجانإلى    متناول الجميع، باإلضافةيّة في  الالسلكوة  يّ لكالس

  ( Global Workplace Analyticsموقع )  أشارت إحصائيات   المرنة. حيث لعمل  بات اتبنّي ترتي 

   216%ة  بنسب 2019حتى   2005 ني عد بين العامبُ ن  معدل القوى العاملة عع اارتف ىإل

 شار فكرة العمل عن بُعد:  انت إلى سباب التي أدتجملة األ ان منكد وق

 . ةمساحات المكتبيالفيض التكاليف من خالل تقليص خ تعلى   ي تعملت الرقميّة التظهور المنظما -

الع  - سوق  في  المطردة  الع  ث حي،  لمالمنافسة  الشراعتمدت  من  جداول  ديد  على  مكات  رنة  عمل 

 جذبهم. وة لمهرين اظة على الموظفلزبائن والمحافت اأفضل لحاجا ستجابة بشكلالل

 ة. وبئألوب وا تلفة كانتشار الحرلمخة ااالستجابة للظروف البيئيّ  -

https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics
https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics
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لة،  لمدن المأهواي  ف   زكمل والذي في أكثر األحيان يتمرعلاوصول إلى مكان  للتقليل ساعات التنقل    -

ازدحام وبالتال تقليل  السيروح  ،قات الطر  ي  دوران    ،ادث  أمالمنسبة  وتغير  اكن  وظفين 

 . (2018جم،السكن)الن

 تعريفات العمل عن بُعد   2.1.2

األذ  اكرت  ُمسَ دبيات  من   فبعضُ العم  ميات لعديد  بُعد،  عن  يَ ل  تس إ  ميلها  ن  ع  لمالع  ميتهِ لى 

العمل  ، Teleworkingبُعد  االخالمن    أو  شبكات  م  ، Networkingتصالل  من  العمل  سافات أو 

يَ   في،   Working-a-Distanceبعيدة اآلخرال  ميل حين  تس بعض  في   ميتهِ على  العمل 

وتشير جميع   .Flexible Working العمل المرن أو ، Working from Home (WFH)المنزل

إالهذه   افتر  العمل  ةلى معرفمصطلحات  بُعد كواقع عمل  التقلييل عن مقرات  بد ي  ضاعن  ديّة العمل 

 ذكيّة.ظمة الي بواسطة األندائم أو جزئ شكلسير العمل بلية والتشغي العجلة ةيضمن استمراري

ت من  جاء  قد  بُعد  عن  العمل  مصطلح  األج أّما  المصطلح  "رجمة  من  Tele Workنبي  المؤلف   "

عمل، وعند " وتعني الworkو"  ،وهي كلمة يونانية األصل  بُعد"  ن تعني "ع" و Tele:" ما كلمتين وه

 .( 2014وسى، بعد" )م  العمل عندمجهما معا  يصبحان "

تعر   جاءوقد   لفي  عيف   العمل  بُعد مفهوم  أ  ن  ب  هنَّ على  العمل  أماكن  إلى  الذهاب  تكنولوجيا  استبدال 

عمل عن بُعد أو أي محطة عمل  ال  ركزن المنزل أو مم   يَْشُمل العمل المأجورن أنْ ك مت، وياالتصاال

الرئيا  رجاخ للشركة  لمكاتب  األقل  سيّة  على  في وا  يوموذلك   Martin and  (2012,بوعاألس  حد 

MacDonnell،)  َّالواجبات  من تأدية  ن الموظف  ترتيب عمل مرن، تُمكِّ   من خاللها  ية يتم  ه "عملوبأن

ي افرغفي بعيد عن الموقع الجقع جغراومشغله، من  الذي ي  صب بالمنالمسؤوليات المرتبطة  و  ماالمهو

بالشركال باالعتماخاص  التكنوة  الوسائل  على  الوجيّ د  أنَّ   (.2018قرماز، و  يثة")فليح لحد ة  رة فك  أّي 

بُ  عن  تع العمل  إنجعد  اني  قبللماز  من  للُمْشتغلين  الموكلة  الح  همات  دون  وجود ى  لإاجة  الُمَشغلين 

   (.46: ص  2011، ياسينزيائي واحد)فيأطراف العمل في مكان 

 هذام جزئي و دواو بأالكامل    س الدوامه عن بُعد على أساتأديتَ   يتم    احترافياط  نش  هُ نَّ كما يُعرف على أ

إعادة وبأنّه  ،    (Taskin and Bridoux,2010) واالتصاالت مات  المعلوام تكنولوجيا  يتطلب استخد 
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يبح   لالعمتنظيم   وايث  إنجاز  الموظف  الوظيفيةجبستطيع  العمل امأفي    اته  مكان  عن  بعيدة  كن 

 .ومات ا المعلي ائل االتصال وتكنولوجماد على وس ذلك باالعتو  ي،اد يتاالع 

  (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020) 

خدام تكنولوجيا  تسا ه"  بأنَّ   العمل عن بُعد   تْ ( اعتبر2017يوروفوند ومكتب العمل الدولي)الة  نظمّ أّما م

بيوتر  أجهزة الكماللوحيّة وة  هز جألاالهواتف الذكيّة و  االستفادة من  لتصاالت من خالاال المعلومات و

وأجهز الكمالمحمولة  أل المكتببيوتر  ة  خاالعغراض  ية،  يتم  الذي  اإلدارمل  مقر  ا رج  ِغلة" لُمشّ ات 

يعني  أُ وبعبارة   بعيدا   خرى  العمالعمل  مقرات  الرسميّ عن  مل  التكنولوجي خال  نة  عبر  االتصال   ا ل 

 .(Shaemi et al ,2011) بيوترات مكال القائمة على

العأخد  قو عن  ذَ  قانونيأ  مل  منحى  منبُعد  العديد  و  لوالدّ   في  بعض  ث  ي ح   النّامية،المتقدمة  أصدرت 

وتشالدّ  قوانين  لمريعاول  بُعد.    زاولةت  عن  التعرالعمل  القا ومن  القانون يفات  التعريف  جاء    ي نونية 

مؤتمر   في  بُعد  عن  عام  الدّ ل  العمللعمل  عَ   1996ولي  اإلرّ حيث  رقم  تفاقيّ فت  في   اصةخلا  /177/ة 

تياره، اكن أخرى من اخ م أ  فيمنزله أو  ( في  1... )  به شخص المنزل على أنّه "عمل يقوم    من  العمل

)  عمل  مكانبخالف   العمل  للح2صاحب  أجر(  على  ينت 3، )صول  منت(  عنه  هو ج  كما  خدمة  أو    ج 

بغض   العمل،  صاحب  قبل  من  يوفر  المحدد  عمن  أولانَظر  األ  معدات  المدخالت  أو   رى خالمواد 

")المستا والتعر1لمادة  خدمة  ا(.  في  الوارد    120453م  رق  الوزاريرار  الق  من  1رقم  لمادة  يف 

االُمت بتنظيم  العمل  عن وزرا  2017بُعد، والصادر عام  عن    لعملعلّق  للمملوة    ة ك التنميّة االجتماعية 

تاد داخل  ن العمل المعكام  رية في غ واجباته الوظيفيّ مل لالعا  ء:"أدا  بأنّه  هرفّ ذي عالعربيّة السعوديّة وال

ب أّي  استخداالمملكة، وذلك  اتقنيّ و تصال  من وسائل االم  اعتبره  فقد  دني  انون األرالق  أّمالمعلومات.  ة 

اه في  يّ عّرفا  إنظام العمل المرن، م  نالمتضمّ   2017سنة  ل  22رقم    ي النّظامد أشكال العمل المرن فأح

"بأنّ   4دة  الما إنلاه:  فيه  يتم   الذي  بُعد،الز  اجعمل  عن  ود   عمل  العمل  صاحب  موافقة  بعد  ون  وذلك 

 .العمل"ان مك لعامل في لتواجد ا اجةالح

ق  وبناء   سبق،  ما  بتال  امت على  بأنّهباحثة  بُعد  عن  العمل  تر  :عريف  المَ تيبات  أحد  المُ العمل    قْ تف رنة 

 دوات األ، وت نظمة االتصال والمعلومااسي على أسأتعتمد بشكل  .ظفعليها بين صاحب العمل والمو

شكل كامل أو  ب  بأداء وظائفهممة  هذه األنظ  مكّن ممارسيّ ة، تُ ة كالحاسوب والهواتف الذكيّ لوجيّ التكنو

 ليديّة. العمل التق ب تبعيدا  عن مكا واالتصال ة  يّ لتكنولوج تتوافر فيه العوامل ا  مكان   أّيِ  من زئيج
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نست و بُعد  لالعام  بأنَّ   جنت منه  يطل   (Teleworkers)عن  ما  النائينمصطلح"العما  يهعل   قأو   ل 

(Remote Workersموظ" )دا المؤسس  ئمف  يَ في  المعلتقنستخدم  ة،  وايّة  بحيومات  ث التصاالت، 

العمل،يؤ صاحب  مقرات  عن  بمعزل  عمله  د   دي  كامسواء  أياموام  في  أو  جزئي  أو  محددة   ل 

بأنَّ 2017)حيشية، أو  في  ش ه  (،  يعمل  مي ب خص  لجهة  حيث عئة  معينة  منظمة  أو  بينابالر  ينة  هما  ط 

مهام ،وعادة  ينفذ الخص الذي  الشوهو     Freelancingستقلمُ ل الختلف عن العامنترنت. وبالتالي ياال

 (. 2017ة، شيعمل متعددين على مدار السنة )حياب ربأل

 العمل عن بُعد   األشكال التي يأخذها 3.1.2

  :لى قسمين همانيّة إة الزمياحنلبُعد من حيث ا نع نقسم العملي −

امل ل كوطة بها بشكهام المنالم  جميع  : هي الوظائف التي يمكن تأديةملكل كابُعد بشن  ل عمع .1

مقر خارج  الع  ات  من  )   .ملصاحب  التكاليف  خفض  إلى  يؤدي  النوع  اوهذا  لمكاتب تكاليف 

 (.المياه والكهرباء..و

 وقت   ر من صاحب العمل، تقسيمى قرا علء  اوظف بنمكن للمي  : حيث عمل عن بُعد بشكل جزئي .2

العمل   بين مكان  ملهع الرئيسي ومكان  أو مختلفةسب متساويبن  عد بُ   عن  العمل  فق جداول وو  ة 

وهذا النوع    ة.را  في السنلشهر، أو شهواألسبوع، أو أسابيع في افي   اما  أي  وقد يكون ذلك  .محددة

 .(James,2003 P:12) ات العملركة مساح عد على مشااسي

أنَّ إالًّ   .3     (Ahmadi et al,2013,P168)  إل يُعْ جوو   ىأشار  بُعد  للعمل عن  ثالث  نوع   رف ب د 

بُ  عن  الظالعمل  بحسب  بُ   روفعد  عن  العمل  بالطلب(:  )أو  غير  رِّ عَ ويُ عد  بصورة  العمل  بأنّه  فه 

في مشاريع   ملطبيّة أو العظروف  بديل نتيجة    ستعانة بشخص االتلك الظروف    نتظمة، وتشملم

مؤقت صخا جة  دورا   يلعب  النوع  وهذا  األحوال    ا  ريهوة.  بأنَّ   .الطارئةفي  القول  ة  ركش  ويمكننا 

 عن بُعد. تجربتها للعمل  في ت هذا النوعتل قد تبنيري س

   :المكانيّة مات العمل عن بُعد من الناحية سيتق امّ أ −

المنزل   .1 من  بُعد  عن  األشك:  (home telework)العمل  أكثر  ار  تي خايتم    شيوعا ،  الوهو 

لفئة ا  ذهب ه صحاالمهام، ويَْستخدم غالبا  أ  ب عمل إلنجازكتم  ىلتحويلها إو منزل مساحة في ال

 نترنت. إل تصاكومبيوتر وا جهاز 
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 : منها ازل الموظفينفي أكثر األحيان تكون قرب منوة، هزّ مواقع مج  ل فيالعم .2

 نفصلة تعود لشركة محددة. ب مُ تا مكالمكاتب الفرعية:  −

الرم − العمل  ة جهزّ مُ  قافمر:  (neighborhood work centers) اورة  جماكز 

الموظف   كترونياَ،إل فيها  منيتشارك  مختلمنظم  ون  المساحات ف ات  المختلفلمَ وا  ة  ة،  عدات 

 من قبل المجتمع المحلّي. ائتهتهي   ويتم  

)االت  أكواخ − مراكز  Tele cottagesصاالت  أو  الحي:اصات (  مُ ل  مواقع  جهزة هي 

عادة  روالكت ا  خارج  نوتك نياَ،  المناطق  في  الكبرى  اكتسبت  والنائية،وة  يّ يفرلالمدن  قد 

 .القرى اسمها من تواجدها في 

أ .3 في  خاالعمل  مكان  ارّي  الرسمّي:  ج  وسالمكتب  تعتبر  قادرة كنولوجيالتئل  حيث  الحديثة  ا 

 . ت بشكل واسعوفير االتصاالعلى ت 

عتمدها ة، تَ ترونيّ كلإزة  هجعدّة بأاكز مُ مرهي    :(Tele centersالمركزة )  دعالعمل عن بُ  −

ألن مكااألز  اجفئة  في  التقليد عمال  العمل  مكان  عن  بعيدة    أنْ بالضرورة  يس  ول  ي،تب 

 فين.لموظمن منازل ا يبةتكون قر

مملوكة  في مواقع  تقع  عد،  مل عن بُ ؤقتة للعمحطات مُ   :(Touchdownط )هبومراكز ال −

 .للشركة

المتجول:   .4 بُعد  عن  اإ  يتم  العمل  السيا  أيَّ   يفألعمال  نجاز  أو  المنزل،  في   أو ،  ةرمكان، 

 ين في هذه الفئةوظف مل للمب العة صاحابدّ رقوتُع  ير مع الوقت.الفنادق والتي تتغ  رة، أوالطائ

أ  ضئيلة. تُ   همِّ ومن  التي  الفئةاألعمال  هذه  البيع    الئم  يُ ورجال  حيث  التسويق  عدون  مدراء 

 .(Pyoria ,2011)  ر استخداما  لهاكثألا

 دي يلالعمل التقوبُعد العمل عن  بين  ةنرمقا 2.2

اختالفنُ  العمل  الحظ  ُمنتش  مفاهيم  كان  ما  وبين  الشائعا  را   في  )العمل   الرسم  في  سابق  ة يّ المكاتب 

 عد(. بالعمل عن بُ ترتيبات العمل الجديدة )تتمثل  بينَ للشركات( و

 التالي:  (1-2رقم ) جدولفي ال  تقليدي والمرنالختالف بين مفهومّي العمل اال طنقا تلخيص أهمِّ  تمَّ 

 



31 
 

 يتقليد مل البين العمل عن بُعد والعمقارنة  ( دراسة1-2) قمر  لوجد

 ار المعي ليدي التق لعمال عدعن بُ  العمل

 ل إلى التمكين. ، ويمييةكزإدارة المر

الت بناء  غييّ يقبل  ال  ر  والعلى  التقنيّة  ورات  طتمتغيرات 

 .العلميّة

 تسلسل الهرميو إدارة مركزية

 .نظم ثابتةلى أسس ويعتمد ع 

ط منو الشكل

 دارةاإل

يات  إلى ترتبجون  يحتابالموظفين المدربين الذين    تفاظاالح

 .مرنة

المدربينوظفيبالماالحتفاظ  مكن  ي  ال  ن 

 .ترتبيات مرنة الذين يحتاجون إلى
 لن العمرادو

من العمل  إنجاز  للموظف  طريق    يمكن  عن  مكان  أّيِ 

 .اتب العمل االعتياديةمك ا  عنديومات بع لمعلا ياتكنولوج 

الشخصي  حضال  بيتطل أماكن إل ور  ى 

   .العمل
 الحضور 

ويست  ملع  ساعات الموظمرنة  وقت التّ ف  طيع  في  حكم 

   .تطول لتشمل أيام نهاية األسبوع دإالّ أنّها ق العمل،

عملعاسا عمل غير    ت  ووقت  مرنة، 

 .قبل صاحب العمل نم ثابت ومحدد
 ل ساعات العم

 تاالمهار .والتجديد مضطرين للتعلمموظفين غير لا .اتروة التطعلم والتجديد لمواكبن للتمضطري نالموظفي

 .ة في نفس الوقتعددمت  وظف مهامينجز الم
مهمالموظينجز   واف  االنتقال ة  قبل  حدة 

 .يرهالغ
 التعدد األعم

ساع خارج  حتى  للعمالء  متاحة  الدوام    تاالخدمات 

 .الرسميّ 

مت للعاحالخدمات  ساعات ضمء  المة  ن 

 .لدوام الّرسمي فقطا
 ات دمخلتوافر ا

ه ذهد تأخذ  قأو  ت،  ل بعض المعوقالية االتصاقد تشوب عم

 .ةالعملي لية هذهرعلى فعّاا  أطول مما يؤثوقتالعملية 
 عملية االتصال .ةعملية االتصال سهلة وواضحة ومفهوم

يؤ مما  االتصال،  ال  يدفقدان  إمكانية  نقص  ترقية إلى 

   .حاتالطمو عاجترو

إ وجودمكانية  زيادة  بسبب   التّرقية 

  .ف في العملوظالم
 التّرقية 

لطلب اإلجازات بة  بالنس  غيرهم ل من  بُعد أق الموظفين عن  

 الَمرضيّة. 

طلباتع  اددياز وخاصة    دد    اإلجازات، 

 .الَمرضية منها
 ازاتجاإل

ا إلى  األشخاص مضطرين  يَعُدْ  بحثا  عن اللم  للمدن  نتقال 

الموقع  ولم    ،لعمفرصة   يمثل  يَعُدْ  شرطا   الجغرافي 

 .لوظائفباق احلاللت

معظتتمرك الشرز  عمل  مقرات  كات م 

االعواص   في  قةالعمال والمدن  لمركزيّة  م 

ي مما  لو  دعالكبرى،  إلقامة الموظفين 

 .طويلة عاتوالعمل فيها أو السفر لسا

 التواجد واالنتقال 

 ا، أيي يحققهتلتَبُْع النتائج اوظف عبر تَ مليُقاس أداء ا

عل األعمابناء   إنجازهى  يتم  التي  زمنية    لخال  ال  فترة 

 .(معينة  )كفاءة العمل

ت ق األدواطريف عن لموظا اءيُقاس أد

ضور الح دمواعي مثل التقليديّة

ت العمل )قياس عدد ساعا صرافواالن

 .ومعدل اإلنتاج مكتب(ل الداخ

معايير قياس  

 األداء 
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 ار المعي ليدي التق لعمال عدعن بُ  العمل

أتمتة  لكتروني والعمل على  إلا  داالعتماد األكبر على البري

 .جميع العمليات
 .األساس رلورقية تعتبا تالسالمرا

األدوات  

 لمستخدمة ا

 لاجتماعات العم .قرات الشركةات ضمن مجتماعاال عقد .مرئية االفتراضيةالوسائل الت بجتماعااال دعق

ت طيمكن  بُ حديد  عن  العامل  رغبة  حسب  العمل    دعريقة 

 .ئيّةام في المواعيد النهاهملم ايلنجاز وتسإولكن يشترط 

طريق العمل  صاحب  المهام جاإن  ةيحدد  ز 

   .حدود الزمنيةوال

ني  الجدول الزم

 لروتين وا

تعليماتعي يتلقى  وال  إشراف  دون  وأين حول    مل  متى 

 .ة العملوكيفي

 ،صاحب العمل العمل تحت إشراف

وأ ومتى  كيفية  تعليماته حول  يتم   نيوتَتَبُْع 

 .موالحج  دةالجو لوالعمل وأيضا  ح

 االمتثال

   .ل مناسبةعمة ئيل تشتت ضئيلة عند وجود ب امعو

عالامعو تشتت  وانقطال  مستمعاية،  رة  ت 

نتيجال  في مع عمل  التواجد  المشرف    ة 

 .في مكان العملزمالء  وال

 عامل التّشتت

 يةميالثقافة التنظ   .ريمقاومة للتغي  .ديثة بني أساليب العمل الحعلى ت ومنفتحةمتجددة 

  .لة اجتماعيةإلى عز ديقد يؤ
ر ش ااعل مباشر مع المشرف المبفت

 .لزمالءوا

عل  التفا

 اعيتمجاال

 بقة راسات الّساباالعتماد على ما ورد في الّدِّ  ثةباحإعداد الر: المصد

ي  أنَّ العملما سبق  ستنتج ميُ و بُعد  المكاتميز بخ عن  التقليدي في  تميّزه عن العمل  حيث   ،ب تصائص 

ركات  من الش  لعمل عن بُعد ا  رةكفقبال  لالالمّركزية أكثر تلشركات التي تعتمد   انَّ قارنة إلى أملا  تشيرُ 

على نتيجة تخفيض  ة أ افع اقتصاديتحقيقها من  ىويؤدي إل،  داعمة للتغييرقافة  ك ث متلوبالتالي ت  خرىاألُ 

أيَّ التشغيليّ لتكاليف  ا في  خدماتها  توفير  على  والقدرة  زبائنو  ت قو  ة،  أوق  اهتلبية  لعمل ا  ات خارج 

هداف األة بمبدأ اإلدارعد تعتمد  بُ   لعمل عنبق أنظمة اطَ تُ ي  تلالشركات ا  إلى أنَّ   إلضافةهذا با  الرسميّة.

 وظفينها.  إنتاجية م وفي قياس أداء 

إلى  اأمّ  بُع  بالنسبة  عن  يت  د الموظفين  متجددين،  واالستقالليفُهم  المرونة  من  أكبر  بقدر    ة متعون 

هم  أنَّ كما  مل.  عيّة للعافالد   ن العاديين مما يعزز لديهمظفي ظيفية مقارنة بالمو لوذ المهام ايف ني توالمهارة ف

عيعتمدون   أكبر  أعمولوجيتكن لى  بشكل  أداء  في  المعلومات  وللتواصا  العمالهم  صاحب  مع  ل ل 

ال  لون في المكاتب االعتيادية،بنظائرهم ممن يعم  وزمالئهم مقارنة التنافيممما يعزز  للشركة    ةسيّ زة 

 يره،وية لنظ يّة مسالى فرص للترقع  لهوصعد يتخوف من عدم حل عن بُ العام   العمل. إالّ أنَّ ق  في سو

كون  تبديلة مالئمة قد    توافر بيئةعند  شتت  التّ   املعو  ل. وعلى الرغم من أنَّ أطو  رات لفتإلى العمل  و
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عليه   مما  المأقل  االحتكاك  عدم  نتيجة  العمل  مكاتب  األ ابفي  مع  أنّها    خرينشر  أحد    قد إالًّ  تكون 

 لعزلة االجتماعية. باب في ااألس

ي  لبيات التلسّ ه ال يخلو من بعض ا أنَّ إالًّ ات  ابيد من اإليجيالعد   عن بُعد العمل    بأنَّ لتطبيقد  نج  اومن هن

 ضوء على أثارها. يط اليجب تسل

 العمل عن بُعد من تطبيق نظام  اآلثار الناتجة  3.2

ت أنظمة تطبيمَّ إذا ما  بُعالعمل    ق  مُ د  عن  الوجه الصحيح  المعايير،  نا  قتر على  ات دواأل  بمجموعة من 

تكْن  الة  جدا  لترتيبات العمل المرنفعّ   أداة    عَدْ يُ أْن  ، يمكن  المتاحةوالموارد   ي  رغبة الشركات فة. ولم 

بية  اجه من ميزات إيل  مالمعرفي فحسب، ولكن لِ مواكبة التطور اعن بُعد من أجل    ملتبنّي أنظمة الع

غة المبال  الشائعةطاء  من األخ   ونيك  د وق  المجتمع.وصاحبي العمل  فين العاملين بأنظمته ووظعلى الم

االت  نة وتختفي في المجفي مجاالت معي  ملة قد تتحققالفوائد المحت  إذ أنَّ   ن بُعد ل ع لعمإيجابيات ا  يف

التالي إنًّ إغفال وباألفراد  حتى    ذة أوت المنفّ اكد تتابين بين األقاليم واإلدارات والشرقاآلخرى هذا و

للسّ تطال الرق  والمخاطر  قد    لةتمحملبيات  إللتطبيقه  نتائجتؤدي  اليّ عكس   ى  لذلك  هذه ديد  بتحبد  ة، 

 بالشكل األمثل.  ملة للعمل عن بُعد ن اإلمكانيات الكاها لالستفادة متخفيف من حدتالعوامل للعمل على ال

العمل عن بُعد وبين  مزايا وإيجابيات    ة بينرنمقا(  2-2م )قرجدول  البإعداد    األمر الذي دعى الباحثة

 .راسات المنشورة في هذا المجالدِّ ال ر( على ضوءصحال ال لمثالسبيل ا لبية له )علىسّ لا راألثا

 العمل عن بُعد  ت تبنّي أنظمةسلبيايات ونة بين إيجاب( جدول مقار2-2)رقم  جدول

 بالنسبة إلى  د العمل عن بُع  إيجابيات بُعد  سلبيات ومخاطر العمل عن

فقدان  1 ا.  الالتواصل  بين  مما  ينظفومالجتماعي   ،

خاصة    ية،مهنلجتماعية واالعزلة االم  لى تفاقيؤدي إ

الوظائ وفي  الروتينية  االف  حافز  تصال  غياب 

 لعمل.ومنه الحافز على االّشخصي 

 .العمل يّة في ساعات. مرونة عال1

 األفراد.1
ا يؤدي مموظف،  اص بالمخلم الوقت ا ترا حاعدم    .2

الحدود غياب  والحي  إلى  العمل  بين   ةاالفاصلة 

   )2017ة، وليالدمل مة العد ومنظاصة )يوروفونلخا

وبا2  الوقت،  تنظيم  عملية  تسهيل  بيئ.  خلق  عمل  لتالي  ة 

تعم التوأفضل  تحقيق  على  وال  العمل  بين  جبات لواازن 

 .األسريّة والمنزلية

 ات قيز الموظف للترواتجتمل بشأن حم. القلق ال3
الت3 ا. تقليل عملية  أماكن  عد على ساي  املعمل منقل من/إلى 

 مروري.م الاحزداال تخلص مننقل واليف التكال تخفيض

تو4 ن المنزل عمل مناسبة ضم . عدم توافر بيئة4 ف.  للمفير  عمل  الذيرص  فوظفين  يسكنون  مناطق  ن  ي 
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 بالنسبة إلى  د العمل عن بُع  إيجابيات بُعد  سلبيات ومخاطر العمل عن

 ركة.بعيدة عن مقرات الش

اسخا  .5 درجة  المفهويتتالف  بعاب  الموظفين   ينم 

 .عدبُ  نمقاومة الموظفين للعمل ع مما يؤدي إلى

إ5 زيادة  النتاجيّ .  منة  ت  موظف  على ردق  عزيزخالل  اتهم 

   .و العملعيتهم نحمن دافويزيد ، عمالتنفيذ األ
 

ا  . انخفاض مستوى6 والعمل    لموظفينالتعاون بين 

 ملللاى الشعور بلإالواحد، مما يؤدي  بروح الفريق  

 والروتين.

العمل م.6 في  قاالستقاللية  تمكين  للموظفين  يتيح  م تهراارما 

 .يهملموكلة إلا ام العملز مهنجاصيّة إلالشخ

معرضون  7 الموظفين  من  كثير  خطيرة  .  لعواقب 

  بسبب العمل عن   صحتهم العقليّةير متوقعة على  وغ

 بُعد. 

 .اضطرابات العمل. تقليل 7

من8 الخوف  الوظ  .  من فيفقدان  الخوف  أو  ة 

 (.,Mungly, Singh 2010خدام التكنولوجيا )ستا
 نظفيسبة رضا المون من ع.الرف8

 

ير من  العمل عن بُعد في كث  بيقانية تطإمك  عدم  .1

أنّهاألعم إذ  النظيناس  ال،  األعمال  والتي ب  ريّة 

 دها إلكترونيا . نتقال مواكن تنفيذها وايم

  اظاالحتف  ييساعد ف  اوظفين، مممل.انخفاض معدل دوران ا1

 ات العالية. ن ذوّي المهاربالموظفي

 الشركات . 2

قة ف المتعلخاوّسيما المال  مل،حب العومة صاقا. م2

المب العملالتكاليف  بتنفيذ  بُعد،    رتبطة  عن 

 على الموظفين عقيد اإلشراف وف األمنية، وت والمخا

 (Baker, Moon & Ward ,2006) 

 

 لوقتاوالتكلفة  يف. تحقيق وفورات 2

الدّ ا  حيث تستطيع للعمللمنظمات  بُعد سواء بدوام    اعمة  عن 

وجز أو    كامل تحقيق  ا  في  راتفوئي  لمكاتب  تكاليف 

مثل) اقاروالع الكهرباء  ت  استهالك  والماء،النظافة، تكاليف 

إيجار وم الحراسة،  المكاتب  السياراتات  الدوراتواقف   ، 

 .خ(لإالتدريبية، وتكاليف السفر واإلقامة...
 

التدريب على    .3 أنظمة وتطبيقاتاسِضعف    تخدام 

 .داءاألف علعمل عن بُعد، وبالتالي ِض ا

 

أعمال التي تنفذ من  الـلب  ن أغجودة ألستوى الع  م اف. ارت3

ديلها  تحسينها وتعمكن مراجعتها وائل التقنيّة يالوسهذه  خالل  

 . التكاليفبأقلِّ 

  الزدحام في المكاتب ا . تخفيض4 تباين درجات االلتزام بساعات العمل .4
 

ا  .5 إلعدم جاهزية بعض  للتّحول  نظام  لشركات  ى 

حيثل  عملا بُعد،  قد  التّقن  أنَّ   عن  ر  غي  تكونيات 

متوافرة)كامد غير  أو  إلالفتقعّمة  التكنولوجيا  ار  ى 

واإلن  وغيرهالمناسبة  المواترنت  من  مما ردا   ،)

   .عاليّة اتمما يحقق إيراد يةج اإلنتة ادا. زي5
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 بالنسبة إلى  د العمل عن بُع  إيجابيات بُعد  سلبيات ومخاطر العمل عن

 إمكانية التطبيق.  لى محدودية فييؤدي إ

ال .6 وسفحعدم  المعلومات  أمن  على   ةيّ راظ 

 لبيانات. ا
 ة اعات العمل الرسميّ ر سغي للعمالء في احة الخدماتتإ. 6

عدم7 تقييّم  وضوح    .  وقياسآلية  األداء    الموظفين 

المدنتاجيّةواإل يَعرف  كيف  موظف.  يفعله  ما  ه؟   ير 

(Hamilton, 2002). 

يقدم  7 للتر  لوبا  سأ.  أك كيمناسبا   األعمال  نتائج  ثر من  ز على 

 أسلوب األداء

ين إ  ابيغ.  8 العطار  بُعدظم  عن  اللوائح ثم مل  ل 

القانونية  تنظيوال العالقمات  ت  ات واالرتباطا لتحديد 

 لعمل. الموظف وصاحب ابين 

 

يمك.8 حيث  العمليات،  تتمتع  استمرار  التي  للمنظمات  ن 

لياتها أثناء  عمبُعد أن تحافظ على    نللعمل ع  نيات كبيرةبإمكا 

ا أو  لطأحداث  األوبئة  أو  الكبرى  اإلرهابية  ماهجلاقس  أو  ت 

  (Cho & Balutis,2011).بيةخريالتاألحداث غيرها من 

 
 

 

 

 لمرور والتلوث. تقليل حركة ا1

في يساعد  البيئ  مما  تحماية  طريق  عن  االزدحام  ة  خفيف 

ا بسبب  الحاصل  والعوداهلذ المروري  الع  ةب  مل،  من 

 ثة من وسائل النقل. بتقليل الغازات المنبع ليوبالتا

 معمجتلا. 3

ا1 اديلع.اختفاء  من  الوظاد  التالي وبة  لتقليديّ ئف 

ال خسارة  التخوف  م  لوظائفه  تقليديّينموظفين 

 الة. وازدياد البط

انتع2 اقتص.  ياش  مما  الدولة،  فرص  اد  زيادة  إلى  ؤدي 

ل عن بُعد  عماالقتصادية  لل    راآلثأبرز ا  يث أنَّ االستثمار. ح

بوضوح    وتزهر  واإلنتاجيّة  التوظيف  فرص ؤ  افكت في 

 العمل.

ال2 البنيّة  للدو.  كبيرة غيلة  تحتيّة  ألعداد  مجهزة  ر 

الموظ بُعد  من  عن  حوبالتفين  العديالي  من دوث  د 

ت  الفجوات الالتي  أمن  سالمة  وبدوره  هدد  معلومات 

 يّة نق تحتيّة ت ةزيادة تكاليف بناء بنيّ 

ع3 فرص  خلق  تقل  مل.  غير  م جديدة  على يديّة،  يساعد  ما 

 . لةطابلالحدِّ من ا

 في العالم   يّ لوجتكنونّي والور التقلتطا بة. مواك4 

 سيّةالمدن الرئية نحو . تقليل الهجر5 

 يّة األُسرالقات يز الع. تعز6 

 ابقة سّ ل راسات اباالعتماد على ما ورد في الّدِّ  باحثةد الإعدا لمصدر: ا
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 ن بُعدع أدوات العمل  4.2

تختلف األدوا يحتاجها  قد  التي  العمل عن  ارمم  د الموظف عنت  تِ بُ سة  اإلى طبعا   عد،  أو   يفةلوظ بيعة 

ولكن    ن البديل للعمل.نوع المكا ضافة إلى  إلبا   حة لألداة،االختيارية أو الملّ الحاجة    الشركة الموظفّة،

 .ة ناجحةممارس من أجل اهمن هناك بعض المعدات التي البدَّ 

ان العمل عن بُعد)مك  لمفي أنظمة العن  اوعتة التواصل والالزمة إلداراألدوات ال  ف أهّمِّ تصني ن  مكيُ 

 (.عمل شيوعاً وتفضيالً منزل باعتباره أكثر أماكن اللل:ابديال

 ة للعمل مساحة مخصصّ  (1

 . ت تشمل التّ اوعلى تقليل ع منزل للعمل فقط، مما يساعد تخصيص مكان مناسب في الب يج

 رعة  لس  انترنت عالي ا (2

في  ير  لكبطور ان التّ على الرغم م   . العنكبوتية  ةبكلش اب رعة الس  أو السلكي عالي  توفير ربط سلكي  

انقط اتصاالت  تبقى  اإلنترنت  الشبكة،  خدمات  أواع  المنازل  شبكة  ِض   على  في  الهواتف  عف 

محرجة ف  د تؤدي إلى مواق وق  ،بيرةة كلكعد مشيقيم فيها الموظف الذي يعمل عن بُ المنطقة التي  

 . ةخير أداء الوظائف المطلوبمع العمالء أو تأ

 ل، أو لوحيوممكتبي، مح وب ساح (3

أساسيّ  ويُ يّ ي سلتة  وسيلة  األعمال،  الحاسور  اللّ عتبر  استخب  أقل  ينا  داما ،وحي  فِ وهو  نة ئة معيسب 

 الموظفين. من 

 (Computer Modemمودم )  (4

 ( مودم  اخModemكلمة  هى  لكص ت(  "تعديل/ Modulate/Demodulate"  ىتلمار  بمعنى   " 

تعني  و  تعديل"  عادةإ مودم  الكاشعِدّ مُ لاكلمة  أو  ايساع  يحاسوب ملحق  وهو    ، فل  وب  لحاسد 

مع حواسيب أخرى  ومات  بادل المعلكن من خالله تميها  بيانات واستقبالتر( في إرسال ال)الكومبيو 

 . منبعثةلاالرقمية  ات الكهربائيةيق ترجمة اإلشارعن طر 

 الهواتف الذكيّة  (5

د  أوقمينها  ة بتأالشركتقوم    د ق  لومات،للمعع  ري سّ ة المساعدة للوصول الوجيّ من األدوات التكنول د   عَ تُ 

 ة.عند الضرور ألغراض العمل  لموظفين عن بُعد ة  لخصيّ مح باستخدام الهواتف الش تس
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 بطارية احتياطية  (6

)  الطاقةتوصيل   الطUPSالكهربائية  توصيل  أو  بدوقا(،  تقن طاعانق  نة  أداة  هي  رائعة  يّ ،  ة 

 .اع الكهرباءقطان ت ان استمرار العمل في أوقاة في ضمللمساعد 

   لشركةد الى موارمن إاآل الوصول (7

افتراضية خاصة  شبكة  بُعد    توفير  عن  للوصول  هويةكحل  على  إدارة  المستقبل   يعتمد  للملف   مع 

 .الشخصيّ 

 ( Cloud Storageاحة تخزين افتراضية ) سم (8

 ,One Drive ,Google Drive)مثل:    ة على اإلنترنت نصل في سحابة أو م العم  ت م ملفاعد 

Dropbox،)  إتاح لها  ةأو  ا  الشركة  حالة  الطوالفي  للملفات  رئ  للوصول  على  ة  ساسيّ األتقنيّة 

عل مشاركتها.  والقدرة  سيي  وف ى  يت شركة  تد ريتل  منصة  على  العمل  )م   (Share pointعى 

 طية.يااجات االحتي للحخارج ب قرص صل كبديل، يمكن استخدمو.

 ة دشدرلاتواصل ولكتروني وبرامج البرنامج البريد اال (9

البر اإللكترو ييلعب  هام  يند  ال ا   دورا   افي  الفرق  بين  ما  بُ   لعاملةتواصل  أشهرها عن  ومن    عد، 

  جراء المكالماتإواصل دورا  هاما  في تّ . كما تلعب برامج الMicrosoftمن   Outlook برنامج 

مالصوتيّ  الفيديو  ومؤتمرات   ,Goto Meeting, Google Due, Skype, Zoom) ثلة 

Microsoft Teamمنة.ورية آتعتبر خدمات رسائل ف التي ية(الرسائل فور )بالدردشة  م(، والقيا 

   يةالبرامج التعاون (10

تُ  مشاركة  ي تبرامج  وح  البالملفات  وشتى  العديد الوثائق  بين  وإدارتها  ومعالجتها   ن م  يانات، 

ل ر بالعم كث أ  وأمج لُمستخِدَمين عن بُعد  ن البراسمح هذا النوع م ي  أو األنظمة.  /و مين  د خالمست

مشتبشك مل  في  أو  رك  أُوتع  ع.مشروهمة  التعاونرف  برامج  باسم  اإلنترنت    يضا   عبر 

 الجماعية.امج والبر

 مل عن بُعد معايير تقييّم الع و ار ختير االمعاييّ  5.2

رجات، وبالتالي خقيّيم وتقويم علمي للمت عن بُعد، يُبنى عليه  العمل  ةمدخالت أنظالقياس الصحيح لمُ 

صا على  لقا  يّ ع نمساعدة  لترارات  الخطط  عالعيرمنظومة  طو وضع  تحققمل  التي  بُعد  سياسة    ن 

الشركات  وأهد  موبالتالي    لها.المطبقة  اف  كل  ع   نيلعب  العاملين  المجتمع  والمنظمات أفراد  بُعد  ن 
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بُعد وكيفية االستثمار  عن    والفهم لبيئة العملي  داف من خالل الوعهألاق تلك  يقفصليا  في تح دورا  مَ 

ولل  ثلماأل عموصول  لل  رات د قالمهارات  بيئة  مإلى  الثلى  ل  على  بالنفع    ركة الشوموظف  تعود 

 سواء.  على حد   المجتمعو

يه  عل   بناء    وتقوم  ،د نظمة العمل عن بُعكين المنظمة من تقييّم فعاليّة أُر دليل لتمخي  هي  التجربةوتعتبر  

دورا  ي تلعب  ت التمن المتغيرا  يد عد لاطويره بناء على احتياجاتها، إذ هناك  ذج العمل وتموبتكييف ن

 اء العمل عن بُعد. ما إذا كان باإلمكان أد حديد في ت ا  وهريج

 م ة التقييّ عملي  مفهوم 1.5.2

ت مؤسسة  ء كانوا وس  -أيَّ مؤسسة و  أ  ما ة أيَّ نظيّ م يَعُْد باإلمكان اليوم إغفال التقييّم كأداة لقياس فعالل

 ة.قدمخدمة المنجاعة الو  ةليّ فة مدى فعاعرم ىلؤدي في النهاية إت  - خاصة، أو عامة

افها العالقة بين أهد ب  تباطا  وطيدا  كة يرتبط ارت التي تمارسها الشراس مجمل أو بعض النّشاطا قيفإنَّ 

والم الموضوعة  هذ االستراتيجية  من  بالتق   يعد  واألهداف.    هستفيد  من  التي  ينيّيم  تعتمدها    الطرق 

ومرا أنشطتها  لقياس  ومعرفأد ة  بقالشركات  كانت    ماة  اءها  الإذا  تتالخدمات  هي  وفرهي  للعمالء  ا 

أنظمة العمل عن بُعد وتطبيقها  يّم  قي ت  ا  ضروري   ا  روقد بات أم  ونوعية أم غير ذلك.  خدمات ذات جودة

 ألهداف.احة لتحقيق هذه امت دة والوسائل الحد الم ق األهداففوعلى أكثر من مستوى مختلف 

 ن بُعدع ملع لمعاييّر اعتماد ا 2.5.2

  ه ال يتالءم ، باإلضافة إلى أنّ ني ظائف ولن يالئم جميع الموظف الو   ميعع جيتناسب م بُعد لن  عن    لعملا

ة هي  ليّ فعا  عد بُ العمل عن    ت أكثر ترتيبا  راسات إلى أنَّ وقد أظهرت الدِّ   مات التقليديّة.نظمع اتجاه الم

  و تكييفالهدف ه نَّ إ ف وبالتالي .(2017ويوروفوند،  مكتب العمل الدولي (ج طوعي عتمد على نهت التي

 موظف. مل عن بُعد مع احتياجات كل ت العيباترت 

نجمَّ مِ  تقدم  أنَّ ا  اد  على  ااغبالرلشركات  ه  في  من  ة  التقليديّة،    مفاهيملتّحول  راسةالعمل     ةرالمستم  الدِّ

الوتحو  ةلقابلي  كل  يل  تقييّم  حِ   ىلع  ظائف  والعمل على  بُعد،  عن  العمل  األدوار   يةحالصدى ألنظمة 

ايفيّ ظوال أو  لتالنلهذا  لمهام  ة  األعمال.مط  الغرض   أديّة  المنظمة  ولهذا  األ  الداعمة  على   ساليب لهذه 

   :ىالتساؤالت لتضمن نجاح هذه التجربة كاإليجابة عل ى العديد منعل  اإليجابة
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 ا مالئمة للعمل عن بُعدام بهقية ومهام الالمعنيفة يظهل الو 

 يملكون الموظفون  مهيحما    هل  من  أنظمة العتمين  مؤهل  لجعلهمأدوات  ورات  اتاجون  اد 

 العمل عن بُعد

  وظيفية. اء مهامه الإلدن مناسب ) في منزله( مكاوقع البديل للموظفالمهل 

تضعُ  األسئلة  من  الدّ والعديد  الشركات  والتيعاها  إلى  تحتا  مة  فعا  فياإليجابات  ج  تحول قياس  ليّة 

 ئة العمل المرنة.مع بي  تأقلموالاالنسجام   لموظفين علىاومدى قدرة  د،بُع لتقليديّة للعمل عن الوظائف ا

مات 1.2.5.2  العمل عن بُعدب ألساليمة داع ميّةتنظي زة لثقافةالُمميّ  الّسِّ

الرغم من  ن بُعد، على  ظمة العمل عأنين لتبنّي  الموظفام  مأعائقا     عد  عدم وجود ثقافة تنظيميّة داعمة، تُ 

يّة كما  األداء واإلنتاجة وحتى رفع  مهنيّ والة الشخّصية  ن بين الحيازمستوى التواع  رف  ىأنَّها تعمل عل

 كعد في مثل هذه البيئة الغير مشّجعة، فإنَّهم بذلوظفين عن بُ المند عمل  ع و  سات السابقة.ارلدِّ أظهرت ا

ذ   ما  تح سيدفعون   فثمن  إّما  أي  لك،  تقييّم  أشكل  سلبي،  فرص  داء  عن  َمْنِعِهْم  في  لتطوير  ل  مةاهو 

 . يجهم الوظيّف تقاء في تدررواال

 نذكر:  سمات الشركات الّداعمة أهمّ ومن 

 .  فينة والموظدارادلة بين اإلالثّقة المتب  .1

 سياسة داعمة للتواصل وتشمل جميع الموظفين في الشركة. .2

 . يّهنب تو ل المرن ة العمثقاف ألهميّة  يعالو .3

مل  ذي يعال  لهيكل المرنلجامد إلى االبيروقراطي  ا  مييّ الرؤية على أهميّة التّحول من الهيكل التنظ .4

 القرارات. م الحرية في اتخاذ ائهعلى تمكين الموظفين وإعط

شوتعد   من  سير ركل    باعتبارهاتيل  بُعد،  عن  العمل  ألنظمة  الداعمة   التي   الشركات   ىل أو  الشركات 

 يعتبر  ال فيها، هذا ووظم   نم لعمل المرن لشريحة واسعة  ات ايبتسهيل ترتعلى  مل  علابتطبيقه وقامت  

ل ليدارة العليا وعلى عدد قعلى اإلها كانت تقتصر سيرتيل، ولكنَّ   افة جديدة فيعد ثقبُ   وم العمل عنمفه

 تدعي وظيفتهم الحاجة أو الضرورة.ين الذين تس من الموظف 
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 للعمل عن بُعد مةئف المالاختيار الوظائ رييّ معا  2.2.5.2

عمل أْن يقرر ما  حب الصا  خر، يجب علىأيَّ مكان آ  ن المنزل أوم  ملعلقبل المضّيِ قُدما  في ترتيب ا

 التنظيّمي التي يمكن أن تتمَّ   لف ضمن الهيكائ تحديد الوظو   ،مل عن بُعد مالئما  للعاط العمل  ذا كان نشإ

ير العمل عن بُعد،  معايّ   يفة ينطبق عليهاوظف  الموظ  يجب أْن يشغل  يّ عبر ترتيبات العمل المرن. أ

 وهي: 

 زئة.ل التجقبت نأ .1

 متة. تقبل األت نأ .2

 لكترونية. أنظمة ا تها باستخدام دة يتم معالج يفة مدخالت محد الوظ  طلب أْن تت .3

 عد.المطبقة ألنظمة العمل عن بُ  نظمةتقررها الم  رىأّي معايير أخ .4

اعتبار من  الُرغّمِ  )الوظيفة( على  وفي مُ   عامال    عنصر  بُعد  عن  العمل  أنظمة  إلى  للتحول    هما  

الالَّ إ،  اهنجاح أنَّ  تطرب  لم  دراستاحثة  إلى  من  طالإن،  هق  التّحول  قا   عملية  العمل  أنَّ  أنظمة  إلى 

تدريجرالم االنتقال  تتطلب  المرايا  نة  عبر  عامل  حيث  إلى    حل  يستند  المباشرة  الوظيفة  اإلجابة 

ألولى  ا  جةرد ي المنظمة التي تساعد على أتمتة الوظائف في الف  ةالتقنيّ توافر العوامل    للسؤال حول

المهارت وعلى   ا وافر  في  الدرجات  اعتبر لثانية  وقد  الباحثة  ة.  م  را  عنصته  من  أهميّة  تغيرات  أقل 

 .لمقام األولوافرها في ات البحث التي يشترط 

 ةّ شركة الرسميّ لاتيار البيئة البديلة لمكاتب معايير اخ  3.2.5.2

 :يليى صاحب العمل أن يتناقش مع الموظف للتأكد مما علي ينبغ 

 .كزا  للعملموقع آخر يتخذه مريَّ و أي المنزل أفساحات العمل ان مالءمة ممض .1

توافر .2 أنْ والتكن   المعدات  مدى  )يجب  األ وفرتي   ولوجيا  حاسوعلى  حاسوب  قل  أو  محمول  ب 

رعة  أو السلكي عالي السّ ي  لكوربط سها الموظفون،  جاشخصي، وبرمجيات التطبيقات التي يحت 

و العنكبوتية.  التج  نْ أ   كنمي بالشبكة  طاباإلضاف   هيزات تشمل  و/ية  وسماعة رأس،  ماسح أو  عة  ة، 

 . المهارات مدى توافر  ا  ذكيا ( وأيضا  اتف،وهوميكروفون

 فه.و ر أن ما ينبغي أن يكون عليه العمل وظرين والموظفين بش من المديلتوقعات ح او وض .3

فضل  إنتاجيتهم أ  ونتك   ىزمنة واألماكن المناسبة  للعمل حت في تحديد األف  وظنة للم مدى المرو .4

 .ما يمكن
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 ذلك عن طريق تقييم: مل بالمنزل وكان العة على محة المهنيّ المة والصّ السّ ير تطبيق معاي  .5

 رطالمخا ✓

 كهربائي األمان ال ✓

 ق، إلخ الحري جة ومخارالضوضاء واإلسعافات األوليّ البيئة العامة، ك ✓

اقت .6 الموظف،  طر  خالمييم  يعيها  التي  تخوالمحتملة  مخاطر  المنزل)عمال  ص أّي  من  المشاكل ل 

 ئلية(. العا

 .االتصاللوسيلة بق مل والترتيب المسصاحب العمل والعااتصال بين  سيلةء وإنشا .7

 للعمل عن بُعد ر الموظفينايير اختيا عم  4.2.5.2

بُعد   عن  العمل  جهاز  أبعد يتطلب  من سام  وأدوات محمول    بيوترمك  من  الموظفين  يتمكن  لكي    عدة 

درين موظفّي الشركة قاأنَّ  جميع ا  ب دئيض مب. يُفتر ة االفتراضيةبيئفي هذه ال راهد زاالوجاح  تحقيق النّ 

بُ  الذين تدععد  للعمل عن  إل   و باستثناء هؤالء  أو االتصال  ى االتصال اوظائفهم  الزبائن  لّشخصي مع 

معدات   مع  المإلاالمباشر  أو  وظيفة  أ  أو  بات،كرنتاج  بمك أُ يَّ  االلتزام  على ضرورة  تعتمد    ن ا خرى 

ة  هليّ المنظمة تحديد أعلى  يجب    مل عن بُعد.ع مؤهٌل للع لجميس ا لي  أنَّ إالًّ   و الموقع.مل الرّسمي ألعا

المنظمة موظفي  الّسمات حيث  ين.  الحاليّ   جميع  من  بمجموعة  المؤهل  الموظف  يتمتع  أْن  يجب 

 ا:  ، نذكر أَهُمهةالشخصيّ 

 ارة بالثقة  جد ال (1

 ة يالذاتّ والرقابة االنضباط  (2

 قتت وإدارة الوتيب األولويا ترى لعالقدرة  (3

 تي ام بتقييّم الذاالقيلى القدرة ع (4

 حاجة للمراقبة المكثفّة فيذ دون وجود الللتنافع الدّ  (5

بأخالقي حلتي (6 العملى  المس:  )وتشمل ات  المبادرة،  لية،ؤؤاألمانة،  وقت سا  ،الثقة  روح  تغالل 

 على السريّة(.  ل األمثل، الحفاظشكاللعمل با

 اذ القراراتتخا ىل مستقل وقادر ع (7
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ظفون إلى مهارات للعمل، يحتاج المو   أمين البيئة المالئمةصيّة، وتلشخات  ما بعض السّ  اإلضافة إلىبو

تأديتهم  لنجاحهم ع  التواصل بولمهامهم عن  ند  فعاليّة  المهارات حول  رجة  بالدّ   حوض بُعد. وتدورهذه 

   . أي :سيطةلبا ةيّ ن لجة المشاكل وتصحيح معظم المشاكل التق عن معاال  فضولى، األ

 ية.لوج كنوة التلناحيّ الفطنة من ا •

 الكتابة. قان مهارات ير عن الذات بالكتابة، وإت، القدرة على التعبمهارات اتصال لفظي ممتازة •

تصال، واالستفادة االت مهارا أعلى فيستوى مل االرتقاءحيث يحتاج الموظفون العاملون عن بُعد إلى 

البر التكنولوجية كال من  امللكتروني واإلا  يد ربامج  الدردشة  الفات  ة ومكالمتفيلهاكالمات  يديو وبرامج 

اإلن وأيَّ عبر  أ ترنت  أدوات  التواصل    أجل  من  متاحة  مع  خرى  وأعضالفعّال  العمل  المدير  فرق  اء 

 حتى العمالء . 

 عمال وهي: ألا ي عالمصاالت فاالت ن م مستويات  وهناك خمسة

الخامس   − الشخصيّة  -المستوى  يت جولمقابلة  طيط  تخال  :المقابلة  لوجه  ر فكيالتلألفراد  يح  ها  

 ات الضروريّة للقاء. بجمع المعلوم  ويسمحبكر. ش بشكل مُ بموضوع النقا

ة للمناقش  د يد ج إضافة مستوى  ة تعمل على  شاهدة البصريّ المُ   ة الفيديو:محادث  -رابع  وى الالمست −

 م. التفاهو

الثالث   − الهاتفيّ   -المستوى  البحث فالخِ   نممكننا  يُ ة:  المكالمة   دود عرف على رالتَّ واألراء    يلها 

 لصوت. فعال من نبرة ااأل

ناسب عملية النقاش  ال تُ  لكنهاخذ والرد، ووهي سريعة في األ ة: النصيّ الرسائل  - الثاني المستوى −

 .مةرات هاقراإلى أخذ  جاتقدة والتي تح عفي المسائل المُ 

 . د عليهوالر  أيام لوصوله واعات أتغرق سيس د قوالبريد العادي أو اإلكتروني:  -المستوى األول  −

م لة للمهاليب فعّاسااأل   يار أداة االتصال وأيَّ أن يعّي أهمية اخت  ي يجب على الموظف عن بُعد لتالوبا 

 . قت ة والووالطاقموارد لا من إهدار دِّ الوظيفية المختلفة، مما يساعد في الح

  عمل حاب الن ألصعة، فقد يكو ئاعاله شكورة أمذ ال  ةوعلى الرغم من أنَّ السمات والمهارات األساسيّ 

من    فة والشركةي ظالو  همات ميجب البحث عن     الوظائف، وبالتالي  تطلبات مختلفة. نظرا  الختالفمُ 

 ة. يّ د اياالعتة رات الشركقم نلعمل بعيدا  عم الكامل لما هو مطلوب للموظفين لأجل الفه
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شركة كما لل  جيةف االستراتي تحقيق األهدا  ذا كان يتم  إ  ما  ةوال بد أْن تجري عملية تقييّم مستمرة لمعرف

أم تر السابق  في  أن  اجكان  قبل  وذلك  يعمل معت،  أن  المسؤولون  أم من  مكال  فوهم منظو يقرر  تب 

 . بشكل دائم أو جزئي المنزل

تقييّممعاييّ   3.5.2 ال ا  ر  لترتلمؤثرعوامل  جاءات  يبة  كما  بُعد  عن  في    تالعمل 

 ة قابراسات السّ الّدِّ 

 لوجيا االتصال المعلومات:كنولت ة التحتيّةقييّم البنيّ ت  يرايّ مع  1.3.5.2

هذا   االتصال بشبكة اإلنترنت،  القدرة علىعريض وطاق الاميّة من نقص النالنول  ني بعض الد  تعاقد  

االتصاالت المتاحة لتمكين العمل عن بُعد. ومات  لوا المعولوجيتكنات  ود نقص أ  وباإلضافة إلى عدم أ

اع  خدمة أو انقط، وسوء  ات المتكررة في الطاقةطاعنقفيها االحدث  تي تلدان البل المثال: ايل  سبى  لعف

أو االستمرار بدون انقطاع في ساعات العمل، يد إلكتروني  سال برصعب إرنترنت، سيجعل من الاإل

لعمل، ب ااحص  ن م بدون الدّعم النّوعي    ال  عمليا  وبخاصة  د مستحيعْ عن بُ   العملمن  عل  جي الذي    راألم

مل العالعريض )منظمة    ( وتوفير النطاقHardwareصلبة) ال  تهاوملحقا   اسيب الحوث شراء  يحمن  

 (. 2020الدولية،

نية  وإمكاافرها  وت مدى    مة وتقييّ أو المنظّمة مراعاة العوامل التكنولوجيّ صاحب العمل /ي على  بالتالو

 ق: طري إلى أنظمة العمل عن بُعد، عند االنتقال دامها عنتخاس

ملين  فين العانيّة للموظ هيالت التقفير األدوات والتسّ تو  علىا والعمل  جيلوات التكنوج امراجعة احتي .1

 . اهمهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا والوصول إلياجعة مستوى رإلى م ضافة من المنزل، باإل

ة لالتصال يّ خصالش  ح للموظفين عن بُعد باستخدام أجهزتهمسمَ كان سيُ   ذاما إ  سة حولالسيا  حي تنق  .2

 العمل   ل صاحب من قب  ذلك  بدال  منتزويدهم  ى البيانات، أو سيتم  إل  صولّمة والو منظال  خِدّمات مُ ب

التبالمعدا المناسبة،يّ لوج كنوت  الترددي    ة  النطاق  وعرض  اإلنترنت  تأمين  دوات أوومحاولة 

التطبيقيّ المعوقان  رها م ت، وغياالتصالا الممارسة  نتيجة  تنشأ  التي  أهداف ت  راط إ  ية فت    حقيق 

 الشركة.

 ليّة.ممارسة العمعند ال  مشاكلبُعد، في حال حدوث أيَّ عن ني دعم الفم التقدي  .3

 ن على األدوات المختلفة التي سيُطلَب منهم استخدامها. ملي اب للعلتدريتَوفْر برامج ا .4
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أمن  عليه لق ويط - لحماية بيانات وملفات الشركة ن السيبرانيباألم  قةمتعلنيّة الالتقة مظاألن  د ووج .5

وأمنمعلوماال والحاسو  ت  التكفرع من  هو  ب،  ب  لوجيانو فروع  األيُعنى  والممتلكاحماية  ت  نظمة 

سة، أو  ساالمعلومات الح  إلىتهدف عادة للوصول  التي    ةت الرقميّ مامن الهج لبرامج  والشبكات وا

معيار أمن  وخصوصية المعلومات كما جاء في    ةلضمان سريّ   لكوذ   -وغيرها  اإتالفهورها  يي تغ

 . (ISO, IEC 27001ات الدولي )المعلوم

  م عد) كقياس االلتزاالمتعلقة بأنظمة العمل عن بُ ات  يق اإلجراءتطب   متابعةاألنظمة التقنيّة ل  ود وج .6

 (.ت االقرارنزل، وأصدار من المل العمء خالل ومتابعة األدا

 :  مل عن بُعداملين بأنظمة العظفين العالمو م يّ يقير ت معايّ   2.3.5.2

األعم تقييّم  بالتركيز  يجب  اال  العمل  عمليات لّي  لفععلى  اتباع  من   كالمالحظة  التقليديّةيم  التقيّ   بدال  

املين  علم الموظفين اعمليات تقييّ  مَّ تِ ت   ن أنْ يُمكرها، حيث  يغ الحضور واالنصراف ووااللتزام بمواعيد  

 التالية: ر اوحمعد على العن بُ 

خرجات، مثال:  الم  من  عد إلى عدد لعاملين عن بُ اجية الموظفين اتنإ: وتعتمد عملية تقييّم  جية نتااإل .1

 سليمات...ن المستهدفة، عدد التّ ة منجزام المُ عدد المه

 ْم.لَّ األخطاء في العمل الُمس د د عت، وسليماتّ قة في الالدِّ  ى: تعتمد عل جاتالمخرجودة  .2

 جز؟ير في جودة العمل الُمنأّي تغي  هل هناك  على:ة ابجوبالتالي يجب اإل

التسليم    وفق مواعيد هام  از المااللتزام بإنجتمد على  ث يع حي  :فيذ المهامي المحدد لتناإلطار الزمن  .3

 النهائية. 

 ؟ تسليمالنهائيّة لل مواعيد ال ام باز المه تسليم إنجتمَّ  هل  على: جب اإلجابةوبالتالي ي 

 ه. تفاق علييتم اال   : وفق مانجز ن مخرجات العمل المُ المتعاملين عو  شرابالرئيس الما ضنسبة رِّ  .4

 خرى. العديد من العوامل األُ ولها يعة عمجهة العمل بناء على طب دها تحد د ور أخرى قأيَّة محا .5

ف مراعاة ظوويجب على الم  بُعد.مل عن  لعم اييّ ات تقعملي  من أهّمِّ   ،ذاتي صادقء تقييّم  يعتبر إجراو

 عد دراته للعمل عن بُ ند تقييّم قُ ع يةلالعوامل التا

 ات إشرافية صارمة.جراءى إن الحاجة إلقل، دود ومستل منفرالعمل بشك القدرة على .1

بلى اعل  درةالق .2 بترتيبات العمتحلّي  يتعلق  ير  لمتطلبات المد   ةالحديثة لالستجابل  المرونة فيما 

 ل عبء العمل.م  والقدرة على تَحَ  وظيفيةالهام والم
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 . لعمل عن بُعد ل حةاستوافر م .3

 ء.لعمل والعمالالمباشر وزمالء امستوى تواصل الجيد مع المدير  .4

 د. عن بُعللعمل تقنيّة الالزمة ة الخبرمستوى ال .5

قابلية  يّ أ تقيّيم  الموظفين  على  يجب  إتحول   العملهم  أنظمة  ا  لى  ومدى  بُعد  متاحة  الجيا  لتكنولوعن 

 ذه النظم. ممارسة ه في عورشّ ليل قبل االموقع البد  يفوالقدرة على العمل 

 ركة ككل لش  لى مستوى اع عدل عن بُ م العمير تقييّ معايّ   3.3.5.2

 :تاليةلى المحاور الع أن يتمن مكيُ 

 يتها(. الخدمات وكمنوعيّة (ودقة المخرجات  دةجو مدى .1

تبنّينِ  .2 ال  سبة  )  عمل عن أنظمة  عدد  وسكمت  بُعد  للعط  المتخذة  العددماأليام  مقابل  بُعد  عن    ل 

 ( عماللمؤهلة لهذا النّمط من أنظمة األالي لأليام اجماإل

 عمل. ن الت عالغياباوة  لمرضيّ جازات اسبة اإلنِ  .3

 ِحدى. ظف علىل موافي لكساعات العمل اإلض .4

 ل. معمهم بالومدى التزا فين عن بُعد سبة رضا الموظنِ  .5

 عمل.جهة الا تخذه أخرى ت أيّة ضوابط .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد 

للبيانات   ةت اإلحصائيّ حليالالتّ ها، وعلى  عمجوانات  البي  إعداد   رض لطريقةيشتمل هذا الفصل على ع

اإلحصائية جمَّ المُ  الحزم  برنامج  باستخدام  فرال  V23   SPSSعة  راسةات  يضختبار  إلضافة  با    .الدِّ

ودراسة أهّم العوامل ستبانة،  ليل فقرات االتحل  الوصل إليها من خ التّ مَّ تنتائج التي  أهّمِ الراض  تعسال

يبات  لتّحول إلى ترت ملية االركيزة األوليّة لعتبرتها  اعتي  وال  احثةظر البوجهة نها من  لتي ينبغي توافرا

واألس المرنة  الالعمل  استعداد  ارشاس في  مفهوم  لتبني  نجاح    ، د الجدي  لعملكات  تأثيرها على  ومدى 

دراستنا   وفي  -ه األنظمة  ار أنَّ الّشركة الُمطبّقة لهذ ب . وباعتيريتلس  كةرشبة العمل عن بُعد في  رجت

شركة  الالح د   -سيريتليّة  شركة  اسهي  تمَّ  لها.  التنظيمّ   تبعاد اعمة  الثقافة  م متغير  تعد   التي  أهّمِ  ية  ن 

 . د علعمل عن بُ اات ألنظمة الشرك لوأركان تح 

التّحليالت اإلحصا دراسة شملت  و  العمل عنمات  وّ مق  نُكل  م  توافر  ئية  تَشملبُعد  ،  المهارات )  التي 

 .مل عن بُعد ة العأنظم تطبيق عالقتها بنجاحو المنزل(، لمعلومات ا ة لتكنولوجيانيّة التحتيّ بُ لا

 م  يكوبايل تيل ة سيريتل موكشر1.3 

 م وة سيريتل موبايل تيليكن شركع  ةلمح 1.1.3 

ال جي موالرائدة ف  ىاألول  ةكالشر  هانِ وك  اررم االستمن    2000ها عام  سي ل منذ تأستستطاعت سيريا

ح في سوريةاالت  االتص ب يث  ،  سُ نااستطاعت  فعّ من    دةجيالها  تِ معَ ء  وتمجاال تها  ليَّ اخالل    ي عالسّ اعية 

 ظة عليهم. حافالمزبائنها والدائم لكسب رضا 

  من   ا  فموظ   5,164لديها حوالي  في سورية، ف  مشغل خلويّ ك    عراالمتسشركة سيريتل بنموها    زيتتم 

تمَّ ش  908بينهم   ب  ابا  وشابة  الطالاختيارهم ضمن  في  جميع موظ  نَّ أيث  ح  ن،الجامعييّ   ب رنامج دعم 

 يون زبون.مل  11الخدمات ألكثر من  لعالية ويقدّمون أفضل يتل من ذوي المهارات اسير

ت  ا ممتضمنة خد    لالتصاالت موقعا    4926  حوالييقارب  ما    لسيريتة  ى امتالك شركإل  ضافةإلهذا با

ل  اصل في كاكز للتومر  4ة، و لسوريّ ي جميع المناطق امركز خدمة تغط   26و   .ابعوالرَّ ث  الجيلين الثّ ال

 . يا  زبون يوم 28,000س تقدم المساعدة ألكثر من رطووط من دمشق وحلب والالذقية
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سي مهمة  خدما  عي السّ تل  ي رإنَّ  أفضل  البشريّةكوادر ة  ايرعو،  هانلزبائِ تصاالت  االت  لتقديم   ع م ،  ها 

 . الد البة باعتزاز في خدم  ربح للمستثمرين والمساهمةمُ ال وم لنّ مرارية استا

م نِ وا الن رطالقا   م  لشعارها  والتزاما  شركة  ؤية  بأنْ ملتز"  ال  ون  الشركة  األولنكون  ها  نَّ إ ف  "ىّسورية 

المنل  ما  دائِ   ىتسع بأاتجتقديم مجموعة كبيرة من  الممتازة  لتلبية احتي سعار  ت والخدمات    ات جامناسبة 

  ن التسهيالت لهم.بائنها وتأميز

نَومِ  من  وبالرّ   جدْ نه  كوفي  يشتف غم  السلّ ثي تأو  19-د وباء  القطا  بيره  كافة  االعلى  ة  اديّ قتصعات 

الحد من  الّسورية، استطاعت سيريتل   اعللبية  السّ اره  ثآمن  التشنألى  بَ ة  غيليّ شطة  من  لة  مج  عد وذلك 

الشركةذتها  تخا  التي  اإلجراءات  شبكة    ا  د اماعت  إدارة    والتي  وتديرهامتلكها  تَ   التي  يةماتعلوالمعلى 

 . ة بكفاءة عاليةلية والبيعيّ تشغية الستمرار األنشطلمنزل واركة من الشلين في اامالعمام عمل تإ أتاحت 

 : يتلريس في شركةعد العمل عن بُ تجربة ل مييّ ق تعملية ال  ة هميّ أ2.1.3 

محاولة  و في سيريتل  ة  طبقّ الم  عدعن بُ   ملجربة العم لتيّ تقيلاعمليّة    ة يضاح أهميّ إ  ىإل  ةالباحث  عتْ سَ 

  .تجربةلاالستفادة من اريق ط عنفي الشركة المستقبلية  مالتقييّ ات عملياحل مرأساساً لذها في اتخا

يتطلب األمق  تقير تكثيف  د    لىاألو المرحلةد خاصة في  عبُ   العمل عن  آليات م واستعراض  يّ عمليات 

العمل  بشكل مختلط مع    ظمة العمل عن بُعد بشكل دائم أوأن  ىعودة إللا  في  لشركة سيريتعند رغبة  

بُ   البدء رد  مج ب  شكل دوريبم  التقييّ ة  عملي  تتمَ   أنْ وينبغي    ي.المكتب العمل عن  تطبيق سياسة   عد،في 

 واإلدارة  ةبشريّ د الموارقسم المة لومات قيّ علم  ن ذلك أن يوفرن شأ منه. ومِ   ىالسنة األولة في  اص وخ

األنل  ليمةسّ ال  رسات الممابشأن    لتيرسي  في تؤالت  ظمةهذه  الغرض مني  ب دي  وما  صحالشكل  الها  يح، 

على مجموعة    يتمَّ   أنب  يجم  التقييّ   دَّ من إشارة الباحثة إلى أنَّ بوال   .م تغييرهالزالتي يُ  ات سالممارهي  

والمعلومات    نم وأنْ عيّ نو الالبيانات  ب  لشمُ يَ   ة،  الفي  المستقبلعض  راسات  ال  ال  كُ   ةي دِّ ين  موظفمن 

لى إيضاح  يريتل عسإدارة    صلتح ة فقط. وبهذه الطريقةمكاتب الشركمن  والعاملين  عد  لعاملين عن بُ ا

يَ قعية  هيم الواول المفاح بُ ة  ظمأناد  صلح على مستوى سياسة اعتملما  اج إلى يحت وما  ،عد العمل عن 

  .ينحسوت تكييف أ

بُ العمل ع  ألنظمةحلة التجريبية  مرستفادة من الالا  لتسيري  ى أنَّه على إدارةوتوِضح الباحثة عل عد  ن 

ومدى والتحقق   جدواها  الشا  وتحقيقه  امالءمته  من  االألهداف  يَ ستراتيجيةركة  قد  وما  أو  نقُ ،  صها 
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عملها.  يُ  تمنح  عرقل  الفرصة  التجر  الفترةإذ  اإل يبية  بُ   ب ليأسافي    لبحث عادة  عن  عة  المتبّ عد  العمل 

الال التعديالت  فضال  علة  مزوإدخال  التوعين  ع  يها،  المحتملة  بالعوامل  بدء  تها  تعوق  قد  اعتماد  تي 

م عف أو أنعداضو   ،التكنولوجياتقادم  كعوامل  ال  حد ي أفضعف    جةنتي،  عسا ولى نطاق  عد عن بُ عمل عال

البيئة زية وجاهافر وت مدىو ،ةيّ دارات اإلارمهالأو  ،ليةغيفي المستويات التش الموظفينى  لد مهارات ال

في     الغة ة بأهميّ يبية تكون ذات  المرحلة التجر  . وباإلضافة إلى ذلك، فإنَّ عواملغيرها من الو ة  يلد بال

عد فرصة  عن بُ   بر تجربة العملعتكما تُ .  عد أمرها بعد بشأن العمل عن بُ يريتل  ارة سإد لم تحسم  حال  

بين  ختيار في االم سمه عن حَ  ، فضال  بنجاح  عد بُ ن  العمل ع   د ام على اعتمتهدروظفين الختبار مدى قُ للم

  صالحا    برعت اليُ   عد  عن بُ   لالعمأنَّ  إلى    كرد من إعادة الذِ والبزل أو من مكان بديل آخر.  العمل من المن

 . فوظائالللجميع، وبالتأكيد لن يناسب كل 

 اختبار الفرضيات وحليل اإلحصائي  التّ  2.3

راسةالة أدا 1.2.3   ّدِّ

راسةأداة  يم  صمت   مَّ ت با  الدِّ الب با ستالمتمثلة  لجمع  النة،  األوليّة  أن  بدراسةمتعلقة  يانات  فعاليّة  ظمة  مدى 

بُ  ابقة سات السّ ارراسة والدِّ لدِّ لى اإلطار النظّري لاالعتماد عبركة سيريتل. وذلك  عد في شالعمل عن 

صياغة   في  منها  ل واالستفادة  بستبااال  اد عد إ  وتمَّ   .االستبانة  فقرات الباحثة  أبعاد    أنْ   عدَ نة  تحديد  تمَّ 

راسة  .حث البموضوع مشكلة ة أسئلة تدعم على مجموع بحيث تحتوي   الدِّ

 : نرئيسي  قسمينستبانة إلى قسيم االوقد تم  ت

 .ات ( فقر7واشتمل على )  مبحوثينلل غرافيةالبيانات الديمن م  تألفَّ ي سم األول:الق

عاليّة العمل عن  حور فَ ومِ   العمل عن بُعد ُمقّومات  ر  حومِ   هما:  ن أساسيّ   ينرمحوويضم   :  القسم الثاني

 بُعد 

 اد: أبع ثالث قرة، مؤلفة من ( ف17على)  األولالمحور اشتمل وقد 

 .ت ا(فقر5ويشتمل على ) ،المهارات عد األول: البُ 

 .ات (فقر6، ويشتمل على )التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات  البنيّة :عد الثانيالبُ 

 .فقرات (6) ويشتمل على ،زلمنال :ثالالثعد بُ لا
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  ( 9ل ) عد( وتشممة العمل عن بُ ع ) فعّالية أنظالمتغير التاب عبارات تقيس    لمحور الثانيا  وقد تضمنَّ 

 .ات فقر

 ( 1-3) ل الجدو يُوضحكما 

 ومراجعها انةاالستبمحاور  توزيع ( 1-3) رقم جدول

 عدد الفقرات  األبعاد المحور القسم

سم 
الق

و
أل
ا

ل
 

 7 ية مغراف يلدا  اتالبيان 

سم
الق

 
ي 
الثان

 عن بُعد لالعم . مقّومات1 

 5 لمهاراتا :عد األولالبُ 

 6 وجيا المعلومات ة لتكنول البنيّة التحتي: عد الثانيالبُ 

 6 المنزل: لثالثعد االبُ 

 9 بُعدن العمل عأنظمة  . فعّالية2

 33 مجموع فقرات المحاور الكليّ  

 لباحثة  اإعداد  :درالمص 

 ة المتبّعة يب اإلحصائياألسال 2.2.3

استخدام  ت اإلحصائي بر ّم  التحليل   Statistical Package for the Social Sciencesنامج 

(SPSS)  ةخسن   V23االس بيانات  تحليل  وذلك  في  تحليتبيان.  أساليب  من  عدد  على  ل باالعتماد 

 رفضها.يات أو رضوإثبات الف يرات المتغ  البيانات اإلحصائية إليجاد طبيعة العالقة بين

 التالية :  حصائيةم  استخدام األدوات اإلتوقد 

 ت االستبانة. فقرا بات (، لمعرفة ث Cronbach's Alpha)ألفا كرونباخ اختبار  .1

(، لمعرفة  Kolmogorov-Smirnov Test) K-Sسمرنوف    -كولمجوروف  استخدام اختبار   .2

 بيعي أم ال.الط بع التوزيعطبيعة توزع البيانات إذا كانت تت

يل الوصفي  أساليب التحل   وقد هدفت الباحثة منسابي،  والتكرارات والمتوسط الحسب المئويّة  لنِ ا .3

راسة فئات متغيرات رارات تكلمعرفة أساسي  بشكل راسةتفادة منها في وصف عينة االسو الدِّ  .الدِّ

اال .4 الثنائياختبار  ارتو (Bivariate Linear Correlation) رتباط  بيرسون  باط  معامل 

(Pearson Correlation Coefficientدرجة لقياس  االخت االرت  (  هذا  يقوم  على  باط:  بار 

م  دراسة بين  تمَّ العالقة  وقد  الداخلي  امه  استخد   تغيرين.  االتساق  االستبانةلفلحساب  ، قرات 

 والعالقة بين المتغيرات. 
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خطية  الط  ة االرتباا كانت عالقفيما إذ   فةلمعر (Partial Correlationالجزئي )  ار االرتباطاختب .5

 أخرى. ات متغيرين تتأثر بمتغير بين

م  استخدامه  تمَّ   ولقد    (One Sample T-Test)اختبار .6 دالللتأكد  ان  من لمتولة  فقرة  لكل  سط 

 نة فقرات االستبا 

 (Simple Linear Regression Analysis)اختبار االنحدار البسيط  .7

دق اا 3.2.3  :  يةة االستطالعالعين انة ولظاهري لالستب لصِّ

ِصدق  قحقُ لتَ ل َعرُضها  من  تمَّ  /  االستبانة  سي3على  من شركة  مدراء  لل/  وذلك  مدى  ريتل،  من  تأكد 

راسةتغيرات  لم  ومدى َعكِسهاتي تنتمي إليها  للمحاور ائمة فقراتها لمال   ، باإلضافة إلى التّحقق من الدِّ

ال الّصياغة  ودقة  تمَّ لغويّة  وقد  الفقرات،  توضوح  اال  وإجعديل  التعد ستبيان  عدة   الالزمة  ت يال راء 

 اء المقدمة والمالحظات.مرات بناء على األر

ة سيريتل، من  موظف ِمن شرك  /30يّة عددها /ع ة استطالعلى عين   رونيا  إلكت   االستبانةتوزيع    ن ثمَّ وم

تطبيق  الحيتها للصَ   وبالتالي التأكد من  ،ستبانةمحاور وفقرات اال أجل التّحقق من مدى ثبات واتساق  

 والثبات. اكل في الصدق وجود مش لنهائي نظرا  لعدم إدخالها في التحليل اة وقد تمَّ يّ صللعينة األعلى ا

 انة: تببات االساختبار صدق وث  4.2.3

راسةأن تكون أداة  انة  االستب  صد بصدقيق و جله  ت ألعَ ِض إنجاز وقياس ما و  على)االستبانة( قادرة    الدِّ

راسةبما يحقق أهداف   من االتساق   قامت الباحثة باختبار كّل  وقد    ها.ات ضيئلتها وفريجيب على أسو  الدِّ

 . ات االستبانةوثبالداخلي 

 المقياس دق صِّ  1.4.1.3

 

 ( Internal Validityخلي )ساق الدااالت

ة مع  ها عالقة ارتباط قويّ لتي تضمنتها األداة لالبنود اعبارات وتكون كل عبارة من ال  أنْ  تعنيوهي  

للليّ الك  الدرجة تنت  ورمحة  إليهالذي  آخربمع  .مي  فقر   نى  كل  اتساق  م مدى  االستبانة  فقرات  من  ع  ة 

حساب    تبانة عبرة بحساب االتساق الداخلي لالست الباحثوقد قام  فقرة.له هذه اتمي إليلمجال الذي تنا

 . للمجال الذي تنتمي إليهة فقرة والقيمة الكليّ الرتباط بيرسون بين كل ا معامل

 :ساق الداخلياالتنتائج 

   ات العمل عن بُعد موّ ق م: ول األالمحور 
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 للبُعدة ليّ ة الكُ والدرج البشريّةمات قوّ المفقرات  من ط بين كل فقرةعامل االرتبا (: مُ 2-3) رقم جدول

 راتثلة بالمهامقّومات البشريّة المتلمعد األول: االبُ  الفقرة

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 000. **845. المنزل فترة عملي منمهامي خالل اليّة إلنجاز تواصل ع مهاراتمتلك أ 1

 000. **927. نزل من الم خالل فترة عملي الوقت ى إدارةة علتلك القدرأم 2

 000. **918. رة عملي من المنزلالتطبيقات الخاصة بعملي خالل فت و دام البرامجأجيد  استخ 3

 000. **915. شكل مستمر تي بيري لمهاراى تطوعد إلعن بُ يحتاج العمل  4

 000. **758. الموكلة إليّ ب المسؤؤليات ت حسذ القراراتخال عن بُعد قدرتي على  ايُعزّز العم 5

 0.01ة مستوى معنوي**يوجد داللة إحصائية عند  

ً  :المصدر  SPSS لمخرجات التحليل في البرنامج اإلحصائي إعداد الباحثة وفقا

المت"  بُعدْ ل فقرة من فقرات  رتباط بين ك( معامل اال2-3) ل رقم  ح جدويوّضِ  لة ثم المقّومات البشريّة 

ا  عند مستوى  ئية دالة إحصامعامالت االرتباط المبين   أنَّ ي يبين  ذ ، والللبُعد ة  والدرجة الكليّ   "رات بالمها

 . هصادق لما وضع لقياس البُعد يعتبر  كوبذل   ≥α 0.01داللة معنوية 

 بُعد للة ليّ والدرجة الكُ قنيّة المقّومات التمن فقرات  ين كل فقرةاالرتباط بامل ( مع3-3) رقم جدول
 

 0.01معنوية مستوى    ئية عندإحصا **يوجد داللة

 SPSS ئينامج اإلحصافي البرمخرجات التحليل ة وفقاً ل إعداد الباحث :المصدر

 

مثلة في  ة المتقنيّ لمقّومات الت" ا  بُعدْ قرات  كل فقرة من ف  ( معامل االرتباط بين3-3)   جدول رقمح  يوّضِ 

ل التحتيّة  المتكالبنيّة  الكليّ "  ومات علنولوجيا  للوالدرجة  أنَّ   ،محورة  يبين  االرتباط    والذي  معامالت 

 .ما وضع لقياسهصادق ل د البُععتبر لك يذ وب  ≥α 0.01ة معنوي عند مستوى داللة إحصائيا  المبينة دالة 

 لومات معكنولوجيا الثلة في البنيّة التحتيّة لتة المتمنيّ مقّومات التق: الالثانيلبُعد ا الفقرة

 ملمعا

 بيرسون

 لالرتباط 

يمة الق

ة االحتمالي

(Sig.) 

 000. **626. عدبُ لعمل عن ة الحاسوبية المحمولة لفير األجهزَعِملت سيريتل على تو 1

 000. **483. انترنت( نت )مودم وخطوط ر بكة االنتل بشاالتصا  ت سيريتل على توفيرَعِمل 2

 000. **641. عدبُ كنني من أداء عملي عن ة التي تمجيبيقات البرمتوفر سيرتيل البرامج والتط 3

 000. **570. لمعلومات تمتلك سيريتل أنظمة حماية ل 4

 000. **613. منزل ي الشاكل تقنيّة أثناء العمل فند حصول ملدعم التقنّي عريتل قسم لتمتلك سي 5

 000. **471. دالعمل عن بعلمتابعة األداء خالل فترة  كترونيةال ستخدام أنظمةيتم ا 6
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 د عللبُ ة ليّ لكُ رجة ادّ والت البيئيّة لمقّوما ات فقرة من فقرارتباط بين كل ( معامل اال4-3)رقم جدول 

 مات البيئيّة والمتمثلة في المنزلوّ مقالعد الثالث: فقرات بُ ال الفقرة

 معامل

 بيرسون

 اط الرتب ل

القيمة 

ية االحتمال

(Sig.) 

 000. **744. لمنزلمساحة مالئمة للعمل في اأمتلك  1

2 
التساع البيئة  المندني  في  إنجازمناخية  على  الومه  زل  الهدوء  امي  ظيفية)مستوى 

 ء(لضوضاوا
.936** .000 

 000. **926. ب ما لو كنت ما أزال أعمل في المكتينية من المنزل كلروتتطيع القيام بمهامي اسأ 3

 000. **943. عمل المطلوبةساعات العدد  بتحقيقألتزم  4

 000. **966. ي عن زمالئيعملي من المنزل يبعدن 5

6 
و في أيام ت الدوام أعاارج سا واء خفترة العمل عن بعد )س   مل خاللللعزادت ساعاتي  

 العطل(
.908** .000 

 0.01**يوجد داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 SPSSل في البرنامج اإلحصائي لتحلي خرجات اوفقاً لمإعداد الباحثة   :رالمصد

 

  ة في ّومات البيئيّة المتمثلالمق"  د بُعرة من فقرات  باط بين كل فق( معامل االرت4-3ح جدول رقم ) يوّضِ 

ى  مستو معامالت االرتباط المبينة دالة إحصائيا  عند    أنَّ بين  ة للمحور، والذي يكليّ والدرجة ال"  المنزل

 . صادق لما وضع لقياسه عد البُ ذلك يعتبر وب  ≥α 0.01اللة معنوية د 

 ن بُعد أنظمة العمل عة يّ المحور الثاني: فعال

 لمجال لة ليّ الكُ  ن بُعد والدرجةمة العمل عنظأ اليةفعّ ت اط بين كل فقرة من فقرااالرتب امل( مع5-3)رقم جدول 

 فعاليّة أنظمة العمل عن بُعد الفقرة

 معامل

 رسونيب

 الرتباط ل

القيمة 

لية االحتما

(Sig.) 

 000. **877. معدة سابقا  العمل عن بعد بناء على خطةتّم التّحول إلى أنظمة  1

 000. **851. مجهزة ة ية تحتيد بن عد في سيريتل يعود لوجومل عن بالعنجاح تجربة  2

 000. **708. بعد إلى تقليل التكاليف الكلية لشركة سيريتلل عن عمالساعد  3

4 
ية  أثناء اإلغالق عند تقديم الخدمات بجودة عالاستمرار  بعد    لعمل عنتتيح أنظمة ا

 ونا شار جائحة كورانت
.774** .000 

 00.0 **481. مالد المرونة في أداء األعل عن بعلعمأتاح ا 5

 000. **424. ز على نتائج األداءبعد على التركيعمل عن د اليساع 6
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 فعاليّة أنظمة العمل عن بُعد الفقرة

 معامل

 رسونيب

 الرتباط ل

القيمة 

لية االحتما

(Sig.) 

 000. **842. عد تجربة العمل عن بُ يزيد من نجاح مدربّة ل موارد بشريّة سيريت كأرى بأّن امتال 7

 047. *331. تاجيةدة قدرتي اإلنن بعد على زيايساعد العمل ع 8

 000. **492. ت بها قمد التي ن بعا راض عن تجربة العمل عأن 9

 0.01ائية عند مستوى معنوية يوجد داللة إحص**

 SPSSي رنامج اإلحصائفي الب لمخرجات التحليلوفقاً   إعداد الباحثة :المصدر

 

مل عن العأنظمة    الية فعّ رات محور"  كل فقرة من فق( معامل االرتباط بين  5-3)ح جدول رقم  يوّضِ 

الكليّ "عد  بُ  للوالدرجة  والذيمحو ة  أنَّ ي  ر،  اال  بين  المبينة  معامالت  مستوى  رتباط  عند  إحصائيا   دالة 

 . لقياسهما وضع ر المحور صادق لك يعتبوبذل   ≥α 0.01داللة معنوية 

 ( Reliabilityثبات االستبانة ) 2.4.1.3

حيث   ات.خرى فيها وهي الثبأُ صفة  ن توفر  م  دَّ إنّما البُ صادقة فقط و  ن أداة القياسأن تكو   ا  ليس كافي 

ا  فريُع أداة  يثبات  بأنَّ االختبار  أعُ لقياس  إذا ما  نفسها  النتائج  أنفسهميد على األفراعطي  نف  د  س  في 

تمَّ لظروفا لو  بمعنى  توزيع  ،  إعادة  ت  أكثر من مرة  الشروط والظروف، سواالستبانة  نفس  ف  حت 

بالتحقق من    ةت الباحثقاموقد  ر كبير في النتائج.  ون تغيية د يجة في كل مرانة نفس النت تعطي االستب 

   Cronbach's Alpha Coefficientلفا كرونباخ أمعامل   باستخدام  بات االستبانةث

 ( 6-3الجدول رقم ) تبين فيكما ي  كرونباخ يجة تحليل ألفا رت نتظهأوقد 

 . ككلنة قرات االستبا ى قوة ثبات فوهذا دليل عل % 93= عامل الثبات بأنَّ  

 ل ستبانة ككالرالمحاو باخمعامل كرون( 6-3)رقم ول جد

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.930 26  

الثّ   أنَّ   (3-7)رقم    يتضح من الجدولو بل بين (،0.878)األول   بات للمحورمعامل  الثّ   غما  بات معامل 

راسةاة أّما الثبات العام ألد  ،(0.870) الثانيللمحور     تدل  ومرتفعة،  وجيمعها قيم  (0.930فقد بلغ ) الدِّ
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أنَّ  تتمتع بدرجة عاليّ االست   على  يمكن  تابالو   لثبات اة من  بانة  الميداني  االعتماد عليها في التطبي لي  ق 

 راسة. للدِّ 

 

 نةاإلستبا لقياس ثبات نباخكروامل ألفا ( مع7-3)رقم جدول 

#  
عدد  

 الفقرات 

عامل الفا  م

 كرونباخ 

1 

 محوراألول:ال

عن مقّومات العمل 

 بُعد 

 921. 5 لمتثملة بالمهارات ة اشريّ المقّومات الب: د األولالبُع

2 
ي البنيّة التحتيّة قّومات التقنيّة المتمثلة فالم  ي:اند الثالبُع

 ات لتكنولوجيا المعلوم
6 .881 

 932. 6 لمتمثلة في المنزلمقّومات البيئيّة وافقرات ال عد الثالث:البُ  3

 878. 17 د العمل عن بُع المحور األول: مقّومات 

 870. 9 اليّة العمل عن بُعدي :فعثانالمحور ال 

 930. 26 ستبيان ور االحاالي مإجم 

 SPSS يصائالبرنامج اإلح  عداد الباحثة وفقاً لمخرجات التحليل فيإ :المصدر

أداة    تمّ  − راسةاتوزيع  الكترونيا  )االستبا لدِّ أّن  -نة(  الثبعد  عملية  من  التّأكد  واالتساق تمَّ  عن  -بات 

سام  ف األقتلمن مخيتل،  رموظف في شركة سي  110عددها  ى عينة  عل   كة اإلنترنت،طريق شب

اإلداريّ  لعدم    /10/  استبعاد وتمَّ  ة،  والمستويات  البحث تمثيلاستبانة  لعينة  نِ وب.  ها  بلغت  سبة  التالي 

عدد  مجموع الكلي ل%من ال 90ستبانة أّي بمعدلا  /100/   لتحليل األحصائيتبانات الصالحة لاالس

 انات. االستب 

دة، موافق، محايد، وافق بشّ جات )مدرخماسي التّ  (Likert) يكرت لَ حثة أسلوب  مت الباتخد وقد اس −

ث تشير  حي  ن لفقرات االستبيان. حوثي استجابات المب  قياس وذلك ل  ،غير موافق، غيرموافق بشدة(

الفقرة محل  على  إلى أعلى درجة موافقة    /5/الدرجة   راسةما ورد في  حسب    دريجبالت   ل  قِ وتَ   الدِّ

 .(8-3رقم ) دولالج
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 في االستبيان س لَيكرت الخماسي المستخدم ي مقياف  ابة والوزنج( االست8-3)رقم  جدول

 موافق بشدة  غير غير موافق  حايد م افقمو موافق بشدة  الفئة

 1 2 3 4 5 الوزن 

 إعداد الباحثة المصدر:

 

 ( Normality Distribution Testوزيع الطبيعي )تّ ختبار الا 5.2.3

   Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)  مرنوف س  -بار كولمجوروف  اخت  تخداماس احثة  البَمدت  عَ 

ت اإلحصائية  االختباراحيث يعتبر من    مه،د ن عَ يعي مِ بّ يع الط البيانات تتبع التوز   ما إذا كانت   الختبار

إمكانية  الها تُحدد  التي  الباراّمة  اإلختبارات  )المعلَ استخدام  والتمترية  توزعميّة(  تشترط  بيانات  ال  ي 

 طبيعيا . 

 Sig. > 0.05وبالتالي ع الطبيّعي البيانات تتبع التوزي = H0      لالختباردم الفرضية العتفترض 

 Sig. ≤ 0.05  ليالتوزيع الطبيّعي وبالتانات ال تتبع = البياH1         بار ة لالختلفرضية البديلأّما ا

 Kolmogorov-Smirnovالختبار ج التحليل الوصفي ( نتائ9-3)قم ر جدول 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Minimum Maximum 

 المحوراألول

ت  مقّوما 

العمل عن  

 بُعد 

ت البشريّة المقّومال: البُعد األو

  (Skills) المهاراتمتثملة بال
100 4.2240 .59850 2.20 5.00 

المتمثلة  المقّومات التقنيّة لثاني:البُعد ا

ا  لتكنولوجيالبنيّة التحتيّة في 

 ماتلمعلوا

(Technology_Infrastructure)  

100 4.2411 .43424 2.44 5.00 

ات البيئيّة  فقرات المقّوم د الثالث:البُع

  (Home)نزلمتمثلة في الموال
100 4.1417 .44594 3.00 5.00 

 5.00 3.33 35709. 4.2375 100 مل عن بُعد محور األول: مقّومات العال

 عن بُعد للعمفعاليّة االمحور الثاني : 

(Effectiveness_of_Telecommuting) 
100 4.2286 .37721 3.00 5.00 

 4.97 3.18 36374. 4.2353 100 مالي محاور االستبيان إج

 SPSSفي البرنامج اإلحصائي التحليل   داد الباحثة وفقاً لمخرجاتإع :مصدرال
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 Kolmogorov-Smirnov يع الّطبيعياختبار التوز (: نتائج3-10) رقم جدول

 
عدد  

 قرات الف

كولمجوروف  

 نوفسمر

(K-S) 

 عنويةلما

Sig. 

 المحوراألول:

 ت العملمقّوما 

 عدعن بُ 

لة ممتث ت البشريّة الالمقّوماعد األول: البُ 

 لمهارات با
5 .189 .000 

المتمثلة في البنيّة  المقّومات التقنيّة    ني:عد الثاالبُ 

 ا المعلومات يّة لتكنولوجيالتحت
6 .159 .000 

ا  عد الثالث:لبُ ا مثلة متة واللبيئيّ فقرات المقّومات 

 ي المنزل ف
6 .415 .000 

 004. 112. 17 مقّومات العمل عن بُعد حور األول: الم

 001. 124. 9 عدة العمل عن بُ :فعاليّ  ور الثانيالمح

 034. 093. 26 يان إجمالي محاور االستب

 SPSSصائي رنامج اإلح البتحليل في ة وفقاً لمخرجات الإعداد الباحث :المصدر

رقم  الموضحّ ر  الختبا ا  تائجنّ من    اتضحّ وقد   جدول  في  االحتمالية    أنَّ   (3-10)ة    لجميع   .Sigالقيمة 

راسةمجاالت   الداللة    أصغر  كانت   الدِّ مستوى  ون   كوبذل،  0.05من  العدم  الفرضية  قبل  نرفض 

قق  عن تح الباحثة استعاضت  . إالّ أنَّ يعيوزيع الطبتتبع التبيانات ال  تقول بأنَّ الالفرضية البديلة التي  

/  30من / ساوي أو أكثر  لى أنَّه إذا كان جحم العينة يي تنص  عنظرية نهاية المركزيّة الت لشرط با  هذا

جابة  مية لإلالمعلَ   االختبارات استخدام    سيتم  وبالتالي    زيع الطبيعي.وب من التفردة، فإنَّ البيانات تقترم

راسةاعلى فرضيات   .لدِّ

 البيانات تحليل  6.2.3

راسةلعينة  ئي اإلحصالوصف ا 1.6.1.3 ً  الّدِّ  ة:الشخصيّ  بياناتلل تبعا

الوصفي  تمَّ   التحليل  أساليب  عدد للحصواستخدام  على  حاالت   ل  على  وللتالمتغ  اإلجابات  عرف  ير، 

الشخصيّ  فات  الّصِ معلى  وتوزيع  العينة  ألفراد  وذلكة  التِّ   فرداتها،  على  نسب والكرارات  باالعتماد 

 ة كاآلتي: المئوي 
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راسةمحل ة ين بي للعالنس وزعالت.1  نسوفقاَ لعامل الج الّدِّ

ً العي ( التّوزع التِّّكراري ألفراد11-3)رقم جدول ال  الجنس  نة تِّبعا

 
1.       

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid     48 48.0 48.0 48.0 

     52 52.0 52.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

 % من   48  بينما،  اإلناث من    هنَّ   مستجوبينال% من    52  أنَّ (  3-11)  رقم  لجدولايتِضح من خالل  

فضيل اإلناث للعمل عن  تى  ل  عل ما يد ناث بفارق ضيئل ماإلفوق عينة  بت  ،من الذكور  همَّ   المستجوبين

راسات اة أبُعد بنسب في يث يعود السبب لمساعدتها  لّسابقة حكثر من الرجال. وهذا ما قد وجدناه في الدِّ

  متزوجات.ة والعمل وخاصة النة بين الواجبات األسريّ المواز

 مر : العقاَ لعامل وف راسةالّدِّ محل النسبي للعينة التوزع  .2

 للعمرعاً التِّّكراري ألفراد العينة تِّب عوز( التّ 12-3)رقم  الجدول

 
6.       

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid        30        26 26.0 26.0 26.0 

30-40        67 67.0 67.0 93.0 

41-50        6 6.0 6.0 99.0 

       50        1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

الجدول  من  تت  67  أنَّ (  3-12)   رقم  يتضح  أعم%  بين  اراوح  فئ  عاما    40-30رهم  المنتج أي  ين، ة 

أعمارهم26و من  %  بينما  عاما    30  أقل  وعاما    50-41بين    ُهمن  ِلم%  6تصبح  ل  قل  تَ ،  من 1،   % 

كان    إنْ و  رميع األعماعد يالئم جنَّ نظام العمل عن بُ أ  ل  علىا يد عاما . وهذ   50وز ال  مارهم تتجا أع

 .بنسب متفاوتة
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راسةحل م  للعينة التوزع النسبي. 3 ً  الّدِّ  عية:  االجتما للحالة وفقا

 يةاالجتماعاً للحالة بع د العينة تِّ التّوزع التِّّكراري ألفرا (13-3) رقم الجدول

7.                  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

     74 74.0 74.0 74.0 

 100.0 26.0 26.0 26    و 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

ؤشر  % متزوج. وهذا قد يكون م26ل  متزوجين مقابغير  %  74بأنَّ  (  3-13)م  رقالجدول    من  يتضح

 ضوضاء. لية من ال، خامناسبة للعمل عن بُعد  جيد لتوافر بيئة منزلية

راسةمحل ة لعين التوزع النسبي ل .4 ً  الّدِّ  مل التّحصيل العلمّي: لعا وفقا

 ة صيلة العلميّ للحعينة تِّبعاً ال ألفراد ( التّوزع التِّّكراري14-3رقم  ) ولالجد

5. )                 (                 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  2.0 2.0 2.0 2        و ط      و 

 65.0 63.0 63.0 63           ي 

 100.0 35.0 35.0 35         لي 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

الجدوليت من  أفر63أنَّ  (  3-14)  رقم  ضح  من  و%  جامعية،  إجازة  يحملون  العينة  ممن  35اد   %

دراس عليا،  يحملون  يحملون شهاد   % 2بينما  ات  إيجا  ة معهد فقط من  وهذا مؤشر  أقل.  للقدرة  أو  بي 

ألن التّحول  عن    ظمةعلى  إلى  العمل  تحتاج  التي  وبُعد  وقدرات  اسعمعرفة  مع   يّةعلمة    للتعامل 

 لوجيا. لتكنوا
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 الُمسمى الوظيفي:  وفقاَ لعامل راسةالّدِّ محل ي للعينة نسبالتوزع ال .5

ً ع التِّّكراري ألفراد العين( التّوز15-3رقم ) الجدول  للُمسمى الوظيفي  ة تِّبعا

3.                

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid    9.0 9.0 9.0 9   ي  و 

 33.0 24.0 24.0 24   ي     

 100.0 67.0 67.0 67       ) و  (

Total 100 100.0 100.0  

 
 

الح  تض يِ  الموظفين،  العمن   %67 أنَّ (  3-15)  رقم  جدولمن  وأق  % رؤؤساء24ينة من  % 9سام، 

تلبية ُمختلف المهام الوظيفية ِسواء   لى أنَّ تطبيقات العمل عن بُعد قادرة علىل  عيد وحدة. وهذا دراء م

اإلدارية األعلى بشكل    ستويات  كانت تخِدُم المنيا. وإنْ لّيا أِم الوسطى أِم الدُ لعُ دارة اعلى ُمستويات اإل

العمل عن بُعد   مارسةبمجتمع البحث  لها ملعدم تمثي  نات االستبا   نتمَّ استبعاد عدد ميث  ر كفاءة )ح أكث

 )الموظفين(. غيلية شمستويات الت وجميعهم من ال

راسةمحل التوزع النسبي للعينة . 5 ً وفق الّدِّ  الوظيفة : عامل ل ا

 ةظيفألفراد العينة تِّبعاً للو زع التِّّكراري( التّو16-3)رقم   الجدول

2.                            

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid   39.0 39.0 39.0 39      ي 

 45.0 6.0 6.0 6       لو    و         ط 

        13 13.0 13.0 58.0 

 65.0 7.0 7.0 7     لو   ي 

            6 6.0 6.0 71.0 

 77.0 6.0 6.0 6       ي  

 79.0 2.0 2.0 2     طيط

 87.0 8.0 8.0 8    و         ي 

 95.0 8.0 8.0 8     ويق

 100.0 5.0 5.0 5        و  

Total 100 100.0 100.0  

 
 

لتّحول ألنظمة العمل عن بُعد، وهذا ل  وظائف قابلةليست جميع ال بأنَّه  (  3-16)  رقم  ن الجدوليتضح م 

راقد تمَّ اإلشارة إليه في اإلطار النّظري وتحدثت عنّه  ما   راسات  كره الدِّ ت الّسابقة. ولكن ما لم تذ ساالدِّ
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رنة   بُعد مقا نل عول بشكل أسرع إلى أنظمة العما قابلة للتحتويات اإلدارية العليّ المس بأنَّ الوظائف في

االستبيانات التي ال تمثل عينة البحث إّما  لدنيا. باإلضافة إلى استبعاد عددا  من  ا  في األقسام  لفروعها

الوظيف تستدع ألن  الشركة  ي  ة  مقّرات  في  بنالتواجد  الموضو وإّما  العمل  خطة  على  مناء  قبل   عة 

أنَّ  حيث  الم  الشركة  من  معددا   في  التواجد  في  استمر  ب  ب كاتوظفين  االشركة  القسم  عمل  ألخرينما 

 كامل من المنزل. امبدو

 االستبيان:  تحليل فقرات 2.6.1.3

مقّوم توافر  مدى  معرفة  في  الباحثة  العمَعِمدت  إلل  ات  سيرتيل  شركة  في  بُعد  اإلحصعن  ء  اى 

على   باالعتماد  والمتوسطات حساب  الوصفي  واال  التكرارات  والنسب  الحسابية  المعيارية  نحرافات 

 ثين، وفق ما يلي:  حو تجابات المبالفقرات الس  ية وترتيب ولمئا

 وسط الحسابي لفقرات االستبيان وفق القانون ت. تم  احتساب الم1

 نة يحجم العمجموع)التكرار* الدرجة( / = لحسابي المتوسط ا

 نون اف المعياري وفق القاالنحراحتساب اتم  . 2 

 العينة جمع المتوسط*حمرب -تكرار( الدرجة*ال ربعمجموع)م=      راف المعيّارياالنح  

 1-حجم العينة                                                                

 وفق القانون (لنِّّسبي )الوزن االنسبة المئوية ابتستم  اح. 3

 % 100ت الخماسي(* في مقياس ليكر  5أكبر درجة )وهي  / حسابيالمتوسط ال

العيايد  تحد تم   .  4 القانتجاه  وفق  النة  )حساب  لَ مت ون  بمقياس  الخاصة  الحسابيّة    يكرت وسطات 

 الخماسي(

   أقل درجة( / أعلى درجة -)أكبر درجة 

 0.8=  5/5-1:   أيّ 
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الفِ ومِ  نَِجْد أنَّ  لقيم المتوسط  ئة األ نه  بالنسبة إ، وه0.80+ 1إلى    1: من  ي هي الحسابولى  بقيّة كذا  لى 

الحسابيّة اخ   ث حي  .المتوسطات  فقرة    الحسابي  المتوسط  ليهاإ  ينتمي   التي  الفئةتيار  يتم     لى عبناء   لكل 

 . ةة وأوزانها النسبّيلحسابيّ ات اطالمتوس ( الذي يُبَيِْن طريقة تفسير قيم 17-3)رقم الجدول 

 (Points Likert Scale 5) لخماسييكرت اقياس لَ الخاصة بم طات الحسابيةتوس ( قيم الم17-3) رقم  دولالج

 غير موافق بشدة  وافق م غير محايد  قمواف  بشدة  موافق فئةلا

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 المتوسط المرّجح

 %68 -52.1 %84 – 68.1 %100 – 84.1 الوزن النسبي 
36.1 – 

52% 
20 – 36% 

 دا  منخفضة ج منخفضة متوسطة  عالية  ا  جد عالية افقةدرجة المو
 باحثة إعداد ال المصدر:

ة من األكبر لألصغر، وفي حال تساوي المتوسطات  وسطات الحسابيّ يب األسئلة بناء على مترت ت  وتمَّ 

 األقل.  النحراف المعياريالباحثة على اعتمد ت

 العمل عن بعد  مقّوماتتحليل محور    1.2.6.1.3

 شريّة المتمثلة بالمهارات  المقّومات البدرجة توافر  −

 قّومات البشريّة سبي لبُعد المالمعيارية والوزن النِّّ ت فاات واالنحراالمتوسط (3-18)قم ر   لالجدو

  العبارة 

م
و

شدة 
ق ب
اف

 

ق 
واف
م

 

حايد 
م

 

غي
ق 
ر مواف

 

غير
م  

شدة 
ق ب
واف

 

المتوسط  

 الحسابي 

نحراف  اال

 المعياري

الوزن  

 نسبي ال

النتيجة  

وفق  

 ليكرت 

تيب  تر

العبارة  

سب  ح

 األهمية 

درجة  

 الموافقة 

 تلكأم. 1

مهارات  

ة  اصل عالّي تو

إلنجاز   

ل  ي خالاممه

فترة عملي 

 من المنزل

 0 5 0 65 30 تكرار

 عالية 3 ق مواف 84 682. 4.20

% 30.0 65.0 0 5.0 0 
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  العبارة 

م
و

شدة 
ق ب
اف

 

ق 
واف
م

 

حايد 
م

 

غي
ق 
ر مواف

 

غير
م  

شدة 
ق ب
واف

 

المتوسط  

 الحسابي 

نحراف  اال

 المعياري

الوزن  

 نسبي ال

النتيجة  

وفق  

 ليكرت 

تيب  تر

العبارة  

سب  ح

 األهمية 

درجة  

 الموافقة 

أمتلك . 2

القدرة على 

لوقت  ة ارإدا

خالل فترة  

عملي من 

 المنزل

 0 3 1 52 44 تكرار

4.37 .661 87 
موافق  

 بشدة
2 

 عالية

 جدا  

% 44.0 52.0 1.0 3.0 0 

أجيد  . 3

  دامتخاس

البرامج 

والتطبيقات  

الخاصة  

خالل   بعملي

فترة عملي 

 من المنزل

 0 3 1 51 45 راركت 

4.38 .663 88 
  موافق 

 شدةب 
1 

 عالية

 جدا  

% 45.0 51.0 1.0 3.0 0 

حتاج ي . 4

العمل عن 

بعد إلى 

يري  تطو

لمهاراتي 

 بشكل مستمر

 0 4 7 56 33 تكرار

 ليةعا 4 افق مو 84 730. 4.18

% 33.0 56.0 7.0 4.0 0 

يُعزّز . 5

عن  العمل

بُعد قدرتي 

على  اتخاذ 

قرارات  لا

حسب  

المسؤؤليات  

 لموكلة إليّ ا

 0 0 25 52 23 كرارت 

 عالية 5 موافق  80 696. 3.98

% 23.0 52.0 25.0 0 0 

 يةعال  موافق  84 59850. 4.2240 ل كل كواالنحراف المعياري للبعُد األو  متوسط الموزونال

 SPSSي ئالتحليل في البرنامج اإلحصا  إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات :درالمص 

متمثلة بالمهارات  المقّومات البشريّة ال  د عبُ   سبي إلجماليالوزن النِّ   نَّ أ   (3-18)رقم    الجدولضح من  يتَ 

(Skills)  وبمت 84  بلغ ماوانحر  /  4.2240  /بلغ  حسابي    وسط%  بلغ  عف  وهذا   ،/. 59850/ ياري 

  لتي تسمح باعتماد الشركة اعاليّة من المهارات الالزمة  سيريتل يتمتّعون بدرجة    موظفيّ أنَّ   لىع  دليل

ظفين  ت لعدة شهور مدى تمتع الموربة العمليّة التي استمرلتجا ) وقد أكدّت  العمل عن بُعد ء  عليهم أثنا
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.  ( 2018و)نجم،  و (2017ُصميدعي، الراسة )د  كل من عمفق ت المطلوبة( وهكذا نجد بأنّها تت بالمهارا

بعملي خالل  بيقات الخاصة  لتطيد استخدام البرامج واأج  "  الثالثةعد كانت الفقرة  هذا البُ   ات لفقربينما  

عم افترة  من  قد    لمنزللي  األ "  المرتبة  أفراد    ولىاحتلت  من  شديد   حسابي   بمتوسط  العينةبقبول 

م الموظفين بامتالكه لى ثقة  إ  زىوهذا يع %، 88ي بلغ  وزن نسب و /663.وانحراف معياري /  /4.38/

بذلك تتفق كع  و د العمل عن بُع  ظمةبيقات المستخدمة في أني من المعرفة بالبرامج والتطمستوى عال

المب(2021رف،أص)دراسة   قبول  يليها  بد .  علحوثين  جدا   عالية  الرجة  امتالكهم  إدارة  ى  في  قدرة 

الل ت خوقلى إدارة الأمتلك القدرة ع  "   بلغ الوزن النسبي لفقرة  منزل، حيث لن االوقت أثناء عملهم م 

في  عزى وهذا يُ ، /661./ عياريانحراف المو /4.37% بمتوسط الحسابي /87"رة عملي من المنزل فت

يق بين عدة مهام  التنس درة على  القة ولوظيفيّ ا  ترتيب األولويات على  فين  الباحثة على قدرة الموظ  يّ رأ

أّما في    .جيةاإلنتا  د ويزي  لذي بدوره يقلل الوقت المهدور، األمر اتطلبه األعمال  حسب ما  حد ان وفي آ

"  مرال فقرة  جاءت  الثالثة  تواصأمتبة  مهارات  عالتلك  مهامي  ل  إلنجاز  من  ل  الخيّة  عملي  فترة 

  على   /682./ وانحراف معياري/4.20ي / ابسط حس % ومتو84ث اتفق المبحوثون بنسبة  حي  "المنزل

مهاراتما الفّعالالك  التواصل  اوالت  ،ت  األساسيّة  المهارات  ِمن  تُعتبر  امتالي  يجب  عند لتي  كها 

تعتمد ارمم حيث  بُعد  عن  العمل  الِقد التواصل  عملية    سة  مدى  على  المعلومة   في ة  رالفّعالة  إيصال 

والبالشكل   الوقت  هدر  دون  ا الوبالتطاقة،  الّصحيح  المهام  إنجاز  على  القدرة  ولوظيفيي  سليم  تة 

النهائالمخ المواعيد  في  أهميّة يةرجات  على  المبحوثون  أّكد  وقد  تالتطويرالذا  .  أجل  من  يبات رت تي 

" على اراتي بشكل مستمرمهل  يعد إلى تطويرلعمل عن بُ يحتاج ا  فقرة "  العمل المرنة حيث حصلت 

بنسبة  م حس84وافقة  ومتوسط  معياري/ان و  /4.18ابي/%  يؤكد   /730.حراف  ش  وهذا   ركةدور 

ال متابعة موظفيّ سيريتل  إلى  المهمتواصل  وَصقل  تدريبهم  والعمل على  الموجود ها  إلارات  ى ة سابقا  

أّما فقرة  اء وظائفهمهم في أد لمساعدتجانب إكسابهم مهارات جديدة   بُعد قدرتي عيُ   ".    زّز العمل عن 

نسبي يرة بوزن  خ األمرتبة  " فقد حصلت على ال  وكلة إليّ لميات المسؤؤلعلى اتخاذ القرارات حسب ا 

حسابي/ 80 ومتوسط   %3.98 ./ معياري  وانحراف  اإلى    ذلكة  الباحث  وعزّ تو/  696/  بحوثين  لمقيام 

يُمارسلتي  بأعمالهم الروتينة ا االن  وونها في مكاتب الشركة د كانو  تخاذ تعرض إلى مسائل تستدعي 

 .المباشر في الجوار رفالمش وجود  ندوالقرارات الّسريعة 
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 تكنولوجيا المعلومات  التحتيّة لالبُنيّة قنيّة المتمثلة بمات التوّ مق افر الدرجة تو −

 د المقّومات التقنيّة وزن النسبي لبُعالمعيارية والواالنحرافات  ات ( المتوسط3-19)رقم  جدولال

 رة عباال
 

و
م

ق ب
اف

شدة 
 

ق
واف
م

 

ح
م

ايد 
ق  
واف
غير م

 

غير
 

ق ب
واف
م

شدة 
 

المتوسط 

 لحسابي ا

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 يسبالن

 النتيجة

وفق  

 ليكرت 

ترتيب  

العبارة  

حسب 

 األهمية 

درجة 

 فقةالموا

ت َعِمل

 سيريتل على

توفير  

ة  هزاألج

الحاسوبية 

مولة حالم

عن   للعمل

 بُعد 

 0 0 0 64 36 تكرار

4.36 .482 87 
افق  مو

 دةبش
4 

 عالية

 جدا  

% 36.0 64.0 0 0 0 

لت َعمِ 

 سيريتل على

توفير  

االتصال 

بشبكة  

  االنترنت

ودم م)

ط  وخطو

 انترنت( 

 0 0 2 58 40 تكرار

4.38 .528 88 
موافق  

 بشدة
3 

 عالية

 جدا  

% 40.0 58.0 2.0 0 0 

توفر سيرتيل  

برامج  لا

  طبيقاتوالت

البرمجية 

تمكنني   التي 

أداء م ن 

ع ن  عملي 

 بُعد 

 0 0 29 21 50 رتكرا

 اليةع 5 وافق م 84 868. 4.21

% 50.0 50.0 29.0 0 0 

  كتلتم

سيريتل  

حماية   أنظمة 

 للمعلومات 

 0 0 9 61 30 ارتكر

 عالية 6 موافق  84 591. 4.21

% 30.0 61.0 9.0 0 0 

تمتلك  

قسم    لسيريت

ي التقنّ   للدعم
 91 501. 4.54 0 0 0 46 54 تكرار

موافق  

 بشدة
1 

 عالية

 جدا  
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 رة عباال

 

و
م

ق ب
اف

شدة 
 

ق
واف
م

 

ح
م

ايد 
ق  
واف
غير م

 

غير
 

ق ب
واف
م

شدة 
 

المتوسط 

 لحسابي ا

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 يسبالن

 النتيجة

وفق  

 ليكرت 

ترتيب  

العبارة  

حسب 

 األهمية 

درجة 

 فقةالموا

حصول   عند 

تقنيّ  ة  مشاكل 

العمل    أثناء 

 منزل في ال

% 54.0 46.0 0 0 0 

استخدام   يتم

أنظمة 

الكترونية  

لمتابعة  

خالل  األداء 

العمل  فترة 

 عن بعد

 0 0 0 61 39 تكرار

4.39 .490 88 
فق  وام

 بشدة
2 

 عالية

 جدا  

% 39.0 61.0 0 0 0 

 فق بشدة موا 85 43424. 4.2411 ككل  لبعُد الثانياري ل المعي متوسط الموزون واالنحرافال
   عالية

 جداً 

 SPSSل في البرنامج اإلحصائي احثة وفقاً لمخرجات التحلي عداد الب إ :المصدر

من   )  الجدوليتَضح  النِّ نَّ أ(  3-19رقم  الوزن  إلجمال  المقّومات لي  سبي  بالبنا  التقنيّة  بُعد  يّة لمتمثلة 

بلغ  % وب85  بلغَ   (Technology Infrastructure)  ةالتحتيّ  وانحراف    /4.2411/متوسط حسابي 

 ./ .43424/  ي بلغمعيار

على  هذاو  شركة   دليل  والمعلومات،سيريتل  امتالك  التكنولوجيا  بأنظمة  مجهزة  تحتيّة    نْ ّمكِ تُ   لبُنيّة 

ه  ني هذ والنجاح بتبأنظمة العمل عن بُعد  في اعتماد    ات الّسوريةكن من رواد الشركو كة من أن تَ الشر

لِ األ تَ نظمة  تمما  مقّومات  من  مع كنولوجيةلكه  تتفق  من  وبذلك  )رد   كل  الروقي،مطلاسة    ( 2021ق 

 . 2021)الخطيب، )و

اتفق  على  بدرجة    المبحوثون  وقد  جدا   تقنّ عالية  قسم  أثناء وجود  وحلّها  التقنيّة  بالمشاكل  ي مختص 

ها اتفاقهم  يلي. /501.اري /يحراف معوان /4.54وسط حسابي /% ومت 91نسبة عن بُعد ب تأدية وظائفهم

المنزل حيث حازت   منلعمل أثناء عملهم  اعات اعدد س  يسق ت  أنظمةضا  على وجود  بدرجة عالية أي

 " ا   فقرة  لمتابعة  الكترونية  أنظمة  استخدام  بعد يتم  عن  العمل  فترة  خالل  من %  88على   " ألداء 

فقت بشدّة إجابات  هذا وقد ات  ./490.عياري/راف المنحواال /4.39/ط الحسابي  بلغ المتوسواإلجابات  
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على    /528.معياري /راف  وانح  /4.38وسط حسابي / % ومت  88  بةنس ئهم بن واجتمعت أراالمبحوثي 

ب  بتوزيع أجهزة مودم وخطوط سيرف لجميحياإلنترنت،  شبكة  توفير سيرياتيل االتصال  ع  ث قامت 

من  الموظفين   وذلالعاملين  لتالمنزل  محاولة  ترتي سهك  العيل  الممبات  باإلضرنل  توزيع  .  إلى  افة 

لحاسوبية المحمولة  زة ايريتل على توفير األجهَعِملت س   "   رةصلت فقمحمولة، حيث حأجهزة حاسب  

بُعد  عن  بلغ    للعمل  نسبي  وزن  على  ومت 87"   %/ معياري   /4.36وسط حسابي  .  /482./وانحراف 

" بوزن    عن بُعد   أداء عمليي من  نلتي تمكنمجية ا برلتطبيقات الالبرامج واتوفر سيرتيل    يها فقرة " يل

احة الوصول  ى إتحيث عملت عل  /868.ي /اف معيار رنحوا/  4.21ومتوسط حسابي/ %  84نسبي  

ا في  أّما  األعمال،  األساسيّة إلنجاز  البرامج  " إلى  فقرة  األخيرة  أنظمة    لمرتبة  حماية  تمتلك سيريتل 

نلومات للمع بوزن  / ومت  % 84سبي"  حسابي  و4.21وسط  ما/  /عنحراف  يستدعي  وهذ  /591.ياري  ا 

ثافة  كورة عند  داد خطات األمر الذي قد يزالمعلوم  ةيا ة حمأنظمتحديث  تطوير وتسليط الضوء على  

 ترتيبات العمل المرن.االعتماد على 

 المقّومات البيئيّة المتمثلة بالمنزل   درجة توافر −

 ّومات البيئيّةد المقعوزن النسبي لبُ الالمعيارية وات واالنحرافات ( المتوسط3-20)  رقم لجدولا

 العبارة 

 

شدة 
ق ب
واف
م

 

و
م

ق 
اف

 

حايد 
م

 

غير
 

ق 
مواف

 

غير
 

ش 
ق ب
مواف

دة 
 

المتوسط  

 سابي الح

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

 النسبي 

النتيجة  

وفق  

 ليكرت 

تيب  تر

العبارة  

حسب  

 األهمية 

درجة  

 الموافقة 

مساأ.  1 حة  متلك 

ف للعمل  ي  مالئمة 

 .المنزل

 0 9 3 69 19 تكرار
 عالية 6 موافق  80 765. 3.98

 % 19.0 69.0 3.0 9.0 0 

يئة ب ال  تساعدني.  2

الالمنا في  منزل  خية 

إنجاز مهامي    على 

الوظيفية)مستوى  

 الهدوء والضوضاء( 

 0 0 4 76 20 تكرار

 عالية 4 موافق  83 465. 4.16

 % 20.0 76.0 4.0 0 0 

لقيام أستطيع ا. 3

بمهامي الروتينية 

المنزل كما لو  نم

أزال أعمل  كنت ما 

 .في المكتب

 0 0 3 77 20 تكرار

ليةعا 3 وافق م 83 451. 4.17  

 % 20.0 77.0 3.0 0 0 

ألتزم بتحقيق . 4

عدد ساعات العمل  

 .المطلوبة

 0 0 2 78 20 رتكرا
 عالية 2 موافق  84 435. 4.18

 % 20.0 78.0 2.0 0 0 
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 SPSSجات التحليل في البرنامج اإلحصائي اً لمخر فق د الباحثة وإعدا  :المصدر

ئيّة المتمثلة بالمنزل بلغ  البي  لمقّومات الوزن النِّسبي إلجمالي بُعد انَّ  أ(  3-20رقم )   الجدوليتَضح من  

 لىول للوقوف ع. وهذا مؤشر مقب /44594.ي / وانحراف معيار   /4.1417/  % ومتوسط حسابي83

عمة  ميّ هأ مكان  مناستوافر  بديل  بب  ل  للعمل مجهّز  مناسبة  مناخية  وبيئة  نظر    مساحة  وجهة  من 

ان مناسب ومريح ومجهز  تبر المنزل مك اعُ   .العمل عن بُعد في سيريتل   ركو تجربةالموظفين الذين شا

لمكاتب   الموظفاللعمل كبديل   بإمكان  ال  لشركة حيث  المالبس  بنوع  يتحكم  باأن    ها، ائرتد تي يرغب 

وبمعوا اإلضاءة،لديكور،  الو  دل  )تهوية  العمل  ظروف  من  وغيرها  وقد Elsbach,2003غرفة   .)

 مارستهم ألعمالهم من المنزلازدادت عند م  ليّة  على أنَّ ساعات العمل قدبدرجة  عااتفق المبحوثون  

ن ل ععمال  خالل فترة  زادت ساعاتي للعمللفقرة "  حيث بلغ المتوسط الحسابي  %،84بوزن نسبي  

األمر الذي  /419.وانحراف معياري /  4.19/" / أيام العطل(   ام أو فيدورج ساعات ال عد )سواء خابُ 

  ى إلؤدي  ، األمر الذي يد عف عن بُ ظموللاة األسرية  يالح مع    حياة المهنيةخل التدا  احتمالية  ىشير إلي

دراسة   WLBل  اختال مع  تتفق  بينPalumbo et al,2021)  وبذلك  مع  (  تختلف  سة  راد ما 

(Eurofound ,2021)  إل بُ  العمل عى أنَّ التي أشارت  يليها   WLB.على    يرات إيجابيةثتأ  هل  عد ن 

المب علىموافقة  الر   حوثين  العمل  ساعات  لعدد  اتحقيقهم  أثناء  بنسبة  سميّة  المنزل  من  % 84لعمل 

 / حسابي  /4.18وبمتوسط  معياري  وانحراف  شعور  /435./  مدى  على  دليل    الموظفين   وهذا 

القيام بمهامي الروتينية من المنزل كما لو كنت ما أزال  أستطيع  "  رةم، يليها فقتجاه أعمالهية  ؤؤلسملبا

./ مّما يؤكد على 451ري / وانحراف معيا  /4.17% ومتوسط حسابي /83بنسبة  "   المكتب أعمل في  

األعمال  ار  تمرسا  في  عد أهدافهبالتالي تحقيق العمل عن بُ نتاجية وسير الخدمات، وإلااستمرار العملية  

 العبارة 

 

شدة 
ق ب
واف
م

 

و
م

ق 
اف

 

حايد 
م

 

غير
 

ق 
مواف

ق   
غير مواف

ش
ب

دة 
 

المتوسط  

 سابي الح

االنحراف  

 المعياري

الوزن  

لنسبي ا  

تيجة  الن

وفق  

 ليكرت 

تيب  تر

العبارة  

حسب  

 األهمية 

درجة  

 الموافقة 

عملي من المنزل . 5

 .ي عن زمالئين يبعد

 0 0 3 78 19 تكرار
 عالية 5 ق مواف 83 443. 4.16

 % 19.0 78.0 3.0 0 0 

ساعاتي   دتزا. 6

خالل فترة   للعمل

العمل عن بعد 

)سواء خارج  

ساعات الدوام أو في  

 .عطل(يام الأ

 0 0 1 79 20 ارتكر

اليةع 1 وافق م 84 419. 4.19  

 % 20.0 79.0 1.0 0 0 

 يةال ع افق مو 83 44594. 4.1417 اري للبعُد الثالث ككل لموزون واالنحراف المعي االمتوسط 
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عمل  واتخاذ اإلجراءات التدبيرية في ال   Covid-19أثناء التّصدي لوباءة سيريتل  ركساسيّة في شاأل

الفتراض   ة للعمل في المنزل، ويعد  مؤشرا  إيجابيا  فر بيئة مناسبمنزل. وقد وافق المبحوثون بتوامن ال

زل على منناخية في الالبيئة الم  دنيساعت "قرةيث حصلت فتت قليلة أو شبه معدومة، حأنَّ عوامل التش 

/  4.16ي /توسط حساب% وم83على وزن نسبي   جاز مهامي الوظيفية)مستوى الهدوء والضوضاء(إن

مرتبة ما قبل لا" في    عملي من المنزل يبعدني عن زمالئي  "  فقرة، لتأتي  /465.وانحراف معياري /

بو نسبي  األخيرة  حسابي  83زن  ومتوسط  أغلب   حيث  /443./  اريمعي  فنحراوا /4.16/% 

ته عند ممارسوالموافقة بشدة على شعور الموظف للعزلة عن زمالئه   نحو الموافقةات اتجهت  اباإليج

هماله لما له  إ  ويعد  هذا مؤشر هام يجب عدم ن اإلجتماعي.لى طبع اإلنساللعمل عن بُعد، ويعود ذلك إ 

ة  في المرتب"  ل في المنزلمالئمة للعمحة  مسا  كأمتل  " ي فقرة  المة الموظف العقلية، لتأتتأثيرعلى س

دليل على أنَّه   هذا  /765./ وانحراف معياري /3.98% ومتوسط حسابي / 80األخيرة بوزن نسبي  

بيئة مناخي بالرغم من توا مساحة خاصة للعمل قد ال   د ة تساعد الموظف على العمل، إالَّ أنَّ وجوفر 

ي التأثير على  ل أهمية فيقمؤشرا  ال    يعتبر أيضا  ، وكتب ملفي اة  ة مقارن تكون متوافرة أو تكون صغير

 البديلة.سالمة الموظف العقلية و شعوره بالراحة في البيئة 

راسةوبعد   − ا  بات المبحوثينالوصفية الستجا  الدِّ بُعد، قامت  أبعاد مقّومات العمل عن  احثة  بلحول 

 على   وتأثيرا  ة  األكثر أهميّ  األبعاد  أّيِ   رفةع منة لباد االست النسبيّة لكل بُعد من أبعافي إيجاد األهميّة  

يها عاد التي تستدعي إعادة النظر فوأّي األبالعينة المدروسة في تقييّم فعّالية أنظمة العمل عن بُعد، 

 ى تحسينها. والعمل عل

الجدول   تر3-21) رقم  ويُبيِّن  لمحيت (  النسبّية  األهميّة  بُعد  ب  عن  العمل  مقّومات  اور    ث لثالبأبعاده 

البُنيّ مها)ال التحتيّةرات،  أفراد    تكنولوجيا ل   ة  استجابات  على  بناء   المنزل(  راسةالمعلومات،  وقد  .  الدِّ

المبحا مقتفق  توافر  على  عالية  بدرجة  عوثون  العمل  بلغ  ّومات  حيث  سيريتل،  شركة  في  بُعد  ن 

ا للمحور/ حلالمتوسط  العام  المعياري/   /4.2375سابي  وق /0.35709واالنحراف  يع،  إذل  د ود  لى  ك 

بأه  وعي شركة اميسيريتل  تطبيق  التكنولوجية  ة  التطورات  والعمل على مواكبة  الحديثة  لتكنولوجيا 

مستمرممبشك الل  أنظمة  تبني  عملية  في  ساعد  بُعد،  ا  عن  تدريب عمل  الوعي ألهمية  إلى  باإلضافة 

ر والننسى دو  ال،عمأل ايئة  اصلة في بن أجل مواكبة التغيرات الحوظفين وتأهيلهم الدائم مم لوتطوير ا

 ل.لة لتقديم التّسهيالت الُممكنة إلتاحة القيام باألعمال من المنزم في محاوهاسيرتيل ال
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اح المرتبة  وقد  التحتيّة  البنيّة  تليهاتلت  البيئيّ   األولى،  المقّومات  متغير  ليحتل  المتمثلة    ةالمهارات، 

المرتب  إبالمنزل  على  وبالتالي  األخيرة.  شركةة  إتي سير  دارة  للعطال  أهميّة  يء  التي  فيها عمبيئة  ل 

دراسة  و  بةمناس  ساحة مكوجود  موظف خارج مكاتب الشركة، من حيث توافر مكان مناسب للعمل  ال

 أخذ بعين االعتبار. تُ خرة يجب أْن أُ عوامل التشتت وعوامل  وتأثيرمدى تأهيلها  بيئة المحيطة، وماال

 د ل عن بُععممقّومات ال ألبعاد محور ريةعيالمت اواالنحرافاالمتوسطات ( 3-21) دول رقمالج

 األبعاد والمتغيرات الفرعية  المتغير المستّقل
المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 
 األهميّة ترتيب  الوزن النسبي 

مات العمل مقوّ 

 عن بعد

 2 84 59850. 4.2240 المهارات

 1 85 43424. 4.2411 البنيّة التحتيّة

 3 83 44594. 4.1417 زلالمن

  85 0.35709 4.2375 ل عن بُعدمات العموّ عام لمحورمقالمتوسط ال

 SPSSليل في البرنامج اإلحصائي رجات التحالمصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخ

 ليل محور فعاليّة العمل عن بُعدتح  2.2.6.1.3

 بُعد ظمة العمل عن أن ليةار فعّ لمحونسبي رافات المعيارية والوزن ال( المتوسطات واالنح3-22) مرق  لجدولا
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النتيجة  

ق  وف

 ليكرت 

  ترتيب

العبارة  

حسب  

 األهمية 

درجة  

 الموافقة 

التّحول   مّ ت . 1

إلى أنظمة  

ل عن بعد العم

بناء على  

ة  خطة معد

 سابقا

 0 4 7 56 33 كرارت 

 عالية 8 ق مواف 84 730. 4.18

 % 33.0 56.0 7.0 4.0 0 

نجاح  . 2

تجربة العمل  

عن بعد في 

د يريتل يعوس

لوجود بنية  

 تحتية مجهزة

 0 3 1 51 45 رتكرا

4.38 .663 88 
  موافق 

 بشدة
2 

عالية 

 جدا  

 % 45.0 51.0 1.0 3.0 0 
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 ة ارالعب
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م

شدة 
ب
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المتوسط  

 الحسابي 

نحراف  اال

 عياريالم

الوزن  

 النسبي 

النتيجة  

ق  وف

 ليكرت 

  ترتيب

العبارة  

حسب  

 األهمية 

درجة  

 الموافقة 

ساعد  . 3

العمل عن بعد 

 إلى تقليل

 ليفاكالت 

كلية لشركة  ال

 ريتلسي 

 0 0 25 52 23 رتكرا

 عالية 9 موافق  80 696. 3.98

 % 23.0 52.0 25.0 0 0 

نظمة تتيح أ. 4

العمل عن بعد 

يم استمرار تقد

الخدمات  

ودة عالية   بج

أثناء اإلغالق 

عند انتشار  

  ةجائح

 كورونا

 0 5 0 65 30 تكرار

ليةعا 7 موافق  84 682. 4.20  

 % 30.0 65.0 0 5.0 0 

ل  عمأتاح ال. 5

عن بعد  

المرونة في  

 أداء األعمال 

 0 0 0 60 40 تكرار
4.40 .492 88 

موافق  

 بشدة
لية عا 1

 جدا  
 % 40.0 60.0 0 0 0 

عد يسا. 6

العمل عن بعد 

على التركيز 

نتائج  على 

 اءداأل

 0 1 0 73 26 تكرار

4.24 .495 85 

موافق  

 بشدة
الية ع 4

 جدا  
 % 26.0 73.0 0 1.0 0 

أّن  ب  رىأ. 7

الك  امت 

سيريتل 

موارد بشرّية  

مدرّبة يزيد 

من نجاح 

تجربة العمل  

 عد عن بُ 

 0 3 2 51 44 تكرار

4.36 .674 87 
ق  مواف

 بشدة
ة عالي  3

 جدا  

 % 44.0 51.0 2.0 3.0 0 

ساعد ي  .8

العمل عن بعد 

يادة على ز

قدرتي 

 اإلنتاجية

 0 1 2 72 25 رتكرا

 عالية 6 موافق  84 518. 4.21

 % 25.0 72.0 2.0 1.0 0 

أنا راض  . 9

عن تجربة 

العمل عن بعد 

 هاالتي قمت ب 

 0 2 0 70 28 تكرار
4.24 .553 85 

ق  مواف

 بشدة
5 

ة عالي 

 جدا  
 % 28.0 70.0 0 2.0 0 
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 الموافقة 

  عياري لمحور فعاليّة العملط الموزون واالنحراف المسو المت

 عن بُعد 
 شدة موافق ب 85 37721. 4.2286

ة  عالي

 جداً 

 SPSSإعداد الباحثة وفقاً لمخرجات التحليل في البرنامج اإلحصائي  :رصدالم

%   85حور فعاليّة العمل عن بُعد بلغ  م وزن النِّسبي إلجمالينَّ الأ(  3-22رقم )  الجدولمن    يتَضح

/   طبمتوس /وانحراف    / 4.2286حسابي  اس  /37721.معياري  قد  بُعد لامة  أنظتطاعت  أّي  عن  عمل 

ث اتفقت  ثين من تحقيق أهدافها التي وِضعت من أجلها في شركة سيريتل. حيحومبر أكثر البوجهة نظ

فقرةآ حول  بشدّة  المستجيبين  بُ   "راء  عن  العمل  اأتاح  األعمالعد  أداء  في  بنسبة  لمرونة   "88 %

معيا4.40سابي/ ح  ومتوسط وانحراف   // يجع   /492.ري  الذي  ترتي األمر  لها  معال  بات ل  بُعد  عن  ل 

ُمشكلة، لم تَعُد  ل التقليدي، هل لديك أمر طارئ عليك فعله خالل ساعات النهار؟،  عمالفتقر لها  ميزة ي 

ود  عيعد في سيريتل  نجاح تجربة العمل عن بُ   رة "ا فقمل في المساء. يليهيمكنك تعويض ساعات الع

بنيّ  تحتيّ لوجود  / % ومتوسط حس88"بنسبة    جهزةة مة  /ناو  /4.38ابي  يث ح   /663.حراف معياري 

ا  اءأراتفقت   مة العمل عن نتهاج أنظالمشاركين بدرجة عالية جدا  حول أنَّ السبب في قدرة سيرتيل 

، تدعم أساليب  ةرتالك الشركة بُنيّة تحتيّة تكنولوجية متطو ى امذه التجربة يعود إلبُعد والنجاح في ه

جاح تجربة العمل ن   منبّة يزيد  يتل موارد بشريّة مدر ر يك ستال ام نَّ أرى بأ  ديثة، يليها فقرة " العمل الح

ية  اتفقت بدرجة عالحيث    //674.ري  حراف معيا/ وان4.36% ومتوسط حسابي / 87" بنسبة   عن بُعد 

المبحوثين  أراء  ماهر  جدا   بشريّة  لموارد  سيريتل  امتالك  حيث  والتّ   ة من  التعلّم  على  بما قادرة  جدد 

التك التطور  من    ،لحاصال  نولوجي يناسب  يجعل  الذي  العاألمر  األهداف  ع  ملأنظمة  تَُحِقْق  بُعد  ن 

" بوزن نسبي    األداء  تركيز على نتائجعد على العن بُ عد العمل  يسا  المرجوة من تطبيقها، يليها فقرة"

ه الباحثة سابقا  من  وهذا ما تطرقت إلي /495./   / وانحراف معياري4.24% ومتوسط حسابي /85غ  بل

حيث أشارت بأنَّه لم تَعُْد أدوات القياس والتقييّم    ة،يثيّة والحد رتيبات العمل التقليد ت  بيننة  المقارجدول  

هج اإلدارة باألهداف، أصبح  إلدارة الحديثة وتبني نَيث مع اتجاهات اتفي بالغرض، ح  ة لألداءالتقليديّ 

اإلدارة الطع  تركيز  من  بدال   النتائج  الرغملى  وعلى  والكيفية.  وج   ريقة  التي ا  بعض ود  من  لمشاكل 

لها بالعز  ند ع   الموظفين  تعرض  الشعور  أو  مساحة،  امتالك  )كعدم  المنزل  من  العمل  لة ممارسة 

غيرهااالجتم أو  اتاعية،  أنَّ  إالَّ  كان(  العينة  أفراد  هذه  جاهات  الرضاعن  درجة  حول  إيجابية  ت 
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ة العمل عن برتج  علىالرضا  ن على درجة عالية جدا  من  % من المبحوثي   85ث أعرب  يحالتجربة،  

لم    ائما  وإن مستقبل في حال قررت سيريتل اتخاذ أنظمة العمل عن بُعد نهجا  د للم  ا مؤشر مه بُعد، وهذ 

أنا راض عن تجربة العمل عن بعد التي قمت   "المتوسط الحسابي لفقرة  امل، حيث بلغ  بشكل ك  كنْ يَ 

/   اهب ا/553.اري // وانحراف معي4.24"  ُويعد  رضى  بيئالع  رافوتولموظف  .  المساعدة من  ة  وامل 

عد بُ يساعد العمل عن    دته فقرة"تيّة عامل أساسي في احتمالية  زيادة اإلنتاجية، وهذا ما أكّ حي ت   وبُنيّة

/  4.21وسط حسابي / ت% و بلغ الم84للفقرة  حيث بلغ الوزن النسبي    "ة  رتي اإلنتاجيّ دْ ة قُ زياد   على

ا  / 518.حراف معياري/واالن  إ  لحاصلا  نس حتّ ال  لباحثةوتعزو  اإلنتاجية  أتاحتها  ال ة  المرونلى  في  تي 

االنتقال إلى   ، فلم يُعد الموظفون بحاجة إلىالزمانيّةالمرونة المكانيّة و  أنظمة العمل عن بُعد من حيث 

ال خفضًّ مكاتب  بدوره  الذي  األمر  التي    شركة،  ازدحام  كالساعات  في  يقضونها  الطرقات انو 

ف منها  العمواالستفادة  ع تاللاوب .  لي  العمل  أنظمة  ضمان  اس ي  بُعد  تقديم  راتمن  سيرتيل  شركة  ر 

، ةإلى أنظمة العمل المرنالية كما َعَهْدت قبل اللّجوء  ة بجودة عر بعملياتها التشغيلي خدماتها واالستمرا

فقرة " المبحوثين حول  اتفق  أنظمة  حيث  بُ ا  تتيح  الخدمات بجودة عالية عد استمرار  لعمل عن     تقديم 

اأثنا ع الإلغء  كوروق  جائحة  انتشار  بنس  ناند  حسابي/ 84ة  ب"  ومتوسط  وانحراف  %4.20   /

" حيث    ناء على خطة معدة سابقا  عد ب ول إلى أنظمة العمل عن بُ تّم التحّ   يليها فقرة "  .  /682.معياري/

على   المبحوثون  إ أتفق  تمَّ  قد  ماعد أنَّه  والتخطيط  راسة  دِّ لكيفية  د  سيرتيل  شركة  قبل    هذه تطبيق  ن 

الُمتًّبع   نظمة،األ عدد  اإلجراءات  التجربة  ظفموالة،  في  المشاركين  للتّحول  يون  القابلة  والوظائف 

األنظمة، حيُث بلغت نسبة   دوام كامل أم جزئي بهذهن بُعد، وهل سوف يتم  العمل بة العمل عألنظم

باإليجا ومتوسط حسا84  لفقرةلب  االستجابة   %/ معياري  4.18بي  وانحراف  أ/730.//  رة العبا  ّما. 

المرتبة  " فقد حصلت على  ة لشركة سيريتلإلى تقليل التكاليف الكليّ   عد بُ ن  العمل عساعد  التي احتلت "

ونظرا  إللمام الباحثة    / 696.ياري// وانحراف مع3.98سابي / % ومتوسط ح80ألخيرة بوزن نسبي  ا

ل أنَّه بالرغم من تقليإلى  د تعوين لمبحوث فقد أسندت الباحثة رؤية ا في الشركة المدروسة، ةرببهذه التج

والمواد الف  ليالتكا بالمواصالت  وغيرها  متعلقة  المكاتب  بعض  أجور  التكا  وربما  التشغيلية  من  ليف 

الم سيرتي)كالكهرباء،  أنَّ  إالًّ  )كاء..(  المادية  المعدات  تأمين  في  مصاريف  تكبدت  أجهزة اشرل  ء 

ة في زمرها من الملحقات و األدوات الاليوغ  كينالمشارلة لعدد كبير من الموظفين  حاسوبية محمو

بُ  عن  العمل  األعد أنطمة  ا(  اإلمر  عن  للبحث  يدعو  الذي  حيقحقليجابة  وهل ية  التكاليف،  مجمل    ول 

وهل على المدى القريب مل على خفض التكاليف الكليّة للشركة أم ال،  لعمل عن بُعد، أحقا  تعتجربة ا

  البعيد.  أمِّ 
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ريتل  كة سيريّة، وتقنّية، وبيئيّة في شرمتغيرات المدروسة من مقّومات بشلا  افرلتولوالت  إذا  هل للمد 

مدلوالت    ها، وهل هي متغيرات لهالى توافر ع لوصفي داللة إحصائيةيل احللتااجها من  التي تمَّ استنت

 ها. أو غير أّم أنها تعود إلى الصدفة عن بُعد في شركة سيريتل إحصائية على مدى نجاح تجربة العمل 

 على أسئلته.جابة  في اختبار فرضيات البحث واإليما ستحاول التطرق إليه الباحثة  اذ وه

 ات ضيرتبار الفاخ 7.2.3

 H1   األولىرضية الرئيسيّة لفا .1

العدم  الف بعدُ تتواال  :  H0رضية  عن  العمل  مقّومات  الم فر   ( في  التحتيّ المتمثلة  البُنيّة  ة  هارات، 

 .ة سيريتلكشر في لمنزل(لتكنولوجيا المعلومات، ا

البديلة   بعدُ تت :  H1الفرضية  عن  العمل  مقّومات  الالمت وافر  المهارات،   ( في  ة  تيّ لتحابُنيّة  مثلة 

 .في شركة سيريتل تكنولوجيا المعلومات، المنزل(ل

اخت  رالختبا استخدام  إلى  الباحثة  عمدت  الفرضية  الواحدة  Tبار هذه    One Sample T) للعينة 

Test) مقّومات العمل عن المتمثلة بمعنوي لمتوسط المتغيرات المستقلة    الفاختوجود    للكشف عن  

تَْشُمل  بُعد  المعلومات  تيّ التحة  نيّ بال  -ات  )المهار  والتي  لتكنولوجيا  المدروسةلمنزلا  -ة  للعينة  عن   ( 

 . (Test Value=3لخماسي وهي تساوي ) قيمة ثابتة وهي قيمة وسطي مقياس ليكرت ا

 : H1-1 لىاألو ةالفرضية الفرعيّ  −

 الوسطأكثر من  بدرجةات المطلوبة للعمل عن بُعد يمتلك موظفو شركة سيريتل المهار

الحسابي    د يوج  ال  :0Hالعدم  الفرضية   المتوسط  بين  البشريّ اختالف  المقّومات  المتمثلة  لبُعد  ة 

 . ي لمقياس المتغيرومتوسط المقياس الحساببالمهارات 

البديلة  الفر اختالH1ضية  يوجد  بين:  الحسابي  سومتال  ف  البشريّ ط  المقّومات  المتمثلة  لبُعد  ة 

 . لمتغيرلمقياس الحسابي لمقياس اوسط اومت بالمهارات 

 ثلة بالمهارات مقّومات البشريّة المتم ال لبُعدللعينة الواحدة  Tبار ج اختائنت
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الجدوليوّضِ  لبُ بأ   (3-23)   رقم  ح  الحسابي  المتوسط  المنَّ  البشريّة  المقّومات  ارات  هملافي  تمثلة  عد 

وه  الموجب،  االتجاه  إلى  المقياس)يميل  وسطي  من  أكبر  المتوسطا  .(Test Value=3و  ت وكذلك 

 كبر من وسطي المقياس. لموجب، وجميعها أيضا  أهذا البُعد تميل إلى االتجاه اقرات لف ة ابيالحس

قيمة   أنَّ  نجد  مست  Sig(2-Tailed)وكما  من  )أقل  المعنوية  الداللة  بُعد   نم  لكل(  P < 0.05وى 

  ضية ل الفر ونقبالمهارات وفقراته،    بُعد   على مستوى  الفرضية العدم   نرفض المهارات وفقراته، ومنه  

وبين    مهارات لجميع فقرات بُعد البي  ائية بين المتوسط الحسايوجد اختالف ذو داللة إحص  أيّ   ديلة،لبا

للمقياسالمتوسط   وكذلك  الحسابي  إحصا.  داللة  ذو  اختالف  بي يوجد  ائية  الحسابيوتملن  لبُعد   سط 

البشر المهارات المقّومات  في  المتمثلة  للمقيا  وبين  يّة  الحسابي  وباسالمتوسط  وظفو  م ميل  ي  ليلتا ، 

 . الوسط عن بُعد بدرجة أكثر من لمهارات المطلوبة للعملاإلى امتالك  شركة سيريتل

 المتمثلة بالمهارات ةيّ رلبشمات اعينة الواحدة لفقرات المقوّ لل T نتائج اختبار (3-23) رقم الجدول

 النتيجة
Sig 

(2-Tailed) 

معامل 

 فيشر 

ط لمتوسا

الحسابي  

 للعينة 

# 

P < 0.05 .000 17.604 4.20 
فترة   يّة إلنجاز  مهامي خاللأمتلك مهارات تواصل عال. 1

 المنزل عملي من 

P < 0.05 .000 20.713 4.37 2 .ل زمنلن اعملي ملى إدارة الوقت خالل فترة أمتلك القدرة ع 

P < 0.05 .000 20.804 4.38 
بيقات الخاصة بعملي خالل التط أجيد  استخدام البرامج و. 3

 لالمنزن م عمليفترة 

P < 0.05 .000 16.164 4.18 4 . تطويري لمهاراتي بشكل مستمر إلى يحتاج العمل عن بعد 

P < 0.05 .000 14.080 3.98 
عليُعز.  5 قدرتي  بُعد  عن  العمل  اتخّز  حسب رلقااذ  ى   ارات 

 المسؤؤليات الموكلة إليّ 

P < 0.05 .000 20.451 04.224  (Skillsبُعد المهارات ) 

 SPSSي البرنامج اإلحصائي باحثة وفقاً لمخرجات التحليل فاد العدإ :صدرالم

 : H1-2 الفرعيّة الثانية الفرضية  −

لتكنوتمتلك سي  تحتيّة  بنيّة  نريتل  المعلومات في وجهة  الملوجيا  المبحوثين    ينثبحو ظر  )اتجاه 

 ب(  إليجامات في سيريتل يميل إلى المعلوة التحتيّة لتكنولوجيا االمتالك البُنيّ 

افرال ا  :0Hلعدم  ضية  بين  اختالف  يوجد  الحسابي  ال  المتوسط  بالبنيّة  لبُعد  المتمثلة  التقنيّة  لمقّومات 

 . يرغ لمتقياس اومتوسط المقياس الحسابي لمة لتكنولوجيا المعلومات التحتي 
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البديلة   اختالفH1الفرضية  يوجد  الحسابي    :  المتوسط  البُ بين  المتمثعد  التقنيّة  بالمقّومات    ة لبنيّ لة 

 س المتغير. ي لمقياالمقياس الحساب  ومتوسطة لتكنولوجيا المعلومات لتحتي ا

اختبار   ل  Tنتائج  الواحدة  الللعينة  المقّومات  التحتالمتمثلة    ة تقنيّ فقرات  لتبالبنيّة  ا  يوجلكنويّة 

 المعلومات 

الجدوليوّضِ  ال   (3-24)  رقم  ح  المتوسط  التحتيّة  لبُعد    حسابيبأنَّ  يميل   ات معلومالا  لوجيلتكنوالبنيّة 

وكذلك المتوسطات الحسابية   .(Test Value=3س) هو أكبر من وسطي المقياإلى االتجاه الموجب، و

 من وسطي المقياس. ركبأا  ها أيضإلى االتجاه الموجب، وجميعلفقرات هذا البُعد تميل 

البنيّة  د  ن بُعم  كل( لP < 0.05توى الداللة المعنوية )من مسأقل    Sig(2-Tailed)قيمة  وكما نجد أنَّ  

يوجد    ة، أيّ نرفض الفرضية العدم ونقبل الفرضية البديلنه  وفقراته، وم  المعلومات   التحتيّة لتكنولوجيا

  يا المعلومات البنيّة التحتيّة لتكنولوجفقرات    عمي جلي  الحساب اللة إحصائية بين المتوسط  اختالف ذو د 

بُعد  ل  صائية بين المتوسط الحسابي إح اللة  د   ذوالف  د اختيوج. وكذلك  حسابي للمقياسسط الوبين المتو

التقنيّ  في  المقّومات  المتمثلة  لتكنولوجيا  ة  التحتيّة  المتوسط    المعلومات البنيّة  للمقياسوبين  . الحسابي 

 . يميل إلى اإليجاب  يريتلكنولوجيا المعلومات في سنيّة التحتيّة لتثين المتالك البُ وبح مال اتجاه وبالتالي

 علومات نيّة التحتيّة لتكنولوجيا المالمتمثلة بالبُ رات المقّومات التقنيّة للعينة الواحدة لفق T اختبار نتائج (3-24)  رقم لالجدو 

 النتيجة
Sig(2-

Tailed) 
 معامل فيشر

ي  الحسابالمتوسط 

ة ينعلل  
# 

P < 0.05 .000 28.191 4.36 
توف.  1 على  سيريتل  األَعِملت  جهزة  ير 

 دع بُ  ل عنللعم الحاسوبية المحمولة

P < 0.05 .000 26.155 4.38 
توفير  عَ .  2 على  سيريتل  االتصال ِملت 

 بشبكة االنترنت )مودم وخطوط انترنت( 

P < 0.05 .000 13.940 4.21 

البرا.  3 سيرتيل  والتوفر    ات قيبتطمج 

ع أداء  من  تمكنني  التي  ملي  البرمجية 

 عن بُعد

P < 0.05 .000 20.470 4.21 
سيريت.  4 حأنظل  تمتلك   يةمامة 

 لومات للمع

P < 0.05 .000 30.744 4.54 

قس.  5 التقنّي عند تمتلك سيريتل  للدعم  م 

أثنا تقنيّة  مشاكل  في  حصول  العمل  ء 

 المنزل

P < 0.05 .000 28.355 4.39 
اس.  6 لمتابعة أ  مادتخيتم  الكترونية  نظمة 

 الل فترة العمل عن بعد األداء خ

P < 0.05 .000 28.581 4.2411  ُة لتكنولوجيا المعلوماتتحتيّ الة بنيّ عد الب 

ً  :درالمص   SPSSلمخرجات التحليل في البرنامج اإلحصائي  إعداد الباحثة وفقا
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 :  H1-3ةلثالثاة ة الفرعيّ الفرضيّ  −

 ر المبحوثين عد في وجهة نظمناسبة للعمل عن بُ ة  ليد ب ئة عملالمنزل بي يعد  

المنزل  المقّومات البيئية المتمثلة ببُعد  ل  بي لحساوسط اال يوجد اختالف بين المت   :0Hم  الفرضية العد

 . لحسابي لمقياس المتغيرومتوسط المقياس ا

البديلة   المتوس  :H1الفرضية  بين  اختالف  الحسابي  يوجد  المقّومات ط  بالبنيّة  لما  ةيّ التقن   لبُعد  تمثلة 

 . لحسابي لمقياس المتغيرياس اومتوسط المقيا المعلومات التحتية لتكنولوج

 زل  بالمنالمتمثلة  تقنيّة النة الواحدة لفقرات المقّومات للعي T اراختبتائج ن

ى  ل إ  يلنزل يمات البيئيّة المتمثلة بالمط الحسابي لبُعد المقّومبأنَّ المتوس   ( 3-25)   رقم  ح الجدوليوّضِ 

وسط  من  أكبر  وهو  الموجب،  المقياس)االتجاه  الحسابية وكذل  .(Test Value=3ي  المتوسطات  ك 

 مقياس.ا أيضا  أكبر من وسطي الل إلى االتجاه الموجب، وجميعهد تميعلبُ ذا ارات هلفق

قيمة   أنَّ  نجد  مأق  Sig(2-Tailed)وكما  من  الداللةل  )المع  ستوى  بُ P < 0.05نوية  من  لكل  عد ( 

ومنهت  امقوّ الم وفقراته،  )المنزل(  ونقب  البيئيّة  العدم  الفرضية  الفنرفض  أيّ ل  البديلة،  يوجد   رضية 

إحصلدالذو    ختالفا الحسابي  ة  المتوسط  بين  البيلجمائية  المقّومات  فقرات  بالمنزل يع  المتمثلة  ئية 

لبُعد    بي ساحلاط  المتوس الف ذو داللة إحصائية بين  يوجد اخت. وكذلك  للمقياستوسط الحسابي  وبين الم

ن  بحوثي لما  نظر  وجهة   . وبالتاليلحسابي للمقياسوسط اوبين المتمثلة في المنزل  المقّومات البيئية المت

 بالموافقة. بُعد تميل إلى اإليجاب  مناسبة للعمل عن بديلة   بيئة عملفي اعتبار المنزل 

 بالمنزل يّة المتمثلة قنتلات مقّوماللعينة الواحدة لفقرات ال T نتائج اختبار (3-25) مرق  الجدول

 النتيجة
Sig(2-

Tailed) 

معامل  

 فيشر

ط الحسابي لمتوسا

 للعينة
# 

P < 0.05 .000 12.808 3.98 1 .عمل في المنزلأمتلك مساحة مالئمة لل 

P < 0.05 .000 24.927 4.16 

المناخ.  2 البيئة  المنزل  تساعدني  في  ية 

إنجاز   الوظيفية)مستوى  على  مهامي 

 ء(اضولضوء و االهد

P < 0.05 .000 25.960 4.17 

الر.  3 بمهامي  القيام  من  وتينيأستطيع  ة 

م كنت  لو  كما  أزاالمنزل  أعا  ي  ف  ملل 

 كتب الم
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 النتيجة
Sig(2-

Tailed) 

معامل  

 فيشر

ط الحسابي لمتوسا

 للعينة
# 

P < 0.05 .000 27.107 4.18 
عدد  .  4 بتحقيق  العمل ألتزم  ساعات 

 المطلوبة

P < 0.05 .000 26.177 4.16 5 .يبعدني عن زمالئي  عملي من المنزل 

P < 0.05 .000 28.393 4.19 

خال .  6 للعمل  ساعاتي  فترة زادت  ل 

)سوا بعد  عن  خارالعمل  ساعات ء  ج 

 طل( م العالدوام أو في أيا

P < 0.05 .000 25.601 4.1417 نزل بُعد الم 

 SPSSصائي حثة وفقاً لمخرجات التحليل في البرنامج اإلح إعداد البا :المصدر

الف تحليل  بأنَّ  ومن  نجد  الفرعية،  اك  لتم ت  سيريتلرضيات  من  سواء  بُعد  عن  العمل  لناحية  مقّومات 

التقنيّ  أمالبشريّة،  نرفض    ة،  وبالتالي  نعد ال يّة  الفرضالبيئية،  و  وبالتاليم  البديلة  الفرضية  تتوافر   قبل 

عمقوّ  العمل  بعدُ مات  ال ن  البُنيّة  المهارات،   ( في  المعلالمتمثلة  لتكنولوجيا  المنزل(تحتيّة  في    ومات، 

 .يتلشركة سير

     :H2 الرئيسية الثانيةة ضيرلفا .2

عالقال  :  H0العدم    الفرضية ذات توجد  بين  إداللة    ة  المقّوماحصائية  وب بُ ن  ع   عملت  فعاليّة  عد  ين 

 .شركة سيريتلعد في العمل عن بُ أنظمة 

أنظمة  بُعد وبين فعاليّة   عن مقّومات العملية بين حصائإتوجد عالقة ذات داللة  : H1ضية البديلةلفرا

 . في شركة سيريتل عد بُ  عنالعمل 

فة لمعر ،((Bivariate Linear Correlationلثنائي خطي اباحثة تحليل االرتباط الوقد استخدمت ال

راسةمتغيرات محل  الطبيعة وقوة العالقة بين    Correlation)باالعتماد على معامل االرتباط ) ،  الدِّ

Coefficient    يقيس المتغيراالذي  بين  ترمز   rحيث    r ≤ 1 ≥ 1-ته  يم ق  حاوت وتترقوة االرتباط 

 .االرتباط لمعامل

 H2-1األولى عيّة الفرضية الفر −

العدم بين    عالقةد  وجيال    :H0  الفرضية  إحصائية  داللة  الم  توافرذات  البشريّة  في  المقّومات  تمثلة 

 . عن بُعد في شركة سيريتل المهارات وبين فعاليّة أنظمة العمل
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عالقيوج :  H1  البديلة الفرضية المقّوماد   ات ذ ة  د  توافر  بين  إحصائية  في اللة  المتمثلة  البشريّة  ت 

 . ة سيريتلي شركف عد عن بُ عمل رات وبين فعاليّة أنظمة الالمها

تحليل    تُظهر الثنائي  نتائج  الخطي  المتغير (Bivariate Linear Correlationاالرتباط  بين   )  

عن بُعد( ير التابع )فعّالية أنظمة العمل  تغلمان  ت( وبي شريّة المتمثلة في المهاراالمستقل )المقّومات الب

 رين. لمتغيا ينخطي ب باط ( وجود عالقة ارت26-3رقم )  جدولالموّضحة في ال

)   Sig(2-Tailed)قيمة  حيث   تساوي  المعنوية 0.000االحتمالية  الداللة  مستوى  من  أصغر  (وهي 

ا،  0.05 الفرضية  نرفض  البديلوبالتالي  الفرضية  ونقبل  التيلعدم  داللة ب  لوق ت  ة  ذو  أثر  يوجد  أنَّه 

البشتوافر  في    إحصائية على  ريّة  المقّومات  المهارات  في  بُعد.الع   مةأنظلية  فعّاالمتمثلة  عن  ا أمّ   مل 

بلغت )قيمة معامل   إلى وجود عالقة ارتباط( وr=0.931بيرسون  ة( بين  طردي قوية )موجب تشير 

الواحد  ما اقتربت قيمة معامل بيرسون من  كلو  ،عد عن بُ   متغير فعّالية أنظمة العملمتغير المهارات و

بنسبة  املين عن بُعد  ى الموظفين العت لد رامهات الزاد   تباط أقوى، أّي أنَّه كلماقة ار كلما دلَّ على عال

فعّ 100 زادت  كلما  بنسبة  %  بُعد  عن  العمل  أنظمة  وهذا  93الية  إعدا%.  أهمية  مدى  على  د يدّل 

 م أنظمة العمل عن بُعد.  داختسا مهارات موظفين مؤهلين يتمتعون ب

 تباط الخطي الثنائي بين االر ( نتائج مصفوفة26-3)رقم الجدول 

 العمل عن بُعد وبين فعّالية أنظمةالبشريّة  تماقوّ الموافر د تبُع

Correlations 

 Skills_         
Effective_Telework

     ي _     _  _   _

Skills_         Pearson Correlation 1 .931** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Effective_Telework_    _ ي    

   _  _  

Pearson Correlation .931** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 H2-2 الثانيةية الفرعيّة الفرض −

ة  نيّ البُ المتمثلة في   ةنيّ تق مات التوافر المقوّ   ة إحصائية بينتوجد عالقة ذات داللال    :H0  الفرضية العدم

 . تليري ي شركة سفبُعد العمل عن  مة أنظيا المعلومات وبين فعاليّة نولوجتكالتحتيّة ل
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ة  نيّ البُ المتمثلة في   توافر المقّومات التقنيّة  ذات داللة إحصائية بين  توجد عالقة:  H1  البديلة فرضيةلا

 . في شركة سيريتل بُعد   نعمل لعاأنظمة ين فعاليّة با المعلومات والتحتيّة لتكنولوجي

الثنائي  تحلي  ئجنتا  تُظهر الخطي  االرتباط  غير  تالم نبي   ((Bivariate Linear Correlationل 

( التقن المستقل  في   يّةالمقّومات  المعلومات نيّ البُ المتمثلة  لتكنولوجيا  التحتيّة  المة  وبين  التابع  تغي(  ر 

أن عن  )فعّالية  العمل  الموضّ بُ ظمة  اعد(  في  )  دوللجحة  ارتباط خطي27-3رقم  عالقة  وجود  ين  ب   ( 

من مستوى الداللة    رأصغي  وه   (0.000ي)االحتمالية تساو   Sig(2-Tailed)حيث قيمة    متغيرين.ال

بأنَّه يوجد أثر ذو   رضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تقول، وبالتالي نرفض الف0.05المعنوية  

على فعّالية   يا المعلومات نولوجتك ة التحتيّة لنيّ البُ المتمثلة في   ةنيّ تقالمات  المقوّ توافر    في  إحصائيةلة  دال

 إلى وجود عالقة ارتباط( و تُشير  r=0.948رسون بلغت )يل باممع  ةّما قيمأ  ة العمل عن بُعد.أنظم

متغير بين  )موجبة(  قوية  المة  نيّ البُ توافر   طردي  لتكنولوجيا  أنظ  ومتغير  علومات التحتيّة  مة فعّالية 

زادت  بُ   عن  ملالع كلما  أنَّه  أّي  المعلومات التحتة  نيّ البُ عد،  لتكنولوجيا  سيرتيلالمط  يّة  في شركة   بقة 

ذلك على مدى أهميّة البُنيّة  ويدُّل   .% 94بُعد بنسبة    زادت فعّالية أنظمة العمل عن  لماك  % 100بنسبة  

شالتحتيّة) اتصامن  وأجهزة  إنترنت  و بكات  وتواصل  حاسوبية  هأجل  اف  (وغيرهازة  في  لمي  ساهمة 

 د. ن بُعل ع رفع فعّالية أنظمة العم

 ن بيائي طي الثنصفوفة االرتباط الخ ائج م( نت27-3الجدول رقم )

 العمل عن بُعد وبين فعّالية أنظمة  ة لتكنولوجيا المعلوماتة التحتيّ نيّ البُ لة في عد المقومات التقنيّة المتمثبُ 
 

Correlations 

 

Infrastructure

_Technology

    و و ي _

Effective_Telework

     ي _     _  _   _

Infrastructure_Technology_ 

   و و ي 

Pearson Correlation 1 .948** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Effective_Telework_    _ ي    

   _  _  

Pearson Correlation .948** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 H2-3ثة لالثاالفرعيّة  الفرضية −

ال  H0  دمالعفرضية  ال إحصائ:  داللة  ذات  عالقة  ت ية  توجد  البيئيّة  بين  المقّومات  في المتموافر  ثلة 

 .سيريتلالعمل عن بُعد في شركة ة ظمأنة فعاليّ  المنزل وبين

المنزل  في  المتمثلةّومات البيئيّة وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توافر المقت:  H1 البديلة الفرضية

 .سيريتلبُعد في شركة  ن ل ع لعمانظمة أفعاليّة  نوبي

تنتائ   تُظهر الثنائي  حليل  ج  الخطي  غير  متالبين    ((Bivariate Linear Correlationاالرتباط 

 نظمة العمل عن بُعد( الموّضحة في الجدول)فعّالية أ تغير التابع ( وبين المالمنزلالمستقل )

)رق  ارت28-3م  عالقة  وجود  الم(  بين  خطي  االحتمالية    Sig(2-Tailed)قيمة  ث حي  غيرين.تباط 

( المعنوية  أصغر  وهي  (  0.000تساوي  الداللة  مستوى  ا0.05من  نرفض  وبالتالي  العد لفرضي،  م ة 

لمتمثلة  االمقّومات البيئيّة  توافر  في    إحصائيةاللة  أثر ذو د   ل بأنَّه يوجد نقبل الفرضية البديلة التي تقوو

لى ير إ( وتُشr=0.270معامل بيرسون بلغت )  يمةا قأمّ   د.مل عن بُعععّالية أنظمة العلى ف  المنزلفي  

ومتغير   المنزلالمتمثلة في    ة يّ البيئ  ّومات وجبة( بين متغير مقضيعفة )م  ود عالقة ارتباط طردي وج

الفعّ  أنظمة  بُ الية  عن  الوا  .عد عمل  عن  بيرسون  معامل  قيمة  ابتعدت  عالقة وكلما  على  دلَّ  كلما  حد 

و زي إارتباط ضعيفة،  أي  فنَّ  تادة  البيئيّة  ر  وافي  في  المقّومات  بنسبة  يرا  لالمنزالمتمثلة  ازدياد  فقه 

 . بُعد ية أنظمة العمل عن فعّال% في 27

 باط الخطي الثنائي بين ( نتائج مصفوفة االرت28-3قم )ر ل الجدو

 مل عن بُعد وبين فعّالية أنظمة الع المنزلالمتمثلة في المقّومات البيئيّة بُعد 

Correlations 

 Home_       
Effective_Telework_

     ي _     _  _   

Home_       Pearson Correlation 1 .270** 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 100 100 

Effective_Telework_    _ ي    

   _  _  

Pearson Correlation .270** 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

امو  الفرضيان تحليل  أبعلفر ت  بين  توجد عالقة  بأنَّه  نجد  الثالت مقّومعاد  يّة  بُعد  العمل عن  ات 

العملوبين   أنظمة  وعن    فعّالية  ونقببابُعد،  العدم  الفرضية  نرفض  أي  لتالي  البديلة،  الفرضية  ل 
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 ن بُعد فيعالعمل  أنظمة  ة  عن بُعد وبين فعاليّ   لعملمقّومات احصائية بين  إتوجد عالقة ذات داللة  

 .يتلسيرشركة 

 3Hثة ة الثالالرئيسي  ضيةالفر 3.

أنظمة  فعاليّة  على  بُعد    عنعمل  ال  مات مقوّ توافر  لحصائية  إ  داللة  أثر ذو  يوجد   : الH0لعدم  ة االفرضي

 ل. عن بُعد في شركة سيريت العمل

أنظمة  فعاليّة    ىعلعمل عن بُعد  لا  مقّومات توافر  لحصائية  داللة إ  أثر ذو  يوجد   : H1لفرضية البديلة ا

 ن بُعد في شركة سيريتل. عمل الع

ال الفر هذ   ختبارويَتعين  الفرضيات  اختبار  الفرضية،  ع ه  الُمتفرّعة  اس  نها.عيّة  الباحثة  تخوقد  دمت 

تبار  هذا االخحيث يقوم    Simple linear Regression Analysisلخطي البسيّط  اختبار االنحدار ا

التأ  وتوضيح  المثيرات   بتحديد  المسّ غتبين  متمثلتَ تي  والتقلة  يرات  البشريّة  )المقّومات  ة  ْشُمل 

المتمثمهابال التقنيّة  والمقّومات  التح رات،  بالبُنيّة  البيئي وجلتكنول تيّة  لة  والمقّومات  المعلومات،  يّة  ا 

بالمنزل(   الالمتمثلة  أنظمة  )فعّالية  التابع  بُ والمتغير  عن  التحلعمل  هذا  يقوم  أّي  أثر  عد(،  بقياس  يل 

 ير تابع كّمي. غ مت علىكّمي  غير مستقلتمُ 

ع المتغير التابع  م  خطيا  تباطا  عن بُعد ترتبط ار ، إنَّ جميع أبعاد مقّومات العملقا  ج ساب وكما تمَّ االستنتا

أنظ وبال)فعّالية  بُعد(  عن  العمل  تحليمة  يتطلبه  الذي  الشرط  تحقيق  االنحدا تالي  البسيط ل  الخطي  ر 

 . Yوالتابع   Xتقل سالمين لمتغيرخطي بين ا  طعالقة ارتبا فربوجوب تو

 H3-1 ىولاأل ةالفرضية الفرعيّ  −

العدم ال  H0  الفرضية  ذو  يوجد :  إحص  أثر  البشريّة    فرتوافي  ائية  داللة  فالمقّومات  ي المتمثلة 

 .سيريتلالعمل عن بُعد في شركة أنظمة   فعاليّة على المهارات 

  المهارات المتمثلة في  بشريّة  لت اّوماالمق  توافرفي    ةيداللة إحصائ  ذوأثر    يوجد  :H1  ة البديلةالفرضي

 .يتلالعمل عن بُعد في شركة سيرأنظمة ة فعاليّ  على
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  B1ة الميل  لمعلم  (P-Value = 0.000)بأنَّ    ( 3-29الجدول رقم ) في    ةحالموضّ  ئجتاالنّ من    يتبيّن

حد لمعلمة ال  (P-Value =0.000)، و  (B1=0.587)ما قيمة  بين   0.05  أصغر من مستوى الداللة 

 .(B0=1.750مة )قي بينما 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة   ،B0 لثابت ا

أثر ذو داللة إحصائية  المعلمتين والتي تقول ال يوجد    ات لعدم لكلا النتائج نرفض فرضيتواستنادا  لهذه ا

ديلة  الب  ل الفرضيةبق مل عن بُعد، ونت على فعّالية أنظمة العتوافر المقّومات البشّرية المتمثلة بالمهارال

مة  أنظارات على فعّالية  مقّومات البشريّة المتمثلة بالمهال  توافرتالي يوجد أثر ذو داللة إحصائية لل وبا

 بُعد.  نع العمل

 متغيراتن ال لة االنحدار البسيط الخاصة باختبار األثر بيدج االنحدار وثوابت معا( نموذ3-29الجدول رقم )

 عد( بُ  ل عنمعال أنظمة فعّالية_ -مهارات)
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.750 .099  17.659 .000 

Skills_         .587 .023 .931 25.259 .000 

a. Dependent Variable: Effective_Telework_   _  _     _ ي     

 
 

اختبارتمَّ وقد   التباين )اختبار  لجدو   خالل  معنوية نموذج االنحدار من    لمعرفة    (ANOVA تحليل 

 .العمل عم بُعد(أنظمة لتابع )فعّالية النحدار لشرح تغيرات المتغير اا دام نموذجتخإمكانية اس 

  ا بمو   (،0.000)  إحصائية  ةعند مستوى دالل (638.25والبالغة )    Fيمة( ق3-30ن الجدول رقم ) ويبيّ 

اال   P=0.000<0.05أنَّ   يمكن  تغيرات  عل  عتماد إذا   شرح  في  االنحدار  نموذج  التابع ى  المتغير 

 .(العمل عن بُعد  ةلية أنظمعّاف)

 الختبار معنوية نموذج االنحدار ANOVA نتائج تحليل ( 30-3الجدول رقم )

 ( دعبُ  العمل عن أنظمة اليةمهارات_فعّ )

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.211 1 12.211 638.025 .000b 

Residual 1.876 98 .019   

Total 14.087 99    

a. Dependent Variable: Effective_Telework_   _  _     _ ي     

b. Predictors: (Constant), Skills_         
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رقم  جالن  ويبيّ  معامل  يمقأنَّ  (  3-31) دول  االنحدارة  نموذج  في  بلغت لخطي  ا  التحديد  البسيط 

(=.8672R،)  حيث يع( تبر معامل التحديدf determinationo ficientCoef)  رات  من أهّمِ المؤش

االنحدا يدل  رلنموذج  وهو  التابع  ،  المتغير  تغيرات  نسبة  ع)  على  العمل  أنظمة  بُعد فعّالية  التي ن   )

%. بينما بلغ 100من  2R ةت قيمربة تفسير النموذج  كلما اقتسا  لجود ياقوم   اراالنحد   ها نموذجحشري

ا )معامل  التحومع(  R=r=.931الرتباط  )يد امل  المعدل  وهذا  (Adjusted R Square = .865د 

  ( رات امهالير المستقل )المتغ  عد يعود إلى تأثيرالعمل عن بُ أنظمة  الية  % من التغير في فعّ   86يعني أنَّ 

تؤثرأُ لعوامل    عود % ي14باقي  وال أن على    خرى  بُعد   العملظمة  فعّالية  نجْد  . عن  نموذج أنَّ  وبالتالي 

يفسر من86حو  ن  االنحدار  التا ا  %  المتغير  في  الحاصل  أّي  لتباين  المستبع،   المهارات   قلالمتغير 

 . (د ة العمل عن بُعفعّالية أنظمالتابع )ير تغيرات المتغ% من 86مقدار  يشرح

 ( الية أنظمة العمل عن بُعدفعّ ت_هارا )م لقوة التفسيرية لنموذج االنحدارا  (3-31)رقم  دولالج

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .931a .867 .865 .13834 

a. Predictors: (Constant), Skills_         

 
 

 : ط من الشكليسالخطي البر تصبح معادلة االنحداو

 _Skills) المهارات ) Effective_Telework   =1.750  +.5870)عن_ بُعد فعّالية_العمل_ (

 غير المهارات، يرافقه زيادة بمقدارمت  دة فية واح نَّ زياد أى  تشيرإل  B1لميل  حيث نالحظ أنَّ معلمة ا

   فعّالية أنظمة العمل عن بُعد. في 0.587

بأن   نستنتج  ي  د حموذج االنن  ومنه  النهائي  الين  بي  ار  ب عد أن  فع  العمل عن  أنظمة  التابع    ة  والتي تمثل 
 . المهارات  قلبالمتغير المسترية وذات داللة إحصائية  جوهالمتغير يتأثر بصورة 

 H3-2 الثانية رعيّةالفرضية الف −

العدم ذو  وجد ي ال    :H0  الفرضية  إحصائية    أثر  التق  وافرتفي  داللة  البُنيّة  في    ةلالمتمث  ةنيّ المقّومات 

 .تلشركة سيريالعمل عن بُعد في أنظمة أنظمة  يّة فعال على يا المعلومات التحتيّة لتكنولوج
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البديلة  ذو  يوجد   H1:  الفرضية  إحصائيدال  أثر  التقنيّة ال  توافرفي  ة  لة  في    مقّومات  ة  نيّ البُ المتمثلة 

 .عد في شركة سيريتلبُ  العمل عنمة  أنظمة أنظفعاليّة  ىعل حتيّة لتكنولوجيا المعلومات الت

  B1لمعلمة الميل    (P-Value = 0.000)بأنَّ    ( 3-32الجدول رقم ) الموّضحة في   تائجالنّ من    يتبيّن

 لحد لمعلمة ا  (P-Value =0.000)، و  (B1=0.824)ة  ا قيمبينم    0.05  ة مستوى الدالل  أصغر من

 .(B0=0. 735) بينما قيمة 0.05لة وهي أصغر من مستوى الدال،  B0بت الثا

ائية  علمتين والتي تقول ال يوجد أثر ذو داللة إحصرضيتا العدم لكلتا المواستنادا  لهذه النتائج نرفض ف

عمل عن مة الأنظعلى فعّالية    لتكنولوجيا المعلومات ة  لتحتيّ يّة االبُنفي    ةثلالمتم  لتقنيّةالتوافر المقّومات  

المتمثلة في    نيّةالمقّومات التقإحصائية لتوافر    ةلر ذو دالأث  بديلة وبالتالي يوجد بُعد، ونقبل الفرضية ال

 د. الية أنظمة العمل عن بُععلى فعّ  نيّة التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات البُ 

 متغيراتر األثر بين ال اختباة ب وابت معادلة االنحدار البسيط الخاصوث نحدارج اال( نموذ3-32) الجدول رقم

 بُعد( العمل عن أنظمة _فعّاليةتماالمعلو  وجيايّة التحتيّة لتكنول)البُن
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .735 .119  6.192 .000 

Infrastructure_Technology_ 

   و و ي 
.824 .028 .948 29.593 .000 

a. Dependent Variable: Effective_Telework_   _  _     _ ي     

 
 

اختبار تمَّ  الت   جدول  خالل  نوية نموذج االنحدار منمع  وقد  رفة  لمع  (ANOVA باين )اختبارتحليل 

 .لعمل عم بُعد(مة انظتغيرات المتغير التابع )فعّالية أ  حشردار لاالنح  خدام نموذجستإمكانية ا

رويبيّ  الجدول  )ن  قيمة  3-33قم   )F   الباو ( ) (875.775لغة  إحصائية  داللة    (، 0.000عند مستوى 

متغير التابع  نحدار في شرح تغيرات الإذا  يمكن االعتماد على نموذج اال   P=0.000<0.05وبما أنَّ  

 .(عد بُ  مل عنمة الععّالية أنظف)

 رالختبار معنوية نموذج االنحدا ANOVAل ( نتائج تحلي33-3الجدول رقم )

 )ن بُعد المعلومات_فعّالية أنظمة العمل عا كنولوجية لت)البُنيّة التحتيّ 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.669 1 12.669 875.775 .000b 

Residual 1.418 98 .014   

Total 14.087 99    

a. Dependent Variable: Effective_Telework_   _  _     _ ي     

b. Predictors: (Constant), Infrastructure_Technology_ و و ي    
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الجويبيّ  ) ن  رقم  في  3-34دول  التحديد  معامل  قيمة  أنَّ  ال(  الخطي  االنحدار  بلغت نموذج  بسيط 

(998=.2R،)    لا  معامليعتبر  حيث( تحديدonCoefficient of determinati)    من أهّمِ المؤشرات

االنحدا يدل  لنموذج  وهو  نس  ر،  تعلى  ابة  )لمغيرات  التابع  العمتغير  أنظمة  بُعد فعّالية  عن  التي ل   )

الن  ها نموذج االنحداريشرح بلغ    ما%. بين100من 2Rموذج  كلما اقتربت قيمةومقياسا  لجودة تفسير 

وهذا  (Adjusted R Square = . 898( ومعامل التحديد المعدل )R=r=.948باط )االرت  معامل

أنَّ  في  89يعني  التغير  من  تأثير  مةأنظلية  افعّ %  إلى  يعود  بُعد  عن  )ا  العمل  المستقل  نيّة البُ لمتغير 

ن  لعمل عية أنظمة االفعّ على    تؤثر  خرىأُ % يعود لعوامل  11ي  والباق  (التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات 

االنحدارنجْد    وبالتالي  .د بُع نموذج  نحو  فسي  أنَّ  ا89ر  الحاصل في  التباين  أّي  % من  التابع،  لمتغير 

المالمت لتكنولوجيا   قلست غير  التحتيّة  المتغير  % من  89ر  مقدا  يشرح  المعلومات   البُنيّة  التابع  تغيرات 

 .(ظمة العمل عن بُعد فعّالية أن)

 االنحدارذج ولنم التفسيريةالقوة   (3-34الجدول رقم )

 (عن بُعد  يا المعلومات_فعّالية أنظمة العملوجل)البُنيّة التحتيّة لتكنو

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .948a .899 .898 .12028 

a. Predictors: (Constant), Infrastructure_Technology_ و و ي    

 
 

 : الخطي البسيط من الشكل رداحاالن عادلةوتصبح م

 ) المعلوماتجيا بُنيّة التحتيّة لتكنولو ال) Effective_Telework  =0.735   +.8240)عد لية_العمل_عن_ بُ فعّا (

نالحظ حي معلم  ث  اأنَّ  مت  B1يل  لمة  في  واحدة  زيادة  أنَّ  لتكنولوجيا    يرغ تشيرإلى  التحتيّة  البُنيّة 

  د.في فعّالية أنظمة العمل عن بُع 0.824قدار دة بم، يرافقه زيامعلومات ال

نستنتج   يُ بأنَّ  ومنه  النهائي  االنحدار  فن  بيّ نموذج  بُ أنَّ  عن  العمل  أنظمة  اعد  عّالية  تمثل  ابع  لتوالتي 

يتأثرالم جوربص   تغير  بالمتغيرة  إحصائية  داللة  وذات  لتكنولوجمستقل  ال  وهرية  التحتيّة  يا  البُنيّة 

 .المعلومات 

 H3-3 ثالثةلا ةفرعيّ ية الالفرض −

الم  توافرفي  لة إحصائية  دال  أثر ذو  يوجد   : الH0  الفرضية العدم البيئيّة    تمثلة في المنزل المقّومات 

 .لريتفي شركة سيعن بُعد ل العمأنظمة ليّة فعا على
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البديلةال ذو  يوجد   H1:  فرضية  البي  توافرفي  إحصائية    لةدال  أثر  المالمقّومات  في  المتمثلة   نزل ئيّة 

 تل.يري العمل عن بُعد في شركة سأنظمة ة ليّ افع لىع

  B1معلمة الميل  ل   (P-Value = 0.007)نَّ  بأ   ( 3-35الجدول رقم ) الموّضحة في   تائجالنّ   من  يتبيّن

لمعلمة الحد   (P-Value =0.000)، و  (B1=0.299)بينما قيمة     0.05  ة توى الداللغر من مس أص

 .(B0=3. 282قيمة ) انم يب  0.05لة ي أصغر من مستوى الدالوه،  B0الثابت 

ئية  يوجد أثر ذو داللة إحصا   فرضيتا العدم لكلتا المعلمتين والتي تقول الذه النتائج نرفض  واستنادا  له

عد، ونقبل الفرضية البديلة بُ على فعّالية أنظمة العمل عن    لمنزلي اف  ثلةئيّة المتممات البي وّ المق  لتوافر

المتمثلة فر  فواتئية لإحصا  لي يوجد أثر ذو داللةوبالتا البيئيّة  الية أنظمة  على فعّ   ي المنزلالمقّومات 

 . العمل عن بُعد 

 متغيراتر بين ال ألثا بارلخاصة باختدار البسيط احنمعادلة اال ( نموذج االنحدار وثوابت3-35الجدول رقم )

 بُعد(  العمل عن نظمةأ ةالي_فعّ )المنزل
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.282 .343  9.578 .000 

Home_       .229 .082 .270 2.778 .007 

a. Dependent Variable: Effective_Telework_   _  _     _ ي     

 
 

تمَّ  اختباروقد  التباين )اختبار  جدول  لالخ  من  نحدارمعنوية نموذج اال    لمعرفة    (ANOVA تحليل 

 .عد(بُ م مة العمل عغير التابع )فعّالية أنظتغيرات المتية استخدام نموذج االنحدار لشرح إمكان

ا  وبم  (،0.007ى داللة إحصائية )و د مستعن (7.717والبالغة )    Fقيمة  (  3-36)   الجدول رقم  نويبيّ 

تغيراد  مات االعيمكن    إذا     P=0.007<0.05أنَّ   شرح  في  االنحدار  نموذج  التابعلى  المتغير  ع ت 

 .(فعّالية أنظمة العمل عن بُعد )

 االنحدارعنوية نموذج مر الختبا  ANOVA( نتائج تحليل 36-3م )الجدول رق 

 )الية أنظمة العمل عن بُعد_فعّ نزللما)

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.028 1 1.028 7.717 .007b 

Residual 13.058 98 .133   

Total 14.087 99    

a. Dependent Variable: Effective_Telework_   _  _     _ ي     

b. Predictors: (Constant), Home_       
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) بيّ وي  رقم  الجدول  أنَّ  3-38ن  نموذ (  في  التحديد  معامل  االنحقيمة  بلغت   خطيال  دارج  البسيط 

(073=.2R،)   بر معامل التحد حيث يعت( يدdeterminationCoefficient of )   ِّالمؤشرات    من أهم

االنحد  يالنموذج  وهو  تغ   دل  ر،  نسبة  المتغيرعلى  بُ )بع  التا  يرات  عن  العمل  أنظمة  اعد فعّالية  ي لت ( 

الحاصلة في المتغير ات  يرغالتفي شرح  نا يوّضح ضعف جودة النموذج  وه   يشرحها نموذج االنحدار

 = Adjusted R Squareمعامل التحديد المعدل )( وR=r=.270رتباط )ا بلغ معامل االالتابع. بينم

متغير المستقل  ال  تأثير العمل عن بُعد يعود إلى  ة  نظم أية  ل اتغير في فعّ % من ال7أنَّ ي  عنوهذا ي (064 .

أنَّ نجْد    وبالتالي.  ة أنظمة العمل عن بُعد اليعّ ف لى  ع  تؤثر  خرىأُ % يعود لعوامل  93باقي  وال  )المنزل(

التباين الحاصل  7ذج االنحدار يفسر نحو  نمو التابع، أّي  % من  المتغير  المنزل    قلستلمالمتغير افي 

 . (مة العمل عن بُعد نظالية أفعّ التابع )غيرات المتغير تن  مقط ف% 7مقدار  رحيش

 رحدانالج اة لنموذالقوة التفسيري  (3-37)رقم  الجدول

 (بُعدعن  _فعّالية أنظمة العملالمنزل)

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .270a .073 .064 .36503 

a. Predictors: (Constant), Home_       

 
 

 : الخطي البسيط من الشكلبح معادلة االنحدار وتص

 ) زللمنا) Effective_Telework   =3.282  +.2290)عد فعّالية_العمل_عن_ بُ  (

معلمة أنَّ  نالحظ  واحدة  B1الميل    حيث  زيادة  أنَّ  متغير    تشيرإلى  زيالمنزلفي  يرافقه  بمقد ،    ار ادة 

   د.بُعفي فعّالية أنظمة العمل عن  0.229

نستنتج أنَّ    ومنه  يُبيّن  النهائي  االنحدار  نموذج  عن  بأنَّ  العمل  أنظمة  والفعّالية  التابع  تم  تيبُعد  ثل 

 .  بالمتغير المستقل المنزلئيا  حصامتغير يتأثر إال
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بين الوالخال ب تالا  المتغير  متغيرات المستقلة وأثرها علىصة من دراسة العالقة  أبعاد مقّومات  بع  أنَّ 

ع بُ العمل  تتمثل  ن  التي  والعد  والبيئيّة  والتقنيّة  البشريّة  المهارات،بالمقومات  من)  لكل  ة  البُنيّ   شاملة 

لتكنولالت المعلوما حتيّة  االمت،  وجيا  ترتبط  التوالي،  على  قوّي     رتباطا  نزل(  بين  ما  يتراوح  خطيا  

  ر التابع ا أثر على المتغيلهستنتج بأنَّ األبعاد الثالث  ا نكم  عد.ل عن بُ مع فعّالية أنظمة العم  وضعيف  

 )فعّالية أنظمة العمل عن بُعد(.

ث والعمل على تحسينها  لثالاد  هذه األبعا  رار في توفيرستمالتل على ا مر الذي يدعو شركة سيرياأل 

حة كورونا  ائج  ءأثنامنها    عد في تحقيق األهداف المرجوةم في نجاح تجربة العمل عن بُ اه دورهلما ل

 .  يةز واإلجراءات االحترا

 H4يسية الرابعة  الفرضية الرئ .3

عالقة لا  لمهارات علىلمتمثلة في اة ايّ ات البشرأثر معدل لتوافر المقّوميوجد  ال    :H0الفرضية العدم  

عن    مللعاظمة  لية أن فعّالتكنولوجيا المعلومات و  متمثلة في البُنيّة التحتيّةة النيّ بين توافر المقّومات التق

 .بُعد 

ات على العالقة  وافر المقّومات البشريّة المتمثلة في المهار يوجد أثر معدل لت:  H1الفرضية البديلة  

أنظمة العمل عن    اليةفعّ وات  ة التحتيّة لتكنولوجيا المعلوميّ ن مثلة في البُ لتقنيّة المتت امار المقوّ بين تواف

 .بُعد 

الا أثر  لدراسة  الباحثة  المتدِّ عَ المُ متغير  عتمدت  البشريّة  )المقّومات  المهارات(علىل  في  العالقة   مثلة 

ر ثأ  زئي، وتثبيت االرتباط الج يل  حلعد على تالية أنظمة العمل عن بُ الخطية بين المقّومات التقنيّة وفعّ 

 هذا المتغير.

لوجيا  نوتك ليّة  التحت   ةنيّ البُ ة( بين متغير توافر  طردي قوية )موجب  القة ارتباطود عوج  قد وجدنا سابقا  

 . (r=0.948بيرسون ) ، حيث بلغ معامل االرتباط بُعد الية أنظمة العمل عن ومتغير فعّ  المعلومات 

ة أنظمة  اليفعّ   تغير المقّومات التقنيّة ومتغيرمن  الخطيّة بي  كانت العالقة ذا  إ  رفة فيماَسعَْت الباحثة لمع

تتأثر  بُعد  عن  المقوّ   العمل  كتوافر  أخرى  ابمتغيرات  المع.  ةيّ لبشرمات  المتغير  أثر  بضبط  دّل قامت 

البشر  النتائ )المقّومات  أظهرت  وقد  المهارات(  في  المتمثلة  كمايّة  )  ج  رقم  الجدول  أنَّ 3-38في   )  
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عّالية أنظمة  وبين ف  لتكنولوجيا المعلومات يّة  تحتتقنيّة المتمثلة في البُنيّة اللا  المقّومات ر  قة بين توافلعالا

 حيث تأثرت العالقة . متمثلة في المهارات وافر المقّومات البشريّة الت  يرغبمت تتأثر العمل عن بُعد،

وجبة إلى  رتباط طردي مة اقلت من عالوتحو  r=.607)رسون )مل بيمعاوبلغت قيمة    بشكل واضح

 ط طردي متوسطة. اتبار

 . نري يلمتغبين ا معنوي على العالقة أثر  هارات مات البشرية المتمثلة في الممقوّ ال لتوافروبالتالي 

البُنيّة التحتيّة تغير توافر المقّومات التقنيّة المتمثلة في االرتباط الجزئي بين م نتائج (3-38الجدول رقم )

فر المقّومات البشريّة ثر تواأمة العمل عن بُعد بَعَد استبعاد ظنأ ر فعّاليةات وبين متغي لوممعلوجيا اللتكنو

 ثلة في المهارات.المتم

Correlations 

Control Variables 
Infrastructure_Technology

    و و ي _

Effective_Telework

     ي _     _  _   _

Skills_         
Infrastructure_Technology_ 

   و و ي 

Correlation 1.000 .607 

Significance (2-tailed) . .000 

df 0 97 

Effective_Telework_     _ ي    

   _  _ 

Correlation .607 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

df 97 0 

 
 

 5H ة مسخالاية الرئيس الفرضية  .4

 األهداف المرجوة منها % من 50بُعد في تحقيق  نجاح أنظمة العمل عن

العدم   المتوسطال    :0Hالفرضية  بين  اختالف  أن بُعل  الحسابي  يوجد  فعّالية  العملد  بُعد   نع  ظمة 

 . تغيراس الميومتوسط المقياس الحسابي لمق

متوسط  وية أنظمة العمل عن بُعد العّ فعد لبُ ابي وجد اختالف بين المتوسط الحس: يH1الفرضية البديلة 

 . لمقياس المتغيرالمقياس الحسابي 

 د العمل عن بُعمة نظعّالية ألبُعد فمحور حدة لفقرات للعينة الوا Tنتائج اختبار 
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استخد   هذ ه  الختبار إلى  الباحثة  عمدت  اختبا الفرضية  الواحدة  Tارم   One Sample T)  للعينة 

Test) ا وجود  عن  بُعد التابعالمتغير  محور    وسط  متل  يمعنو ختالف  للكشف  عن  العمل  ( )فعّالية 

المدروسةوفقراته   وه  للعينة  ثابتة  قيمة  ليكرت عن  مقياس  وسطي  قيمة  تساوي  هي  و  الخماسي  ي 

(Test Value=3 ) 

الجدولّضِ يو الم   (3-39)   رقم  ح  الت بأنَّ  اوسط  أنظمة  فعّالية  لمحور  إلى  حسابي  يميل  بُعد  لعمل عن 

الم االتج المقياس)و  وه   وجب،اه  وسطي  من  المت  .(Test Value=3أكبر  الحسابية وكذلك  وسطات 

 اس. ن وسطي المقي ر م كبأيضا  أ االتجاه الموجب، وجميعهالفقرات هذا المحور تميل إلى 

لكل من المحور    ( P < 0.05الداللة المعنوية )مستوى    أقل من  Sig(2-Tailed)أنَّ قيمة    د جن  وكما

ومن فعّ   العدمة  ضير الف  نرفض ه  وفقراته،  محور  مستوى  وفقعلى  بُعد  عن  العمل  ونقبل  راته،  الية 

أيّ  البديلة،  اختال  الفرضية  بينيوجد  إحصائية  داللة  ذو  فقابي  لحسا  المتوسط  ف  محور  لجميع  رات 

ذو داللة إحصائية بين    يوجد اختالف. وكذلك  للمقياس  لحسابيان المتوسط  وبي  لية العمل عن بُعد افعّ 

 .للمقياسوبين المتوسط الحسابي ور  محلل سابيسط الحالمتو

نستنتج    قومنه  سيرتيل  شركة  في  بُعد  عن  العمل  أنظمة  من  بأنَّ  أكثر  حققت  ا50د  من  ألهداف % 

بناءا  على نتائج التحليل   إنَّماومحض صدفة،  مة العمل عن بُعد ليس  ظنأ  تالي نجاحة منها، وبالرجولما

نجاحا بأنَّ  يؤكد  الذي  االتجر  لعلّمي  المطبّ لّ فعلبة  اإلية  فترة  انتشار  قة خالل  من  وقاية   فيروس  غالق 

الت البُنيّة  إلى  يعود  المستجد  المعلحتيّة  كورونا  التلتكنولوجيا  سيريتل  تمتي  ومات  الدّرجلكها  ة  في 

اراته والمحافظة عليه في  تعمل على استقطابه وتنمية مه الذي    لشرّي المؤهولى، وإلى الكادر البألا

االدّ  بديلةو  ة،يلثانرجة  بيئة عمل  توافر  )المن  إلى  للموظفين  زيادة  مناسبة  في  ساهم  الذي  األمر  زل( 

 العمل عن بُعد.  فعّالية أنظمة

تن  الباووجب  بحث ويه  اة  عوامل  قد  أنَّ  العوامل  ت  اللنجاح  هذه  على  أنَّ قتصر  إذ  التحفقط،  إلى    ول 

راسات المست  األنظمة المرنة يحتاج عوامل التي تؤدي  لتقييّم أثاره وتقييّم الة  بعا لمتتمرة واالعديد من الدِّ

 ستخدام األمثل له. إلى اال
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 عدلعمل عن بُ الية أنظمة افعّ ت دة لفقراللعينة الواح T ج اختبارنتائ (3-39) رقم الجدول

 النتيجة
Sig 

(2-Tailed) 

معامل 

 ر فيش

سط المتو

الحسابي  

 للعينة 

# 

P < 0.05 .000 16.164 4.18 
ى خطة نظمة العمل عن بعد بناء علأ ىّحول إلالتتّم . 1

 .معدة سابقا  

P < 0.05 .000 20.804 4.38 
جود ن بعد في سيريتل يعود لونجاح تجربة العمل ع .  2

 . ة مجهزةحتيت بنية

P < 0.05 .000 14.080 3.98 
يل التكاليف الكلية لشركة  إلى تقلعد  ساعد العمل عن ب.  3

 . ريتلسي

P < 0.05 .000 17.604 4.20 
اسح  يتت.  4 بعد  عن  العمل  الخدمات أنظمة  تقديم  تمرار 

 . االية  أثناء اإلغالق عند انتشار جائحة كورونبجودة ع

P < 0.05 .000 28.434 4.40 5. أداء األعمالونة في لمراد العمل عن بع تاحأ . 

P < 0.05 .000 25.060 4.24 6 .ءالتركيز على نتائج األدا  يساعد العمل عن بعد على. 

P < 0.05 .000 20.163 4.36 
بشرأر.  7 موارد  سيريتل  امتالك  بأّن  يزيد ى  مدربّة  يّة 

 .دمن نجاح تجربة العمل عن بُع

P < 0.05 .000 23.348 4.21 8. قدرتي اإلنتاجيةعلى زيادة عد بد العمل عن ساعي. 

P < 0.05 .000 22.436 4.24 9 .هاعمل عن بعد التي قمت بأنا راض عن تجربة ال . 

P < 0.05 .000 32.571 4.2286 
Effective Telework 

 بعد فعالية_العمل_عن_
 SPSSصائي لتحليل في البرنامج اإلح إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات ا :المصدر
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 لتوصيات النتائج وا 3.3

 ج  النتائ  1.3.3

راسةوصلت تَ   كالتالي: جعدد من النتائى ة إلدمَ قالمُ  الّدِّ

راسةالأظهرت    .1  بناءا    ناجحة بالمجمل   كانت في شركة سيريتل    د عبُ   نع   لمعلا  ة برجت   أنَّ قدمة بلمُ ا  دِّ

  إحصائيا    دال    أثر    ذات   ةيّ ئ بيو  ةتقنيّ و  ّريةقّومات بشتوافر محول    ن اإليجابيةالمبحوثي على استجابات  

العمل عن    نجاح  فيارتباط موجبة    ةوعالق ال. حيث كعد بُ أنظمة  لتوافر  األكبر   ثراأل  ةيّ تحتال  ةنيّ بُ ان 

بُ ظنأ  حنجاعلى   عن  العمل  التكنولوجيّة  ُمالئم  لمن خال  عد مة  التقنيّات  قبل    ها فيروتوة   شركة لامن 

الماديّ  البيانات،    داءياس األج قام روبالمختلفة    يات ، البرمج ة)المكّونات    ( غيرهاو   التصاالت اوقواعد 

إل التي ة  العاليّ رات  هالما  يليها  .ةقنيّ الت  والمشاكل  ةالصيانّ   عمالبأ  ص  خالقسم    تالكهاامِ ى  باإلضافة 

ظمة والبرامج  الالزمة للتعامل مع األنوإدارة للوقت، المهارات    ،مهارة التواصل)ين  متلكها الموظفيَ 

راسةت  فكش   والتي  (دمةتخسلمالتقنيّة ا ى استخدام التقنيات التكنولوجية األمر الذي ينعكس  عل  هاأثر  الدِّ

فعّ إيجا على  ا  ةاليبا   جالب ثلة  المتمة  البيئيّ   ّومات مقالأّما    .مرنالل  لعمأنظمة  المرتبة    ت اءمنزل  في 

دة  زيانتيجة ل  ظةو حلم  بدرجةظفين  وية المانتاج  دةياز  ت ة تبينامل السابقضافر العوجة لت. ونتياألخيرة

 .جديدةالعمل الطريقة عن ا الرض

راسةأظهرت  .2 إلى أنَّ   ود وذلك يع، وظائفهمة بتعلقت الماراقرقصور في جانب إتخاذ الموظفين لل  الدِّ

 . الروتينية التي يقومون بهو إلى األعمال ان قبل المدير المشرف، أؤخذ ملهامة تاتخاذ القرارات ا

أ.  3 ا  همِّ من  بُ ل  معلمعوقات  العن  كشفته  عد  راسةتي  االجتماعيةالعزلبعور  ش:  الدِّ ساعات  ازيا،  ة  د 

االعمل     الحياةة وهنيّ الحياة الم  نبي  زنعدم التواو  ساعات ال  لزيادة فيدون الحصول على مقابل لهذه 

 . عد ملين عن بُ للعا ةصيّ الشخ

  ثر وأد من احتمالية زا ارية قد د إلواة افة عملياتها التشغيليل كعد ليشمبُ بالعمل عن  كةالشرتوسع  . أنَّ 4

ي خدمات زود ر مدم توفعو   ات التكنولوجيةالتقنيّ االعتماد على  ة  نتيجة زياد الرقمية  اطر الهجمات  مخ

السي  بان براألمن  مستقلشي  الشر  كل  وتوسيع    فرضْ يَ   مما  كةعن  دعم  األمن إعليها  جراءات 

 صية. والخصو 
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  تجهيز   اليف في)تك  المنزلن للعمل من  ي الموظف  لحوّ تة  ألمكاني   تجهيزالو   عداد إلا  تكاليف  ارتفاع  .5

 ة( ى التحتيّ نالبُ 

 التوصيات  2.3.3

راسةتوصلت  قدو  ا  زهلعّل أبر لشركة سيريتل المقترحات وصيات ووعة من التّ مجمإلى قدمة الم الّدِّ

ل  مع  ير بيئةفالعمل على تول  من خال  ةيّ لمقّومات البيئ ا  دعم  جة األولىبالدرل  تي ة سيرعلى شرك.  1

بُ ال  تضبط عملية ءات  جراوإسات  سيا  بوضعوذلك    نزلمن المالعاملين  وظفين  للم  الةفعّ   ، عد عمل عن 

إلى  ضاإل با أنظفة  الالصّ مة  تفعيل  والسالمة  بُ   مهنية حة  عن  العمل  فترة  لخالل  سالمتهم  ضمعد  ان 

  ن أية غا ول ا  يضأو . فسيّ الصحي واإلرشاد النمات التأمين زيادة خد ل من خال ةة والعقليّ يّ النفس صحتهم و

على  تحاف الشركة  عملياليّ عفظ  بُ   اتها ة  من  وذلعد  عن  ومكونات الل  خك  أدوات  التح يّ بنال  توفير    ة تيّ ة 

ض على  هذا يفرو  ،بشكل مستمر  ايثهوتحد   صيانتهاضمان  وة  كونات الماديّ المكعلومات  جيا المولوكنلت

علىالعم  الشركة موظف تأ وإعداد    ل  مهرة  هيل  خاللين  تدريب ب  يف  همكشراإ  من  لتطوير رامج    ية 

مابإكسو  ةاليّ حال  همهاراتم الموظفي الر  وبالتالي  جديدةارات  ههم  رضا  من  يضمن  نفع   يادة ز  بما 

 .ل كفؤ وفعالبشك مته جياانت

في    طط التنفيذيةوالخ  ةداريّ اإل  ركة في القراراتالمشاي  ف فوظتعزيز دور المكة  يجب على الشر.  2

بهاالقسم   يعمل  م  لذي  على  يلواى  ستو أو  الذي  تو  من  هايإلنتسب  حدة  الصالحياخالل  ت  سيع 

السؤولوالم للموظفين  المس يات  في  التشغيلعاملين  ية ضيّ تويات  نطاق  ب  ضمنمن  العمل  و  كفاءة  سير 

 .المباشر مديرالى ات دون الرجوع إلارخاذ القرات  تمكين عملية التاليوبة فعاليّ 

ك من خالل  وذل  عد بُ   عنلموظفين  ا  بينة  رسميّ ر  يلغالعالقات افعيل  ت  مل علىيجب على الشركة الع.  3

إليه  جتماعات دورية في أماكن عامة للفريقعقد ا ينتمي  ت،  وظفالم  الذي  ص أندية خاصة  خصي أو 

الشركة  بموظف بي  واألللقيام  مكالمات  إ  ، ةمختلفالة  نشطاللقاءات  المباشر  المدير  مع   يّةد وجراء 

، والعمل ةالشرك  حد على األقل من مكاتب لون يوم واعمين  جعل الموظفي  أو،  ين لديهموظفين العاملال

كما  .  فيةعات العمل اإلضاسا  ادية لقاءأو م  أت معنويةمن خالل مكاف  عد عن بُ الموظفين  على تحفيز  

أيُ  م  نْ مكن  في  الشركة  الموظتساهم  المهفي    فساعدة  بين حياته  ونيّ الموازنة  من خالل   ة الشخصيّ ة 

بما يقابل ساعات   هجازاتإلة رصيد  إضافو  ةيام دوام رسميّ بأها  عمل بالبم  أيام العطل التي قابدال  است

   .ضافيةاإل العمل
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  مناأل  مخاطر  من  لحد ل  (اصة االفتراضيةالشبكة الخ( VPN  مةخد   استخدام    توسيعشركة  العلى  .  4

ا  المرور  أنظمةز  وتعزي،  السيبراني الحها مغير و  لسروكلمات  توعي   مايةن عوامل    ةوالتركيز على 

أمولا على  الدّ بريف  التعو  ،المعلومات   ةسريّ   ةميّ هظفين  ألاإلجراءات  المعلومات اعمة  من 

 . خاذ القرارات في الشركةوعمليات ات  شغيليةيات الت لمستوي ااءات فجرهذه اإلوتوسيع   والخصوصية

الموظفينمكانية  إكة  شرالسة  درا.  5 بُ   ينالعامل  استخدام  ألعن  الشخصيّ تهز جعد    نة تقديم صيا وة  هم 

بأنها    هاو اعتبار أ،هال  ة مونضنة ذات الكفاءة العالية والكفالة المطع الصيا ر ق ل على توفيوالعم  انيةمج

  البعيد.ى على المد  لتكاليفانخفاض احدة فقط واة وتدفع لمر فمصاري

 ستقبلية ات ماسات لدراقتراح 3.2.3

راسةهذه  تطبيق  عادة  إ .1 بُ ل  عماللتجربة    الدِّ لمقارنة    ، نة مثال ()س   وللفترة ممارسة أطعد  عن 

  .المدى البعيد على لنتائج  ا

راسةهذه  تطبيق   .2 اقتصادية مختلفة لمعرفة    الدِّ توافعلى قطاعات  العمل عن  ّومات  مق   رمدى 

 . ةالرقميّ  لألنظمةل لتحوا رة علىى القد وبالتالي مد السّورية د في الشركات عبُ 

األة تضمن  دراس .3 القانووضع  لطر  ونية  الجراءاإسياسات  بُ ع  لعمت  و  دد  )تحعد  ن  واجبات 

 وغيرها( ملين العاحقوق 

جاح  دور هام في نله  عد، لما  في أنظمة العمل عن بُ   المهارات القياديةدراسات مستقبلية عن   .4

 أنظمة العمل المرنة. بيق تط
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 الخاتمة  

بأنَّ  وِ  بُ العمل  منه نجد  التقليتُ   بخصائص ز  يتميد  ع عن  العمل  المكاتب  ديميزه عن    ح سم تَ   ثُ بحي،  في 

، بحيث  افعية نحو العملالدّ  نجازها بشكل أفضل، وتعزز لديهمإوالوظيفية    بمهامهم  قيام  الظفين  للمو

تنافسي ركة تحقيق مطيع الشستت ل   ة تضاهي الشركات األخرىيزة  بَعد.   ظمةد األنتعتمم  التي  الرقّمية 

ا يرفع من  مم  يين،مستقبللن واييحالللعمالء ال  اليةبتقديم الخدمات بكفاءة عار  وذلك من خالل االستمر

السّوقيةحصت ويدر  ها  هذا    عليها ،  م قد  واألرباح.  العمل  تجربة  المنزلأثمرت  آثار  ع   ن  إيجابية  ن 

  نا لسنا في وضع يجعلنا نستطيع أن نحكم أنّ ذلك    ىعن وم .الميّةعالصحيّة الطوارئ  الالة  بية خالل حوسل

العملعل ضعف  أو  جودة  مدى  ظلِّ   ى  ا  اإننّ و  "ةاديّ لع"ا  الظروف  في  اندخل  مرحلة  بين  آلن  لدمج 

البعيد(،   وغير  التفكير و)البعيد  من  الكثير  يتطلب  ووالجهذا  راسةالهد  يَعدْ .  دِّ لم  ا  حيث  لعمل مستقبل 

بل مسا العمل ،  العمحمكان  ت  يتعينو  .-الذكية  عملالاحة  مس  -ل  ة  إعادة  الشركات  نفسها  جيوعلى  ه 

 لديها. تنظيميةثقافة الوال ت ياعملتكنولوجيا وال وإعادة تنظيم ال

اليوم    يلتالوبا تيليكوم  سيريتلة  شرك في  نحن  أي شركة  ،موبايل  بتطبيق  قام   ةسوريّ   وفي  أنظمة  ت 

عمل عن  ع الاقمثل لود يكون غير مق  أي جزء من تفاصيل "تجربتنا"  معرفةإلى    حاجةببُعد  عن    العمل

باء علمتنا  ل تفشي الو"تجربتنا" خال  من أنَّ   غمِّ على الر،  وباءويلة في مجتمع خال من الط  لمدةعد  بُ 

  ر.ر مما كنا نتصولمزيد عن العمل عن بُعد أكث ا
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سة لين: دراي تحسين جودة أداء العامف   يا المعلوماتولوجكنرونة البنية التحتية لتم  أثر("2015سوزان، القواسمي.)

 راه غير منشورة،كلية األعمال،جامعة الشرق األوسط..مشروع دكتو"ردني بنك التجاري األلالة حا      

 

  12/12/2021الدخول في  تمًّ  https://www.syriatel.sy/page/about-us .ةمي للشركالموقع الّرس .لتسيري

 

  .سيريانيل موبايل تيليكوم.. دمشقالمرحليةة لماليّ ا ر البيانات تقري (2020)سيريتل.

 

       علومات لمن في شركات تكنولوجيا االعامليداء ى ألعمل عن بُعد عل أثر ا"(2017د .)محمو فىالصميدعي،مصط

 ن العربية.ماة ع،كلية األعمال،جامعشروع دكتوراه غير منشورة.م"دنت في األرواالتصاال     

  

              جامعة    ري فيدال اإل("واقع اإلدارة اإللكترونية وعالقته بتطوير العم2018أحمد .)علي غامدي،سميحة  ال

 .380-337،ص ص 19،11التربية،العلمي في  ،مجلة البحثحة"باال     

 

    ة الزرقاء للبحوثمجلمقارنة " ،    سةدرا "ني للعمل عن بعد  "التكييف القانو(  2018.)ة  وقزمار، ناديفليح، نجالء،  

 219- 204،ص ص18،1، إلنسانيةوالدراسات ا     

 

      ن بُعد ع  (" تدعيم ثقافة العمل2021.)مة أحمدأسان،بدالسميع، وحسمحمد ع،  وعثمان،أحمودل  محمد،عيد إسماعي

 438ص   ،40،190بية )األزهر(،ترال مجلةعات المصريّة"،لبطالة لدى خريجّي الجاما  تخفيف من حدةکمتغير لل      

      -465. 

 

ورونا ة كوء جائحاء على ضعة شقربُعد بجامل عن  عم("درجة توافر مقّومات ال2021عد.)مطلق الروقي،مطلق بن مق

     (Covid-19،" )701-662األول،ص ص ،الجزء 189،ة في جامعة األزهربي مجلة التر 

 

              ل العمل عن بُعد دليGCC-STAT(2020.)خليج العربية الول س التعاون لدول مجلالمركز اإلحصائي لد

 العربية.دول الخليج ن لدول مجلس التعاوصائي لمركز اإلحالي: ربالخليج العدول اإلصداراألول.     

 

األ السياسيّةلدل  هراممركز  الوظا لعا(  2021جية.)واالستراتي  راسات  وطبيعة  بُعد  عن  المستقبلمل  في   ،ئف 

      17117.aspxNews//am.org.egs.ahrpshttps://ac  15/10/2021ي ف مَّ الدخول ت 

 

 دارات العموميةصل بالعمل عن بُعد في اإلخاحقيبة أدوات (.2020برة للحموكمة الرشيدة.)لخز امرك

 

والتنارولما البشرية  االجتماعية.)د  بُعد(  2021مية  عن  العمل  السع.برنامج  العربية   ودية،المملكة 

https://teleworks.sa/ar/about-us      / 10/2021/ 15في  تمَّ الدخول 

  

 .واالقتصاد ة العلومض: مكتبياالر. عقد العمل عن بعدحكام (.أ2014سى، خالد. )مو

 

             بيروت:  ،  19  -ئحة كوفيدل جاخالن العمل  دليل صاحب العمل إلى إدارة مكا(  2020مة العمل الدّولية.)منظ

 ربية.االقليمي للدول العب تمة العمل الدولية المكمنظ      

 

https://www.syriatel.sy/page/about-us%20تمًّ%20الدخول%20في%2012/12/2021
https://www.syriatel.sy/page/about-us%20تمًّ%20الدخول%20في%2012/12/2021
https://www.syriatel.sy/page/about-us%20تمًّ%20الدخول%20في%2012/12/2021
https://acpss.ahram.org.eg/News/17117.aspx%20%20%20%20%20%20%20تمَّ%20الدخول%20في%2015/10/2021
https://acpss.ahram.org.eg/News/17117.aspx%20%20%20%20%20%20%20تمَّ%20الدخول%20في%2015/10/2021
https://teleworks.sa/ar/about-us%20%20%20%20%20%20/
https://teleworks.sa/ar/about-us%20%20%20%20%20%20/
https://teleworks.sa/ar/about-us%20%20%20%20%20%20/
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          وراه غير  ع دكت".مشرو ةاإلنتاجيب  قتهللعمل عن بعد وعال  قابلية خريجي الجامعات("2018،علي رزق.)نجم

 ر. منشورة،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،جامعة األزه     

 

           من وجهة نظر    دقيق:دة التجوا المعلومات على تحسين  ة لتكنولوجيحتيأثر البنية الت"(2018)ل، بتول.  نوف

  ة آل  الدارية،جامعوم ا ة االقتصاد والعلغير منشورة،كلي  اهتورألردنيين".مشروع دكقي الحسابات الخارجيين ا دقم    

 البيت.     

     بية عراإلمارات ال االتحادية.في الحكومة عد ظام العمل عن بُ ن(  2020حكومية.)ية الشرالهيئة االتحادية للموارد الب

 يةة الحكومللموارد البشري يةتحادهيئة االالمتحدة: ال        

 

      اع العام في دولة الكويت  عن بعد للقط   يل إجراءات العمللد   .(2020)علومات االت وتقنية المتصلالالهيئة العامة  

 لمعلومات ة االعام قطاع تقنيلقطاع ة حوكمة ا:إدار      

 

      ارة العمل  وزكة العربية السعودية:  مل.الم120453م  قرار وزاري رق (  2017تماعية .)ج العمل والتنمية االزارة  و

 عيةالتنمية االجتماو      

 

      لكة العربية  . الممل عن بُعدللعم لى والتطبيقات المث المعايير ( 2019رد البشرية والتنمية االجتماعية.)وزارة الموا

 والتنمية االجتماعية يةشردية. وزارة الموارد البالسعو      

 

      لكة العربية ، المممل عن بُعديقات المثلى للعطبالت و المعايير( 2020.)ماعيةرية والتنمية االجتبشة الموارد الوزار

 تماعية.جاال يةالسعودية: وزارة الموارد البشرية والتنم      

 

 عمل  الفعيل برنامج  حاب العمل عن كيفية تشادي ألصرالدليل اإل(  2021تماعية)لتنمية االجوا  الموارد البشريةوزارة  

 الجتماعية.بشرية والتنمية اارد الزارة الموو ية:السعود لكة العربيةالمم عن بُعد      

 

         للنشر  اهج.عمان: دار المنعلوماتلوجيا المو وتكنة أساسيات نظم المعلومات اإلداري( 2011ياسين & ,سعد. )

  والتوزيع       
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 لمالحقا

 

استكمال  ال  إنَّ  االستبانة  هذه  من  الماجستير  هدف  رسالة  األعمتطلبات  إدارة  الفي  من  عة امجمال 

 ة وريّ ة السفتراضيّ اال

 يليكوم" ل ت االتصاالت سيريتل موباي كةعد في شرنظمة العمل عن بُ يّم فعاليّة أ"تقينوان بعُ 

االم  تفضلكو أسئلة  على  ر انتبسباإلجابة  مساهمة  له  سيكون  إنجة  في  راسةهذه  اح  ئيسية  وإثراء    الدِّ

 ي ميدان عملكم. قة فرة ومعرفة دقي من خبه  بتتمتعون    نظرا  لما  ها.وصيات التي ستخرج بوالتّ   تائجالنّ 

راسةغراض البحث وإنجاز هذه أل خدم إالّ إجاباتكم لن تست لما  بأنَّ عِ   . الدِّ

 تعاونكم. ظيم االمتنان على حسن وعر، اتقدم لكم بجزيل الشكن ويسرني أ

 ر ا بقبول فائق االحترام والتقديتفضلوو

 الباحثة:رانيا العنيني 

 القسم األول

 افية ديمغرالت البيانا

ى. أنث2 .ذكر1   الجنس .1 

 ليّة الما .1

 الهندسة .2

 المعلوماتية  .3

 العمالء خدمة .4

 لمشتريات ا .5

 التخطيط  .6

 لبشرية د االموار .7

 التسويق  .8

 دارة جودة إ .9

 تدقيق .10

 العمل و طبيعة الوظيفة مجال  .2
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 ت وإدارة مخاطر ماوعلأمن م .11

 المشاريع  إدارة .12

 المنشآت دارةإ .13

 القانونية  .14

 حدة مدير و .1

 رئيس قسم .2

 ف(وظإداري )م .3

 مى الوظيفيالمس .3

ال. 2 . نعم 1   عد؟ست العمل عن بهل مار .4 

 فما دون معهد متوسط  .1

 ازة جامعيةإج .2

 دراسات عليا  .3

 ر شهادة تَملكها( أخحصيل العلمي )التّ  .5

 عاما   30 نم أقل .1

 عاما   30-40 .2

 عاما   41-50 .3

 عاما   50ر منأكب .4

 العمر .6

 أعزب .1

 متزوج  .2

 مطلق .3

 أرمل .4

 ماعيةالحالة االجت .7

 الثاني  القسم

 لعمل عن بعدا ألول: مقّوماتحور الما

 لمهارات بالمتمثلة قومات البشريّة اعد األول: المالب

غير موافق 

 بشدة
ر موافقغي افقمو محايد   

موافق 

 بشدة

  ز مهامي خاللتواصل عاليّة إلنجا  اتارهأمتلك م .1

 .المنزلرة عملي من فت

غير موافق 

 بشدة
فقموا محايد غير موافق  

موافق 

ةبشد  

ا .2 الوقت  ة علىدرلقأمتلك  فترة عملي خال  إدارة  ل 

 .المنزلمن 

وافق غير م

 بشدة
افقغير مو دمحاي   موافق 

موافق 

 بشدة

 تطبيقات الخاصة بعملي الدام البرامج و  ستخا أجيد .3

 .فترة عملي من المنزل لخال

ق غير مواف

 بشدة
موافقغير   موافق محايد 

موافق 

 بشدة

بعد   .4 عن  العمل  تطويرييحتاج    لمهاراتي   إلى 

 مستمر ل بشك



106 
 

مواف ق  غير 

ةبشد  
دمحاي غير موافق  موافق 

 موافق

 بشدة

 رات اتخاذ القرا  قدرتي على   عدمل عن بُ يُعزّز الع .5

 الموكلة إليّ ت حسب المسؤؤليا

 لتكنولوجيا المعلومات( لتحتيةا)البنية ني: المقومات التقنيّة اثال البعد

غير موافق 

 بشدة
دمحاي غير موافق  موافق 

افق مو

 بشدة
توفسيري  لتَعمِ  .1 على  األتل  الحاسوبية ير  جهزة 

 ل عن بُعد المحمولة للعم

وافق غير م

ةبشد  
 موافق محايد غير موافق

ق وافم

 بشدة
االتسيَعِملت   .2 توفير  على  شبكة  ب  صالريتل 

 ت(انترنطوط االنترنت )مودم وخ

ر موافق غي

 بشدة
 موافق محايد غير موافق

موافق 

 بشدة
سي .3 البراتوفر  والتطب رتيل  التي  لبرمجا  يقاتمج  ية 

 بُعدمن أداء عملي عن كنني تم

فق غير موا

 بشدة
قغير مواف افقمو محايد   

موافق 

 معلومات للل أنظمة حماية ريتتمتلك سي .4 بشدة

غير موافق 

ةبشد  
 موافق محايد غير موافق

موافق 

ةبشد  
حصول تمتل .5 عند  التقنّي  للدعم  قسم  سيريتل  ك 

 المنزل ء العمل فيمشاكل تقنيّة أثنا

افق موغير 

شدةب  
افقغير مو حايدم   موافق 

 موافق

 بشدة
عة األداء خالل  ابونية لمتخدام أنظمة الكتريتم است .6

 عن بعدمل فترة الع

 )المنزل(  ةئيّ ثالث: المقومات البيالالبعد 

موافق غير 

دةبش  
افقغير مو ايدمح   موافق 

موافق 

 زلأمتلك مساحة مالئمة للعمل في المن .1 بشدة

افق غير مو

 بشدة
افقموغير  حايدم   موافق 

ق مواف

 بشدة
ا .2 المناخيتساعدني  على  لبيئة  المنزل  في  إنجاز  ة 

 الضوضاء(و   ي الوظيفية)مستوى الهدوءاممه

افق موغير 

 بشدة
ديمحا غير موافق  موافق 

موافق 

 بشدة
ي الروتينية من المنزل كما لو  بمهام  يع القيامأستط .3

 تبكنت ما أزال أعمل في المك

افق غير مو

 بشدة
افقموغير  حايدم   موافق 

ق مواف

 العمل المطلوبة قيق عدد ساعاتألتزم بتح .4 بشدة

 فقغير موا

 بشدة
قوافم محايد غير موافق  

موافق 

 الئيمزعن ي من المنزل يبعدني ملع .5 بشدة

غير موافق 

 بشدة
ير موافقغ  موافق محايد 

موافق 

 بشدة
عن .6 العمل  فترة  خالل  للعمل  ساعاتي  بعد   زادت 

 (العطلو في أيام وام ألدات اخارج ساع )سواء

 مة العمل عن بُعد: فعّالية أنظ المحور الثاني

مو ق  افغير 

 بشدة
فقموا محايد غير موافق  

موافق 

 بشدة

إلى  تمّ  .1 التّحول  على معال  أنظمة  بناء  بعد  عن  ل 

 ا معدة سابقخطة 

موافق    غير

 بشدة
 موافق محايد غير موافق

موافق 

 بشدة

تجر .2 عنجاح  العمل  في  بة  بعد   يعود  تلسيرين 

 ية مجهزة ة تحت لوجود بني
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افق غير مو

 بشدة
موافقغير  قمواف محايد   

موافق 

دةبش  

إل .3 بعد  عن  العمل  تساعد  التكاليف  ى  كلية القليل 

 لشركة سيريتل

وافق م غير

 بشدة
ايدمح غير موافق  موافق 

 موافق

 بشدة

تقديم  .4 استمرار  بعد  عن  العمل  أنظمة  تتيح 

ب عاليةالخدمات  اإل جودة  اق  غالأثناء  نتشار عند 

 ونا ة كورجائح

غير موافق 

شدةب  
 موافق محايد غير موافق

فق موا

 بشدة
 أداء األعمال في اح العمل عن بعد المرونةأت .5

موافق ير غ

 بشدة
قوافغير م  موافق محايد 

موافق 

 بشدة

ال .6 عنيساعد  نتائج   عمل  على  التركيز  على  بعد 

 األداء

غير موافق 

 بشدة
موافق غير يدمحا   موافق 

ق مواف

 بشدة

ا .7 بأّن  بش  متالكأرى  موارد  مدربّة  سيريتل  ريّة 

 بُعد عنة العمل زيد من نجاح تجربي

غير موافق 

 بشدة
موافقير غ قافمو محايد   

موافق 

 بشدة
 يةي اإلنتاجعن بعد على زيادة قدرت لمالعيساعد  .8

ر موافق غي

 بشدة
 موافق محايد غير موافق

موافق 

 بشدة
 ت بها تي قمالبعد العمل عن عن تجربة  أنا راض .9

 


