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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص

ي تجتا  العالم جاء هذا اللحث الكىمي الذي يهدف إىل تياس أثر تطبيق نمام  
وس كورونا الت  ي ظ  جائحة في 

فز
ات اخأعمال  والمنممات غي  الحكومية  حيث تم دراسة حالة العم  عن بعد عىل اخأداء اإلداري والماىلي لمنمم

ي تركيا
والية غازي عنتاب؛ حيث وص  فريق  -منممات اخأعمال  والمنممات غي  الحكومية السورية العاملة فز

اللحث إىل العديد من النتائج أهمها أن العم  عن بعد هو نمام عم  مستدام  وليس فقط لمواجهة اخأزمات  كما 
ا اخأسلوب من العم  العديد من اآلثار المالية  واإلدارية اإليجابية عىل منممات اخأعمال  والمنممات غي  أن لهذ

 الحكومية. 

. العم  عن بعد   الكلمات المفتاحية:   أثر العم  عن بعد عىل اخأداء اإلداري والماىلي

Abstract 

During the Corona virus pandemic sweeping the world, this quantitative research aims to measure the 

impact of the use of the Telecommuting system on the administrative and financial performance of 

business organizations and NGOs. 

The study population was Syrian business organizations and NGOs operating in Turkey, Gaziantep 

Province, where the research team reached many results, the most important of which is that 

Telecommuting is a sustainable work system, and not only to confront crises. 

This method of work also has many positive financial and administrative implications for business 

organizations and NGOs. 

Key Word: Telecommuting, the Impact of Telecommuting on the Administrative and Financial 
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: المقدمة
ً
 أوال

ي المستجد   وس التاج  ي اتخذتها أغلب الحكومات حول العالم لمواجهة الفي 
ي ظ  إجراءات الحماية الت 

ز
ف
(COVID-19  ي المنشآت االتتصادية

ز
( والمتمثلة بجملة من اإلجراءات مث  التلاعد االجتماغي  وتعطي  العم  ف

كات  والمنممات غي  الحكومية  والحكومية  وغي  الحكومية عىل رأس هذه اإلجراءات مما دغ العديد من الرسر
مرارية أعمالها من يالل العم  عن وب  هدف استمرارية اخأعمال  وتحقيق أهدافها المخطط لها إىل اللجوء إىل است

ي إطارها النمري إىل التعرف  وتعريف العم  عن بعد  وأنواعم  ويصائصم  وأهميتم  
ز
بعد  وتهدف هذه الورتة ف

ي تركيا
ز
ي منممات اخأعمال  والمنممات غي  الحكومية وتم ايتيار حالة المنممات السورية العاملة ف

ز
 -وعيوبم ف

ي 
ز
ي مجتمع الدراسة عىل اخأداء اإلداري  غازي عنتاب؛ بينما تسغ ف

ز
إطارها الكىمي إىل تياس أثر العم  عن بعد ف

ز  ومدى المساهمة  ز  وجودة المخرجات  وكفاءة الموظفي  للمنممات من يالل زيادة الوالء المؤسسي للموظفي 
 البيئية للمنممات  وكذلك أثر العم  عن بعد عىل يفض التكاليف التشغيلية. 

 دراسة وعنارصها ثانيا: مشكلة ال

ي المستجد )   وس التاج  كية لمواجهة الفي 
ي اتخذتها الحكومة الي 

 إلجراءات الحماية الت 
ً
( من COVID-19نمرا

ي المنشآت االتتصادية  والحكومية  وغي  
يالل جملة من اإلجراءات مث  التلاعد االجتماغي  وتعطي  العم  فز

كات  والمنمم ات غي  الحكومية بهدف استمرارية اخأعمال إىل اعتماد أسلوب الحكومية مما دغ العديد من الرسر
ي 
العم  عن بعد  وهذا ما تامت بم العديد من منممات اخأعمال  والمنممات غي  الحكومية السورية العاملة فز

ي ظالل هذه اخأجواء جاءت فكرة اللحث بهدف تياس أثر العم  عن بعد عىل اخأداء الماىلي واإلداري لهذه
 تركيا  وفز

ي اإلجابة عىل اخأسئلة اآلتية: 
 المنممات حيث يمكن تحديد مشكلة اللحث فز

 ما هو أثر العم  عن بعد عىل اخأداء اإلداري لمنممات اخأعمال وغي  الحكومية؟ (1
 ما هو أثر العم  عن بعد عىل اخأداء الماىلي لمنممات اخأعمال وغي  الحكومية؟ (2

 ثالثا: أهداف البحث 

أثر العم  عن بعد عىل اخأداء اإلداري والماىلي لمنممات اخأعمال  وغي  الحكومية  يهدف هذا اللحث إىل تياس
ي تركيا

 غازي عنتاب من يالل اإلجراءات اللحثية اآلتية:  -حالة المنممات العاملة فز

 التعرف عىل المفاهيم الرئيسة للعم  عن بعد.  (1
 مال  وغي  الحكومية. تياس أثر العم  عن بعد عىل اخأداء اإلداري والماىلي لمنممات اخأع (2

 رابعا: أهمية البحث

1)  .  معرفة أثر العم  عن بعد عىل أداء منممات اخأعمال  والمنممات غي  الحكومية بأسلوب كىمي تياسي
ي تناولت موضوع تياس إثر العم  عن بعد.  (2

ز من اخأبحاث القليلة الت   يعد هذا اللحث وبحسب علم اللاحثي 
ي تركيا (3

ي ت -تنبع أهمية اللحث من أهمية المنممات غي  الحكومية السورية العاملة فز
عم  عىل غازي عنتاب والت 

ز تقديم يدمات إنسانية وتنموية  ز  للمواطني  ي تركيا.  السوريي 
ي الداي  السوري أو فز

 فز
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 خامسا: أنموذج البحث 

تمكنت العديد من المنممات االتتصادية وغي  الحكومية من تجاوز مخاطر توتف اخأعمال من يالل أساليب  
وس   ي ظ  أزمة في 

ز
ي هذه الورتة تياس اخأثر اإلداري والماىلي لهذه التجربة ف

ز
العم  عن بعد  لكن ما نسغ لم ف

ي أيام 
ز
ورة اعتماد هذا اخأسلوب ف ي أيام الشدة  أم أن نتائجكورونا  والبناء عىل نتائجها بضز

ز
م  الرياء كما استخدم ف

ي حاالت الطوارئ واخأزمات  لذلك جاء هذا اللحث 
ز
وأثره كانت سلبية وال يوىص باستخدام العم  عن بعد إال ف

ات  ات التابعة تم تحديد يمس متغي   هما اخأداء اإلداري  واخأداء الماىلي  ولقياس المتغي 
ز ين تابعي  من متغي 
ز  االستدامة البيئية  مستقلة هي ز  يادة الوالء المؤسسي  جودة المخرجات وكفاءة العمليات  كفاءة الموظفي 

 التكاليف التشغيلية  ويمكننا التعبي  عن أنموذج الدراسة بالشك  رتم )
ً
ا  (: 1وأيي 

 ( أنموذج الدراسة1الشكل رقم )

 

ز بناًء عىل أدبيات الدراسةالمصدر:   من إعداد اللاحثي 

 سادسا: فرضيات البحث

 خأهداف اللحث  وأسئلتم  ونموذجم يمكن صياغة فرضية رئيسية لللحث كفرضية بديلة لفرضية العدم  
ً
استنادا
 :  وهي

ي α =0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 العم  عن بعد وتحسن اخأداء اإلداري والماىلي فز

ز ( بي 
 منممات اخأعمال والمنممات غي  الحكومية. 

ية تام اللاحثان بصياغة فرضيات اللحث خأغراض ايتلارها وتحقيق أهداف اللحث الفرعية ومن هذه الفرض 
 اآلتية: 

H1,1( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05 ي
( للعم  عن بعد عىل زيادة الوالء المؤسسي فز

 المنممات. 

 

 
ات  المستقلة المتغي 

 

 .المؤسسي  الوالء زيادة

 .العمليات وكفاءة المخرجات جودة

ز  كفاءة  .الموظفي 

 .البيئية االستدامة

 .التشغيلية التكاليف
  

 
ات  التابعة المتغي 

 

 

 .اإلداري اخأداء

 .الماىلي  اخأداء
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

H1,2( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05لل ) عم  عن بعد عىل جودة وكفاءة العمليات
ي المنممات. 

ز
 ف

H1,3( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05 ي
ز
ز ف ( للعم  عن بعد عىل كفاءة الموظفي 

 المنممات. 

H1,4( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05 للعم  عن بعد عىل االستدامة البيئية )
 للمنممات. 

H1,5( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05 للعم  عن بعد عىل يفض التكاليف )
ي المنممات. 

ز
 التشغيلية ف

: منهجية البحث
ً
 سابعا

ي اإلطار النمري للدراسة من يالل جمع  
ي فز
ي  والتحلي  الوصفز

إتلاع فريق اللحث منهج اللحث االستقرائ 
 وتحلي  البيانات الثانوية من الدراسات السابقة  وأدبيات موضع اللحث. 

ي للدراسة  
ي إطار اللحث التطبيف 

ي الكىمي فز
ي اإلحصائ 

 لبياناتوللحصول عىل ا بينما أستخدم المنهج الوصفز
 لهذا اللحث  وجمع البيانات من يالل أداة القياس  وتحلي  هذه 

ً
اخأولية لللحث تم تصميم أداة تياس يصيصا

ز المتغي  المستق  والمتغي    اليتلار فرضيات اللحث من يالل تحلي  العالتة االرتلاطية بي 
ً
البيانات احصائيا

 . التابع

 مجتمع وعينة الدراسة

ي تركيا 
ي السورية العاملة فز

 غازي عنتاب  ون -مجتمع الدراسة هو منممات اخأعمال  ومنممات المجتمع المدئز
ً
مرا

ي  فلقد تم تقدير  مجتمع الدراسة لعدم وجود جهة مرجعية لتحديد حجم
عدد المنممات النشطة  والمشاركة فز

ة فريق اللحث العديد من المنصات اإلغا نممة  وتم تقدير ( م140-120) بنحو ثية  والتنموية وبحسب يي 
ي نفس الوالية بذات الرتم لذلك تم تقدير مجتمع الدراسة بنحو )ال

كات السورية العاملة فز ( منممة 300رسر
  أعمال  ومنممات أهلية. 

: هيكل البحث: 
ً
 ثامنا

ز بها مشكلة اللحث    ز  وياتمة أما المقدمة فلقد استعرض اللاحثي  جاء هذا اللحث من مقدمة  وملحثي 
وأهميتم  ومنهجيتم بما فيها مجتمع الدراسة والعينة اللحثية  وأداة القياس واخأساليب اإلحصائية المستخدمة 

ي الملحث ا
ي القياس والتحلي   ونموذج الدراسة  وفرضيات اللحث   وفز

خأول تم استعرض اإلطار النمري فز
ي 
ي تمت فز

لللحث والذي شم  تعريف العم  عن بعد  ويصائصم  وأهميتم  وعيوبم  ثم الدراسات السابقة الت 
ي الكىمي القياسي وتم بم عرض ايتلار أداة القياس  

ي فخصص لإلطار التطبيف 
هذا الموضوع  أما الملحث الثائز

ي الخاتمة
ي توص  إليها فريق اللحث  وأهم التوصيات.  وفحص الفرضيات وايتلارها  وفز

 تم عرض أهم النتائج الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المبحث األول

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المطلب األول: اإلطار النظري للبحث

 مفهوم العم  عن بعد . 1

ز من الوصول إليم للعم  عن بعد هو تعريف   رف بأنم   (Martino & Writh)أتدم تعريف تمكن اللاحثي 
ُ
وع

ل باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة" ز ويعرفم )كتانة( بأنم: "القيام  1"عم  الموظف من الميز
  بينما عرفم 2باخأعمال  واخأنشطة اإلدارية  واإلنتاجية  والمالية  والخدماتية  باستخدام شلكات الحاسوب"

ي والعمري( بأنم "إنجاز العم  من موتع 
ز
كة باستخدام التكنولوجيا الرتمية  )الياف بعيد عن مكان عم  الرسر

نت  الهاتف المحمول  والفاكس"   أما أحدث التعاريف لمفهوم العم  عن بعد بأنم " ترتيب بدي  للعم  3اإلني 
  ويالصة التعريفات السابقة أن للعم  عن بعد أربعة عناض هي 4ينتق  فيم الموظف للعم  عي  التكنولوجيا

ونية أو البنية التحتية الرتمية من أجهزة حاسوب  المنمم ة  الموظف أو المكلف باخأعمال  والجاهزية اإللكي 
 العم  عن بعد؛ وبالتاىلي فإن مفهوم العم  عن بعد يقوم 

ز ي تنمم وتجي 
يعية الت   البيئة الترسر

ً
ا نت  وأيي 

وشلكة أني 
ي ال
ي أو المكائز

ز الجغرافز ام العام  بالحي  ز
ز عىل المخرجات والمهام عىل أساس عدم الي  كي 

تنميىمي للعم   والي 
ي تعتمدها المنممة

ي مجال تنميم ساعات العم  التنميمية الت 
المشغلة؛  5المطلوبة من الموظف مع مرونة فز

: إنجاز اخأعمال المطلوبة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت بأنهوبالتاىلي فيمكننا تعريف العم  عن بعد 

 عن ال
ً
ي للمنممة. والمعلومات بعيدا

ز المكائز  حي 

 العم  عن بعد ه  هو ح  مؤتت لمواجهة اخأزمات  والمخاطر  أم أنم نمام عم  مستدام؟ .  2

ي الواليات المتحدة اخأمريكية  وذلك بعد  
 فز
ً
ون عاما ز أن العم  عن بعد بدء تل  أكير من عرسر ز لللاحثي  لقد تبي 

 موظف أمريكي  4جيا المعلومات  وعم  ما يقرب من التطور الكبي  الذي طرأ عىل وسائ  االتصال وتكنولو 
ز ماليي 

ي عام 
ل عىل اخأت  نصف الوتت فز ز من القوى العاملة اخأمريكية؛ بزيادة  ٪3  ويمث  ذلك حواىلي 2015من الميز

                                                             
1 Martino, Vittorio, Wirth, Linda (1990), Telework: Anew Way of Working and Living, International Labor Review, Vol 

129,No5P8. 

ة للنرسر والتوزي    ع ص 2009كتانة  مصطفز )2  ونية  دار المسي 
 اخأردن.  -  عمان53(: التجارة اإللكي 

ي والعمري )3 
  64  ص 2  عدد 29(: االتجاهات النفسية لممارسة العم  عن بعد  مجلة جامعة دمشق للعلوم االتتصادية والقانونية  مجلد 2013اليافز

 سوريا.  -دمشق

4 Christina r. Green, 2019, examining the effects of negative work outcomes on telecommuting, p7, a thesis for master 

degree, middle Tennessee state university. 

ي تسنيم)5 
ي تطاع غزة تحديات ومستقل   رسالة ماجستي  غي  منشورة  الجامعة اإلسالمية  ص 2015أبو ماىصز

 -  غزة10(: تقييم تجربة العم  عن بعد فز

 . ز  فلسطي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الواليات المتحدة ما يقرب من 2005منذ عام  ٪115تص  إىل نحو 
ز
أضعاف أرسع  10  والعم  عن بعد نما ف

 6.ممن بقية العال

ومن المالحظ أنم كلما تطورت وسائ  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كلما تزايد االعتماد عىل منهجيات العم  
ي طبيعتها التعام  الملارسر مع 

ي ال تقتضز
ي الكثي  من المهن واخأعمال الت 

ز
عن بعد  وأصب  العم  عن بعد شائع ف

جمة  والتدتيق اللغوي  الجمهور مث  التسويق  والعالتات العامة  واالتصال   واخأعمال اخأدبية  والثقافية  والي 
مجيات  وادارة المنصات  وصفحات  واالعمال المالية والمحاسبية  واالستشارات المالية واإلدارية  وتطوير الي 

التواص  االجتماغي 
  وبذلك أصب  العم  عن بعد مفهوم  وُمخَرج لتطور االتتصاد الرتىمي وليس مفهوم إلدارة 7

 اخأزمات أو مخرج لمواجهة المخاطر. 

 للرأي الذي تدمناه حيث 
ً
عىل الجانب اخأير من هذا الرأي كان رأي بعض أعضاء مجتمع الدراسة مخالف تماما

العم  عن بعد جيد لحاالت الطوارئ فقط  فبيئة العم  السليمة والتقليدية تحفز عىل زيادة اإلنتاجية  : " 8تالوا
ت نمطية التفكي   وأسلوب العم  الحاىلي فقد نحتاج ويمي  اإلنسان للخروج م ل بقصد العم ؛ فإذا تغي 

ز ن الميز
ي المكتب". 

ي فز
 إىل وتت طوي  للوصول إىل نفس اخأداء الوظيفز

فضال عىل "أن العم  عن بعد تد يكون منصف خأرباب العم   ولكنم ظالم لألرسة  وفيم انتهاك يصوصيتها؛  
 عىل 
ً
ل  وأجواء العم  وهذا يؤثر سللا ز ز أجواء الميز ز عن بعد وداي  المنازل الفص  بي  فقد يصعب عىل العاملي 

 أفراد االرسة". 

ي سهولة ترس  
يب لمعلومات العم   وأرساره يارج نطاق العم  ولو كان وكذلك "ربما العم  عن بعد تد يتسبب فز
 "من يتم أمامهم الحديث هم افراد االرسة 

 خصائص العمل عن بعد

ي أي حالة أو مكان أير  
ي السفر  أو فز

ل  أو فز ز ي الميز
ز
ي تيام الموظف بأداء أعمالم ف

ز لنا أن العم  عن بعد يعتز تبي 
  وبالتاىلي فإن أهم يصائص العم  عن بعد هو عدم االنتقال  والتقلي  من 

ً
كة يوميا  من االنتقال إىل مركز الرسر

ً
بدال

تي  أحد أنجع الحلول للمشاك  المعاضة مث  االزدحامات السفر من مح  اإلتامة إىل مح  العم   لذلك يع
ي منها 

ي تعائز
ها من المشاك  الت  المرورية  رعاية اخأرسة  البيئة  ارتفاع أثمان وأجور العقارات التجارية  وغي 

 القطاعات االتتصادية وغي  الحكومية. 

التكليف  والتوجيم  والمتابعة  حيث أن ومن يالل العم  عن بعد يتم التواص  مع اإلدارة بحدود دنيا لغايات  
هذا اخأسلوب من العم  يعتمد عىل المخرجات؛ لذلك فعىل اإلدارة تحديد المنتج المطلوب من الموظف 

 بما فيها موعد تسليم المخرجات أو المنتجات أو المستهدفات أو النتائج المطلوبة من 
ً
  ومفصال

ً
 دتيقا

ً
تحديدا

 الموظف. 

                                                             
6 Global Workplace Analytics, 2017, State of Telecommuting in the U.S. Employee Workforce, P7, 

ي تنمية المجتمع المحىلي )دراسة من 2015الجمعة علد هللا  وآيرون )7 
(: العم  عن بعد كتوجم حديث لتعزيز دور المرأة وذوي االحتياجات الخاصة فز

(  المجلة العربية الدولية للمعلوماتية  المجلد الثالث  العدد الثامن  ص ي
  . 2منمور تقتز

ي اإلجابة عىل االستلانة.  8
ز فز  عينة من أراء بعض المشاركي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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Organizational Dynamics, 28(2), 53–68. https://doi.org/10.1016/S0090-2616(00)80016-9 

10 Cooper, C. D., & Kurland, N. B. (2002). Telecommuting, professional isolation, and employee development in public 
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11 Bailey, D. E., & Kurland, N. (2002). A review of telework research: Findings, new directions, and lessons for the study 
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http://www.csun.edu/~nkurland/PDFs/JOB Bailey_Kur tcg 2002.pdf 

12 McCloskey, D. W., & Igbaria, M. (2003). Does “out of sight” mean “out of mind”? An empirical investigation of the 

career advancement prospects of telecommuters. Information Resources Management Journal, 16(2), 19–34. 

13 Lim, V. K. G., & Teo, T. S. H. (2000). To work or not to work at home. Journal of Managerial Psychology, 15(6), 560–
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ز هؤال  كي 
بهم الجسدي عن مكان العم   أو لي  ز عىل المخرجات والنتائج المطلوبة منهم وليسعن تغية  ء الموظفي 

ي مكان العم 
ز
 . 14عىل عدد ساعات التواجد الجسدي ف

ي العم   وتعرضهم إىل انتقاداتهم  والنمر إليهم بأنهم يتمتعون  .8
ز
ي العاملون عن بعد من استياء زمالئهم ف

يعائز
 15.بمزايا يحرم منها فريق العم  داي  المنممة

ات العمل عن  بعد ممير 

 . زيادة اإلنتاجية: 1

ي مكتب  حيث  
ز
ل أكير من كونهم ف ز يمي  الموظفون عن بعد إىل أن يكونوا أكير إنتاجية عندما يعملون من الميز

ا لجدول 
ً
ز العم  وفق ل للموظفي  ز

يركز الموظفون عن بعد أكير عىل عملهم عالوة عىل ذلك يتي  العم  من الميز
ي يعكس نمط حياتهم

 .زمتز

 المعنويات وجودة العمل: تحسير   . 2

ي  
االدارة المرنة للموظف  وتنميم الجدول اليومي لم بمرونة يحقق نتائج عم  جيدة؛ حيث يلدع اللعض فز

ي ساعات اللي  المتأيرة كما أن ارتداء ما يريده الموظف والجلوس 
ساعات الفجر؛ بينما تتصاعد إنتاجية اخأير فز
ي أي مكان يرغب بم يزيد من إنتاجيتم  

ي العم  يركز عىل النتائج والمخرجاتفز
 ؛حت  يكون ك  ما يلذلم من جهد فز

ي التنق  من وإىل العم  هو جزء من الوتت الذي يقضيم الموظفون عن بعد ف
الوتت الذي يقضيم الموظفون فز

ز اإلحساس بالمسؤولية  ويشعرون بالحيوية إلنجاز  ي اإلنتاج  وأسلوب العم  عن بعد يعزز لدى الموظفي 
فز

ي الوتت المحددعمل
 16.هم فز

 . خفض التكاليف: 3

يمكنك يفض تكاليف المنممة الثابتة  والتأسيسية من يالل تحديد متطللات المساحة واخأثاث  وهي طريقة  
جيدة لخفض التكاليف اإلجمالية؛ حيث يمكن استخدام المساحة اإلضافية خأغراض تنميمية أيرى أو يمكن 

 استئجار مساحة أت  وبالتاىلي 
ز أن العم  عن بعد من التكلفة حت  ؛ حيث تبي 

ً
يفض تكاليف التشغيلية الحقا

 . 17تقريًلا ٪30اإلجمالية لممارسة اخأعمال التجارية بنسلة 

 

 

                                                             
14 Ibid. 
15 Gajendran, R. S., Harrison, D. A., & Delaney-Klinger, K. (2015). Are telecommuters remotely good citizens? Unpacking 

telecommuting’s effects on performance via ideals and job resources. Personnel Psychology, 68(2), 353–393. 

https://doi.org/10.1111/peps.12082.  

16 Shafizadeh K. R., and others,2007, Costs and Benefits of Home-Based Telecommuting: A Monte Carlo Simulation 

Model Incorporating Telecommuter, Employer, and Public Sector Perspectives, journal of infrastructure systems © asce / 

march 2007 / 25. 

17 McCloskey, D. W., & Igbaria, M. (2003). Ibid, 20–31. 
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

4 :  . تحسن معدل االحتفاظ بالموظفير 

ز   ؛ وذلك بسبب رغلة بعض الموظفي  ز ي تبنت العم  عن بعد من االحتفاظ بأفض  الموظفي 
كات الت  تمكنت الرسر

 عدم اضطرار الموظف الذي تم استقطابمكما أن م  اللعيد عن مح  سكناهم بسبب التنقالت اليومية   ترك الع
ا من 

ً
ن المنممة أيض

ّ
للمنممة إىل نق  مكان سكنم  واستقرار عائلتم إىل مكان تريب من عم  المنممة  يمك

 . 18تجنب الوتت  والتكاليف المستغرتة لتوجيم الموظف الجديد

امج: . استمرارية 5  األعمال والير

ل   ز ز بالعم  من الميز ي تعتمد منهجية العم  عن بعد هو أن السما  للموظفي 
فوائد أيرى تحققها المنممة الت 

نامج خأسلاب كمرض طفيف  ودون تعريض صحة زمالئهم لخطر العدوى.   يقل  من انقطاع الي 

اء، والكفاءات6  . استقطاب الخير

ي ترتيب العم  عن بعد   
  من يالل تبتز

ً
اء والمستشارين واللحث عنهم بعيدا يمكن للمنممة توظيف أفض  الخي 

 عن محددات الجغرافيا المكانية. 

7 :  . زيادة الوالء المؤسسي للموظفير 

ز  ويمنحهم حرية تنميم   ي أن المدراء يثقون بالموظفي 
ز بالعم  عن بعد ذلك يعتز من يالل السما  للموظفي 

ي البي
ي النادي  مما يعزز من مشاعر السعادة لديهم ويزيد من وإدارة الوتت  ومكان العم  فز

ي المق   أو فز
ت  أو فز

 19إنتاجيتهم ووالئهم للمنممة. 

: الدراسات السابقة ي
 المطلب الثان 

 الدراسة األول: 

 Jeffrey h. Levine, understanding e-mentoring, and self-efficacy with telecommuters, 2019. 

 عن بعد  والفاعلية الذاتية لهم  وهي  
ز هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل فعالية التوجيم اإلداري للعاملي 

ز عن بعد حيث توصلت الدراسة إىل أن  دراسة نوعية  استخدمت منهجية دراسة الحالة لمجموعة من العاملي 
ز عن ب ز العاملي   فعالية لتعزيز الفعالية الذاتية بي 

ز عد هي الحفاظ عىل عالتات توية بينهالطريقة اخأكير م وبي 
ز واآلير وجها لوجم مع  ز الحي  اإلدارة  يمكن تحقيق ذلك عن طريق مؤتمرات الفيديو الموثوتة  واجتماعات بي 
ي يشعر بها 

 والمديرين  مما تد يعزز الشعور كونهم جزًءا من الفريق  وبالتاىلي تقلي  الشعور بالعزلة الت 
ز الموجهي 

ز اإلدارة والموظف. العمال عن بع اكة بي   د  وترتيب إجراءات العم  عن بعد من يالل الرسر

                                                             
ز  ص  18 كات الناشئة إىل التوظيف عن بعد واالعتماد عىل المستقلي    متا  عىل الرابط 17-13حبشة  فاطمة )بال تاري    خ(: التوظيف عن بعد  لماذا تلجأ الرسر

t_17.htmlpos-https://liverarabe.blogspot.com/2019/03/blog . 
19 Loubier Andrea, 2017, Benefits of Telecommuting for The Future of Work, Forbes Journal, Jul 20,2017. 

https://liverarabe.blogspot.com/2019/03/blog-post_17.html
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت
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ز العم  والحياة    ي وظائفهم مع الحفاظ عىل المزيد من التوازن بي 
ز
ز عن بعد أن يكونوا أكير فعالية ف وعىل العاملي 

ز عن بعد بقدرات تمكنهم  تتهم من إدارة و وزيادة مشاركة العائلة بعض االنشطة  حيث يجب أن يتمتع العاملي 
ي تد تنشأ.  

 والتعام  مع االنحرافات الت 

 الدراسة الثانية: 

ي الجامعات للعم  عن بعد وعالتتم باإلنتاجية  عىلي رزق نجم     رسالة ماجستي   جامعة 2018تابلية يريخ 
 غزة  عمادة الدراسات العليا  كلية االتتصاد والعلوم اإلدارية  تسم االتتصاد.  -الزهر

ز  وتحديد أثره عىل اإلنتاجية هدفت هذه  الدراسة إىل التعرف عىل واتع العم  عن بعد  وتابليتم لدى الخريجي 
ي تطاع غزة

ز
كات تكنولوجيا المعلومات ف ي رسر

ز
ي إضافة إىل المنهج القياسي  -ف

ز  باستخدام التحلي  الوصفز   فلسطي 
ز ال ز ك  من البنية التحوتد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها أنم توجد عالتة طردية بي  تية عم  عن بعد وبي 

ي  الثقة واالنتاجية. 
 لتكنولوجيا المعلومات  الرضا الوظيفز

 الدراسة الثالثة: 

ي )
ي قطاع غزة تحديات ومستقبل، تسنيم أبو ماض 

 
، 2015تقييم تجربة العمل عن بعد ف (، رسالة ماجستير

 الجامعة اإلسالمية: 

ز  حيث توصلت الدراسة وهدفت الدراسة إىل تقييم تجربة العم    ي تطاع غزة  من وجهة نمر العاملي 
عن بعد فز

ز أطراف نمام العم   ز  وأن هناك ثقة بي  إىل أن هنالك أثار إيجابية للعم  عن بعد بدرجة متوسطة عىل العاملي 
ي تطاع غزة

ي سوق العم  عن بعد مع  -عن بعد فز
ورة تدريب الشلاب وإدماجهم فز ز  وأوصت الدراسة بضز فلسطي 

كات الخارجية  والدولية بسبب الحصار الذي يتعرض لم تطاع غزة. ال  رسر

 الدراسة الرابعة: 

ي تنمية 
ي فز
العم  عن بعد كتوجم حديث لتعزيز دور المرأة وذوي االحتياجات الخاصة )دراسة من منمور تقتز
ز السيد نغميش  وناهد عضي  (  علد هللا بن علد هللا الجمعة  وأحمد الحسي   : 2015أبوزيد  المجتمع المحىلي

ي 
ي المملكة العربية السعودية وبالذات تدرتم عىل المساهمة فز

هدفت الدراسة للتعرف عىل واتع العم  عن بعد فز
من المؤسسات تطبق أسلوب  % 23تشغي  المرأة وذوي االحتياجات الخاصة؛ حيث وجدت الدراسة أن حواىلي 

ي تطبق العم  عن % 63العم  عن بعد  وأن 
ز  من الجهات الت  بعد هي جهات حكومية  وأن أعىل نسلة للموظفي 

ز عن بعد ال يتعدى  فرد  وتد تنوعت  100عن بعد هي المرأة وذلك بدوام كىلي  والجدير بالذكر أن إجماىلي العاملي 
 : ي دعت تلك الجهات لتطبيق العم  عن بعد كما يىلي

 اخأسلاب الت 

ز العم  والدراسة  وايتصار الوتت تسديد العجز الذي يمكن أن يحدث نتيجة اإلجازات  سهولة  الجمع بي 
ي إدارة المهام  وتوفي  التكلفة وتحقيق 

ز والزحام فز ي المتابعة الميدانية اليومية  وعدم وجود المراجعي 
والجهد فز

ونية.   أعىل عائد  وتوفر اخأنممة واإلجراءات اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسة الخامسة: 

 Kevan R. Shafizadeh, Debbie A. Niemeier, Patricia L. Mokhtarian; and Ilan Salomon2007. 

 وهي بعنوان: 

(Costs and Benefits of Home-Based Telecommuting: A Monte Carlo Simulation Model Incorporating 

Telecommuter, Employer, and Public Sector Perspectives) 

ل من يالل نموذج محاكاة مونت كارلو هدفت الدراسة إىل التعرف عىل تكاليف وفوائد الع  ز م  عن بعد من الميز
ي يفض التكاليف 

ز
ومن منمور صاحب العم   والقطاع العام؛ وتوصلت الدراسة إىل أن العم  عن بعد ينج  ف

ي ظروف مث : )
ز
( أن تكون مسافات التنق  أعىل 2( أن يتحم  صاحب العم  تكلفة المعدات. )1لدى الموظف ف
ز أن ظروف صاحب العم  5تت السفر طوي  وذو تيمة. )( و 3من المتوسط. ) ي حي 

ز
( العم  عن بعد متكرر. ف

اف العم  عن بعد. )2( يتحم  العام  عن بعد تكلفة المعدات. )1هي اخأفض  عندما: ) ز ( إذا  3( انخفاض استيز
ي أيام العم  عن ُبعد. )

لصاحب العم   كما ( العم  عن بعد متكرر  بالنسلة 4كان الموظف منتًجا بدرجة عالية فز
ز أن أثار  ي مصاريف توفي  مواتف السيارات  ومصاريف المكاتب. أما بخصوص القطاع العام فتبي 

يحقق يفض فز
كز عىل يطوط نق   ات عىل شلكة النق  ال تي  ي معمم الحاالت خأن التأثي 

العم  عن بعد غي  ذات أهمية فز
يلة عىل الوتود  ويدممعينة  وال يتم تقديرها أو تقدير اخأثار البيئية لها  ات   كما يفقد القطاع العام إيراداتم الضز

 النق . 

ي 
 المبحث الثان 

ي للدراسة 
ي واختبار الفرضياتاإلطار التطبيق 

 التحليل االحصان 

 المطلب األول: منهجية الدراسة الميدانية وإجراءاتها. 

ي تركيا 
 -تام اللاحثان بتحديد مجتمع الدراسة بالمنممات غي  الحكومية والمؤسسات االتتصادية السورية فز

ي اضطرتها جائحة كورونا 
ي منمماتهم ومؤسساتهم؛  Covid-19غازي عنتاب  والت 

لمتابعة العم  عن بعد فز
ونية عىل  ز منممات اخأ  250حيث تم توزي    ع استلانة الكي  عمال والمنممات غي  الحكومية منممة موزعة ما بي 

استلانة مجابة  وتم استلعاد  223مؤسسة اتتصادية( تم استعادة  125منممة غي  حكومية  و 125بالتساوي )
ي تم تحليلها موزعة 

وط العينة  أو عدم اكتمال اإلجابات  وكانت االستلانات الت  ثالثة منها لعدم مطابقتها لرسر
ي اىل جانب من منمما %54.1بالنسب التالية: 

 مؤسسات اتتصادية أيرى.  %45.9ت المجتمع المدئز

ي للعلوم االجتماعية ) 
نامج االحصائ  ز وإديال البيانات اىل الحاسب باستخدام الي  (  حيث تم SPSSتم ترمي 

استخدام التكرارات  والنسب المئوية  والمتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية  وتحلي  التلاين  لوصف 
ات مفردات الدراسة  وتد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لمستويات اإلجابة عىل اخأسئلة؛ حيث تم اتجاه

ي مقياس ليكرت الخماسي )الحدود العليا والحدود الدنيا( من يالل احتساب المدى )
ة فز -5تحديد طول الفي 

ة المستخد4=1 ي المقياس للحصول عىل طول الفي 
(  وبعد ذلك 0.80= 5÷4م )(  ثم تقسيمم عىل أكي  تيمة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المقياس وهي الواحد الصحي   لتحديد الحد اخأعىل لهذه الخلية  ليصب  
ز
إضافة هذه القيمة إىل أت  تيمة ف

ي الجدول التاىلي 
ز
ز ف ة كما هو مبي 

 20:طول الفي 

 لمقياس ليكرت الخماسي 1جدول )
ً
ات وفقا ان تقديري للفي   ( مير 

ةط المتوسط المرج  باخأوزان االستجابة  المستوى ول الفي 

 0.79 1.79إىل  1من  منخفض جدا
 منخفض

 0.79 2.59إىل  1.80من  منخفض

 متوسط 0.79 3.39إىل  2.60من  متوسط

 0.79 4.19إىل  3.40من  مرتفع
 مرتفع

 0.80 5.00إىل  4.20من  مرتفع جدا

 تحكيم االستبانة وصدقها: 

ي العلوم المالية  واإلدارية  واإلحصاء  وكذلك   
ز فز ز المتخصصي  تم عرض االستلانة عىل مجموعة من اخأكاديميي 

ي هذا 
تهم فز ي مجتمع الدراسة  وطلب منهم أن يبينوا رأيهم بحكم يي 

ز فز عىل مجموعة من المدراء والعاملي 
اء المختصون من تعدي  بالزيادة أو  المجال  حيث أعيد تصميم االستلانة وفق ما أوىص بم اخأكاديميون  والخي 

مون أن اخأداة بعد التعديالت 
ِّ
الحذف أو إعادة الصياغة  وتد وسمت اخأداة )االستلانة( بالصدق  وأكد المحك

 المطلوبة تد أصلحت مقياًسا مناسًلا لقياس ما ُصممت لم. 

 ثبات االستبانة: 

ي الجدول ) 
ام  ألفا كرونلاخ  وذلك للتأكد من ثلات االستلانة  ( تم حساب معام  الثلات باستخدام مع2فز

ي تطبيق اخأداة  وتعد هذه الدرجة 0.899وبلغت تيمة المعام  )
( وهو معام  ثلات جيد يمكن االطمئنان لم فز

 درجة ثلات جيدة لمث  هذه الدراسة. 

 كرونباخ[  -( اختبار موثوقية االستبيان ]ألفا2جدول رقم )

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.899 31 

 

                                                             
ي واالستدالىلي باستخدام  علد الفتا د. عز حسن  - 20

ي اإلحصاء الوصفز
ز
   بتضف. 541  ص 2008  1  جدة  دار يوارزم العلمية للنرسر  طSpss  مقدمة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحليل البيانات واختبار الفروض: 
 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة ف

بعد االنتهاء من جمع البيانات  تام اللاحثان بتصديرها إىل ملف إكس   وإعداد ملف البيانات  وتد تمت  
ي للعلوم االجتماعية )

(  حيث SPSSمراجعتها وتنميفها  ومن ثم دراستها وتحليلها باستخدام برنامج اإلحصائ 
 استخدم اللاحثان اخأساليب اإلحصائية التالية: 

  التكراراتN   .والنسب المئوية لمعرفة توزي    ع آراء مجتمع الدراسة 

  ي  Meanالمتوسط الحسائ 

  االنحراف المعياريStd. deviation 

  ايتلار )ت( لعينة واحدةone – sample – t-test  

  ز ز مستقلتي   Independent – sample t-testايتلار )ت( لعينتي 

  تحلي  التلاين اخأحاديAnova 

  معام  ألفا كرونلاخCronbach's Alpha  .للتحقق من درجة االعتمادية والثلات خأداة الدراسة 

 نتائج الدراسات الميدانية: 

 صفات العينة:  -
 المعلومات الديموغرافية:  . 1
 توزع العينة حسب الجنس:  -أ

 ( توزي    ع العينة حسب الجنس3جدول رتم )

 العدد الجنس
النسلة 
 %المئوية

 79.5 175 ذكر

 20.5 45 أنتر 

 100 220 المجموع

ز من الجدول رتم ) ي يعيشها 3يتبي ة
( أن نسلة الذكور تعادل أرب  ع أضعاف نسلة اإلناث  وهذا يفرس الحالة الت 

ي ظ  المروف 
ي المهجر؛ حيث أن المسؤولية المعيشية تقع عىل عاتق الرج  بشك  رئيسي فز

السوريون فز
ي القوى 

ز  %79.5العاملة؛ حيث بلغت نسلة الذكور الصعلة  كما تعكس نسلة مساهمة المرأة السورية فز ي حي 
فز

 . %20.5بلغت نسلة أفراد العينة من اإلناث 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 توزع العينة حسب الفئة العمرية:  -ب

 ( توزي    ع العينة حسب الفئة العمرية4جدول رتم )

 الفئة العمرية
العد
 د

 %النسلة المئوية

 14.5 32 سنة 30أت  من 

 75.0 165 سنة 50إىل  30من 

 10.5 23 سنة 50 أكي  

 100 245 المجموع

ز لنا من الجدول رتم )  سنة  30(  أن معمم مفردات العينة ممن يتصفون باخأعمار المتوسطة أي من 4يتبي ة
ي طلقت %75سنة  حيث بلغت نسبتهم  50إىل

ي أن منممات اخأعمال  والمنممات غي  الحكومية الت 
  مما يعتز

 عليها الدراسة تقوم بإدارتها كفاءات شلابية  وتادرة عىل العطاء. 

: ال -ج   مؤهل العليمي

 ( توزع العينة حسب المؤه  العلىمي 5جدول رتم )

 %النسلة المئوية العدد المؤه  العلىمي 

 3.2 7 ثانوية عامة أو أت 

 9.5 21 معهد متوسط أو ما يوازيم

 59.1 130 إجازة جامعية أو دبلوم عاىلي 

دراسات عليا )ماجستي  / 
 دكتوراه(

62 28.2 

 100 220 المجموع

ز عىل إجازة 5يمهر من بيانات الجدول رتم )   ي المنممات هم من الحاصلي 
ز فز ( أن النسلة الغاللة من العاملي 

ز عىل ماجستي  أو دكتوراة %59.1جامعية  حيث بلغت نسبتهم    وتكون نسلة %28.2  وبلغت نسلة الحاصلي 
ز عىل الشهادة الجامعية اخأوىل فأكير نحو ) ز الحاصلي  ز عىل معهد متوسط أو ( بين%87العاملي  ما نسلة الحاصلي 

 وربما هم الذين  %12.7أت  لم تتجاوز 
ً
فقط  وهذا يدل عىل أن فرص العم  الجيدة متاحة للفئات اخأكير تعلما

ي منممات اخأعمال والمنممات غي  الحكومية. 
ي العم  عن بعد فز

 يعتمد عليهم فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة:  -د  توزع العينة حسب سنوات الخير

ة( 6جدول رتم )  توزي    ع العينة حسب سنوات الخي 

 %النسلة المئوية العدد سنوات الخدمة

 52.3 115 سنوات 10أت  أو يساوي 

 32.7 72 سنة 20إىل  11من 

 14.5 32 سنة 20أكير من 

 99.5 219 المجموع

ز من معطيات الجدول رتم )  ة 6يتبي  ي المنممات هم ممن لديهم سنوات يي 
ز فز ( أن النسلة اخأكي  من العاملي 

ز %52.3سنوات  حيث بلغت نسبتهم  10أت  أو يساوي  تهم بي  إىل  11  بينما بلغت نسلة الذين سنوات يي 
ته%32.7سنة  20  بلغت نسلة أفراد العينة الذين تنتىمي سنوات يي 

ز ي حي 
سنة  20إىل  11م للفئة من   فز

ز 14.5% ي اليد العاملة للسوريي 
ي العم   حيث يتوتع أن هناك دوران فز

  وهذا يدل عىل حالة من عدم االستقرار فز
ي بالد المهجر. 

 فز

 توزع العينة حسب قطاع األعمال:  -ـه

 ( توزيــــع العينة حسب قطاع األعمال7جدول رقم )

 %النسلة المئوية العدد تصنيف القطاع

ي 
 54.1 119 منممات المجتمع المدئز

 23.6 52 تطاع الخدمات

 3.2 7 القطاع الصناغي 

 5.0 11 القطاع التجاري

 14.1 31 أيرى

 100 220 المجموع

ز من معطيات الجدول رتم )   ي تطاع 7يتبي 
ي ظ  المروف الراهنة كان اخأكير فز

( أن االعتماد عىل العم  عن بعد فز
ي منممات اخأعمال حيث كانت االستجابة 

ي والتنموي  ثم فز
 125مفردة من المستهدف اللالغ  119العم  اإلنسائز

ز بلغ عدد االستج ي حي 
ي والتنموي  فز

ي منممات العم  اإلنسائز
 101ابات من  القطاعات االتتصادية المختلفة فز

ي 125من المستهدف 
من مجم  االستجابات  بينما  %54.1  وبالتاىلي كانت نسلة منممات المجتمع المدئز

  مما يدل عىل تدرة القطاعات %23.6من القطاعات االتتصادية  يتصدرها تطاع الخدمات بنسلة  45.9%
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القطاعات اخأيرى وذلك بسبب اإلدارية وتطاع الخدمات عىل االعتما
ز
د عىل العم  عن بعد  بينما تنخفض ف

الطبيعة الفنية لمنممات اخأعمال غي  الخدمية  ولكون اعتمادها عىل العم   واإلنتاج يتطلب الحضور الفعىلي 
 الجسدي إىل مراكز العم . 

 توزع العينة حسب مستوى اإلدارة:  -و

 مستوى اإلدارة:  ( توزي    ع العينة حسب8جدول رتم )

 %النسلة المئوية العدد مستوى اإلدارة

 23.2 51 اإلدارة العليا

 41.3 91 اإلدارة الوسىط

ة(  35.0 77 اإلدارة التشغيلية )الملارسر

 99.5 219 المجموع

 خأسلوب 8يلدو من الجدول رتم ) 
ً
ي اإلدارة الوسىط كانوا أكير استجابة  وربما هم اخأكير استخداما

ز فز ( أن العاملي 
ة حيث بلغت نسبتهم %41.3العم  عن بعد  حيث بلغت نسبتهم  ي اإلدارة التشغيلية الملارسر

ز فز   يليهم العاملي 
ي اإلدارات العليا حيث بلغت نسبتهم35%

ز فز ي ومقنع حسب تسلس  %23.2   ثم العاملي 
  وهذا التوزع منطف 

ي تطاعات اخأعمال  ال سيما تطاع الخدمات  وكذلك المنممات غي  
ز فيم فز الهرم اإلداري ونسب العاملي 

 الحكومية. 

: اختبار الفرضيات:  ي
 المطلب الثان 

 الفرضية األول: 

H1,1( هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05  بير ) العمل عن بعد زيادة الوالء
ي المنظمات. 

 
 المؤسسي ف

( عىل اعتلار أنها تمث  الحالة الطبيعية خأثر العم  عن بعد 3تمت مقارنة القيمة الناتجة بالمتوسطات بالقيمة )
 . ي زيادة الوالء المؤسسي

 فز

ي زيادة الوالء المؤسسي 9الجدول )
 
 ( حساب المتوسطات للعينة من حيث أثر العمل عن بعد ف

One-Sample Statistics 

ي زيادة الوالء المؤسسي 
 N Mean أثر العم  عن بعد فز

ز اخأكفاء  3.45 220 زيادة تدرة المنممة عىل االحتفاظ بالموظفي 

 3.49 220 زيادة تدرة المنممة عىل تشغي  النساء

 3.31 220 زيادة تدرة المنممة عىل تشغي  ذوي االحتياجات الخاصة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للموظف   عىل اساس االنطلاعات أو الممهر الخارج 
ز  3.82 219 يقل  من احتمالية التميي 

 3.86 220 يقل  من احتمال التحرش الجنسي 

Total 220 3.58 

ي الوالء المؤسسي T( اختبار )10الجدول )
 
 ( لعّينة واحدة لمحور أثر العمل عن بعد ف

One-Sample Test 

ي زيادة 
ز
 الوالء المؤسسي أثر العم  عن بعد ف

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

ز اخأكفاء  000. 219 7.322 زيادة تدرة المنممة عىل االحتفاظ بالموظفي 

 000. 219 7.980 زيادة تدرة المنممة عىل تشغي  النساء

زيادة تدرة المنممة عىل تشغي  ذوي االحتياجات 
 الخاصة

3.532 219 .001 

ز عىل اساس االنطلاعات أو   يقل  من احتمالية التميي 
ي للموظف  الممهر الخارج 

12.865 218 .000 

 000. 219 11.061 يقل  من احتمال التحرش الجنسي 

Total 12.644 219 .000 

ي  Tوللتحقق من صحة هذه الفرضية فإنم تم استخدام ايتلار  
ز النتائج المبينة فز لعينة واحدة  حيث تبي 

ي زيادة الوالء المؤسسي أت  من  Sig( أن تيمة 10الجدول )
)مستوى المعنوية( لمحور أثر العم  عن بعد فز

  وبالتاىلي فإننا نرفض الفرض الصفري ونقل  الفرض a=0.05مستوى الداللة )
ً
( فنقول إنها عالتة دالة إحصائيا

( كما رآه أفراد العينة للعم  عن بعد 0.05اللدي   مما يشي  إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 . ي زيادة الوالء المؤسسي

 فز

ي ( نجد أن المتوس9ومن معطيات الجدول رتم ) 
ي زيادة الوالء المؤسسي والت 

ط العام لمحور أثر العم  عن بعد فز
ة )3.58بلغت تيمتم ) ي المستوى المرتفع  أي ضمن الفي 

(  وذلك حسب الجدول رتم 4.20اىل  3.40( يقع فز
 لمقياس ليكرت الخماسي 1)

ً
ات وفقا ان تقديري للفي  ز  .( مي 

ةوبالنمر إىل المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الع   ضمن الفي 
ً
ي المستوى المرتفع أيضا

 ينة نجد أنها تقع فز
(  ما عدا الفقرة زيادة تدرة المنممة عىل تشغي  ذوي االحتياجات الخاصة 1(  جدول رتم )4.20اىل  3.40)

ة ) ي الفي 
ي المستوى المتوسط فز

 (. 3.39إىل  2.60فإنها تقع فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المنممات مرتفعة  وهذا إن نسلة القبول والموافقة بأن العم  عن بع االستنتاج: 
ز
د يزيد من الوالء المؤسسي ف

ي المروف الطبيعية فضال عن المروف االستثنائية  وال بد من للمنممات 
ز
يشجع منممات عىل العم  عن بعد ف

ي منهجية وإجراءات التشغي  لذوي االحتياجات الخاصة بحيث تكون نسلة القبول مرتفعة 
ز
من إعادة النمر ف
. وتصب  أكير تدرة ع

ً
ات الحرجة والحرجة نسبيا ي الفي 

ز
ات الرياء أو ف ي في 

ز
 ىل االستجابة لتلك الفئة سواء أكانت ف

 الفرضية الثانية: 

H1,2( هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05 بير  العمل عن بعد وجودة وكفاءة )
ي المنظمات. 

 
 العمليات ف

( عىل اعتلار أنها تمث  الحالة الطبيعية خأثر العم  عن بعد 3القيمة )تمت مقارنة القيمة الناتجة بالمتوسطات ب  
 :  بالجدول التاىلي

ز ي المنممات كما هو مبي 
ز
 وجودة وكفاءة العمليات ف

ي 11الجدول )
 
( حساب المتوسطات للعينة من حيث أثر العمل عن بعد وجودة وكفاءة العمليات ف

 المنظمات

One-Sample Statistics 

ي المنمماتأثر العم  عن 
 بعد وجودة وكفاءة العمليات فز

N 
Me
an 

3.1 220 يزيد من جودة المخرجات
2 

3.8 219 يركز عىل لمخرجات والنتائج وليس عىل ساعات العم 
5 

يرفع من العائد عىل ساعات العم  )ضياع الوتت بسبب العالتات االجتماعية 
 يالل العم (

220 3.6
0 

3.4 219 )التواص  بكفاءة(يقل  من االجتماعات الضائعة 
7 

ي عىل المخرجات(
ز )خأن اخأداء مبتز 3.5 219 يسه  من تياس أداء الموظفي 

4 

ي حالة وتوع كارثة
4.1 219 يضمن استمرارية اخأعمال فز

6 

اء والمستشارين بكلفة أت  3.6 220 يزيد من تدرة المنممة عىل استقطاب الخي 
8 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Total 220 3.6
3 

 

 

ي المنظماتT) ( اختبار 12الجدول )
 
 ( لعّينة واحدة لمحور أثر العمل عن بعد وجودة وكفاءة العمليات ف

One-Sample Test 

ي المنممات
 أثر العم  عن بعد وجودة وكفاءة العمليات فز

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

 041. 219 2.056 يزيد من جودة المخرجات

13.75 عىل ساعات العم يركز عىل لمخرجات والنتائج وليس 
5 

218 .000 

يرفع من العائد عىل ساعات العم  )ضياع الوتت بسبب 
 العالتات االجتماعية يالل العم (

9.507 219 .000 

 000. 218 7.221 يقل  من االجتماعات الضائعة )التواص  بكفاءة(

ي عىل 
ز )خأن اخأداء مبتز يسه  من تياس أداء الموظفي 

 المخرجات(
8.532 218 .000 

ي حالة وتوع كارثة
21.61 يضمن استمرارية اخأعمال فز

9 
218 .000 

اء  يزيد من تدرة المنممة عىل استقطاب الخي 
 والمستشارين بكلفة أت 

11.22
6 

219 .000 

Total 17.09
4 

219 .000 

ي الجدول  Tللتحقق من صحة هذه الفرضية فإنم تم استخدام ايتلار  
ز النتائج المبينة فز لعينة واحدة  حيث تبي 

ي المنممات   Sig( أن تيمة 12رتم )
ي محور أثر العم  عن بعد وجودة وكفاءة العمليات فز

)مستوى المعنوية( فز
  وبالتاىلي فإننا نرفض الفرض الصفري ونقل  α =0.05أت  من مستوى الداللة )

ً
( فنقول إنها عالتة دالة إحصائيا



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                (   -  214 187) ص: عاشر البحث ال –الثان

 

206 
 لمنظمات األعمال والمنظمات غير الحكومية قياس أثر العمل عن بعد عىل األداء اإلداري والمالي                                        النابلسي و الصالح     

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 0.05للدي   مما يشي  إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرض ا
ز
( كما رآه أفراد العينة ف

ي المنممات. 
ز
ز العم  عن بعد وجودة وكفاءة العمليات ف  العالتة بي 

ي 11ومن بيانات الجدول رتم ) 
ز
( نجد أن المتوسط العام لمحور أثر العم  عن بعد عىل جودة وكفاءة العمليات ف

ة )3.63المنممات تد بلغت تيمتم ) ي المستوى المرتفع  أي ضمن الفي 
ز
(  وذلك 4.20اىل  3.40( وهي تقع ف

 لمقياس ليكرت الخماسي 1حسب الجدول رتم )
ً
ات وفقا ان تقديري للفي  ز  .( مي 

 ضمن 
ً
ي المستوى المرتفع أيضا

ز
ة ا وبالنمر إىل المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة نجد أنها تقع ف لفي 

(  ماعدا الفقرة يزيد من جودة المخرجات حيث بلغت تيمة المتوسط لها 1(  جدول رتم )4.20اىل  3.40)
ة )3.12) ي الفي 

ز
ي المستوى المتوسط ف

ز
(  ربما بسبب ضعف القدرة عىل المراتلة 3.39اىل  2.60(  فإنها تقع ف

ة للمخرجات  وحداثة تطبيق آليات العم  عن بعد لدى الع ينة اللحثية  وعدم تقييم جودة مخرجاتها  الملارسر
ة الحمر  وانتشار جائحة كورونا.   كون هذا اللحث تد تم إعداده يالل في 

ي المنممات  بدلي  ارتفاع  االستنتاج: 
يوجد أثر بنسلة مرتفعة للعم  عن بعد عىل جودة وكفاءة العمليات فز

ي مختلف المروف  والبد لمنممات متوسط القبول والموافقة  مما يشجع المنممات عىل العم  عن 
بعد فز

ز جودة المخرجات أثناء تطبيق برنامج العم  عن بعد   ي منهجية وإجراءات تحسي 
اخأعمال من إعادة النمر فز

امج العم  عن بعد بحيث يكون متوسط القبول مرتفع وتصب   وعىل المنممات بناء نمام للمتابعة والتقييم لي 
ي تلزم المنممات بالعم  عن بعد بشك  أكير تدرة عىل ضلط جودة المخرج

ات اخأزمات الت  ي في 
ات ال سيما فز

 ياص. 

 الفرضية الثالثة: 

H1,3 .( هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα =0.05 ي
 
( بير  العمل عن بعد وكفاءة الموظفير  ف

 المنظمات. 

( عىل اعتلار أنها تمث  الحالة الطبيعية خأثر العم  عن بعد 3تمت مقارنة القيمة الناتجة بالمتوسطات بالقيمة ) 
 :  بالجدول التاىلي

ز ي المنممات كما هو مبي 
ز فز ي الموظفي 

 وكفاءة فز

ي المنظمات13الجدول )
 
 ( حساب المتوسطات للعينة من حيث أثر العمل عن بعد وكفاءة الموظفير  ف

Sample Statistics-One 

ي المنممات
ز فز  N Mean أثر العم  عن بعد وكفاءة الموظفي 

ي التنق  والمواصالت. 
 4.22 220 عدم إضاعة وتت الموظف فز

ي التنق  والمواصالت. 
 4.42 219 يفض مصاريف الموظف فز

ي التنق  والمواصالت. 
 4.05 220 حماية الموظف من الضغط النفسي فز

. حماية الموظف من   4.26 218 حوادث السي 

ي تنميم وإدارة الوتت والعم  المرن. 
 3.91 220 حرية الموظف فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 220 3.49 (. stress freeالعم  عن بعد يعتي  ياىلي من التوتر اإلداري ) 

ي ظ  أجواء اخأرسة. 
 3.01 219 ارتفاع إنتاجية الموظف فز

Total 220 3.90 

 

ي المنظمات( لعّينة واحدة T( اختبار )14الجدول )
 
 لمحور أثر العمل عن بعد وكفاءة الموظفير  ف

One-Sample Test 

ي المنممات
ز فز  أثر العم  عن بعد وكفاءة الموظفي 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

ي التنق  والمواصالت. 
 عدم إضاعة وتت الموظف فز

22.51
6 

219 .000 

ي التنق  والمواصالت. 
 يفض مصاريف الموظف فز

29.94
8 

218 .000 

ي التنق  
حماية الموظف من الضغط النفسي فز

 والمواصالت. 
16.78

9 
219 .000 

 .  حماية الموظف من حوادث السي 
21.41

8 
217 .000 

ي تنميم وإدارة الوتت والعم  المرن. 
 حرية الموظف فز

15.76
6 

219 .000 

 stressالعم  عن بعد يعتي  ياىلي من التوتر اإلداري ) 
free .) 

6.074 219 .000 

ي ظ  أجواء اخأرسة. 
 904. 218 0.121 ارتفاع إنتاجية الموظف فز

Total 
20.85

8 
219 .000 

ي الجدول  Tللتحقق من صحة هذه الفرضية فإنم تم استخدام ايتلار  
لعينة واحدة  حيث تشي  النتائج المبينة فز

ي 0.000)مستوى المعنوية( اللالغة ) Sig( أن تيمة 14رتم )
ز فز ي محور أثر العم  عن بعد وكفاءة الموظفي 

( فز
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  وبالتاىلي فإننا نرفض الفرض a=0.05المنممات  أت  من مستوى الداللة )
ً
( فنقول إنها عالتة دالة إحصائيا

( بحسب 0.05لة )الصفري ونقل  الفرض اللدي   مما يشي  إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدال
ي المنممات. 

ز
ز ف ز العم  عن بعد وجودة وكفاءة الموظفي  ي العالتة بي 

ز
 رأي أفراد العينة ف

ي تللغ  Sigإال أنم يالحظ أن تيمة  
ي ظ  أجواء اخأرسة( والت 

ز
)مستوى المعنوية( للفقرة )ارتفاع إنتاجية الموظف ف

  عند مستوى الداللة ( ونقول إنها a=0.05( وهي أكي  من مستوى الداللة )0.904)
ً
عالتة ليست دالة إحصائيا

ي ظ  أجواء اخأرسة. 
ز
ي العم  عن بعد وأثره عىل ارتفاع إنتاجية الموظف ف

ز
 المذكور برأي أفراد العينة ف

ي المنممات 13ومن معطيات الجدول رتم ) 
ز
ز ف ( فإن المتوسط العام لمحور أثر العم  عن بعد كفاءة الموظفي 

ي بلغت تيمتم )
ة )3.90والت  ي المستوى المرتفع  أي ضمن الفي 

ز
(  وذلك حسب الجدول 4.20اىل  3.40( يقع ف

 لمقياس ليكرت الخماسي 1رتم )
ً
ات وفقا ان تقديري للفي  ز  .( مي 

ة    ضمن الفي 
ً
ي المستوى المرتفع أيضا

وبالنمر إىل المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة نجد أنها تقع فز
ي ظ  أجواء اخأرسة(  ماعدا الفقرة 1م )(  جدول رت4.20اىل  3.40)

حيث بلغت تيمة   ارتفاع إنتاجية الموظف فز
ة )3.01المتوسط لها ) ي الفي 

ي المستوى المتوسط فز
(  ربما بسبب ضعف تدرة 3.39اىل  2.60(  فإنها تقع فز

ي 
ل  وهنا يلدو أثر العم  عن بعد فز ز ي الميز

ز أجواء االرسة والعم  فز ز عىل التوفيق بي  ل الموظفي  ز   وال  الميز
ً
حضا

ي مكان آير مث  النوادي  والمكتلات  والمقاهي  ويالل السفر بسبب جائحة  
يستطيع الموظف الخروج للعم  فز

 كورونا. 

ي المنممات  بدلي  ارتفاع متوسط  االستنتاج: 
ز فز يوجد أثر بنسلة مرتفعة للعم  عن بعد عىل كفاءة الموظفي 

ي القبول والموافقة وهذا يشجع العم  عن 
ي المروف الطبيعية  والبد لمنممات اخأعمال من إعادة النمر فز

بعد فز
ي 
ل كالحالة الت  ز ي اخأزمات والكوارث حيث ال يستطيع الموظف الخروج من الميز

إدارة العم  عن بعد يصوصا فز
ي إدارة الوتت  أو إجراء تدريل

وس كورونا  وعىل سبي  المثال المرونة فز ي ظروف انتشار في 
ت اأدت اىل ذلك فز

ز جو االرسة والعم   بحيث يكون متوسط القبول مرتفع وتصب   ز تجعلهم تادرين عىل التوفيق بي  للموظفي 
ي المروف الصعلة فضال عن المروف 

ات العم  عن بعد فز ز  تدرة عىل اإلنجاز واالستفادة من مي 
منممات أكير
 الطبيعية. 

 الفرضية الرابعة: 

H1,4 هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند .( مستوى داللةα =0.05 بير  العمل عن بعد واالستدامة البيئية )
 للمنظمات. 

( عىل اعتلار أنها تمث  الحالة الطبيعية خأثر العم  عن بعد 3تمت مقارنة القيمة الناتجة بالمتوسطات بالقيمة ) 
 :  بالجدول التاىلي

ز  واالستدامة البيئية للمنممات كما هو مبي 
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 للعينة من حيث أثر العمل عن بعد واالستدامة البيئية للمنظمات( حساب المتوسطات 15الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean أثر العم  عن بعد واالستدامة البيئية للمنممات

ي يفض انلعاثات الكربون بسبب التنقالت. 
 4.15 220 يساهم فز

ي المنشآت. 
 4.24 219 يقل  من معدل استهالك الطاتة فز

ي يفض 
 4.40 220 االيتناتات المرورية. المساهمة فز

ي يفض الحوادث المرورية. 
 4.34 220 يساهم فز

ي يفض الضغط عىل البنية التحتية للنق  والمواصالت والعقارات. 
 4.27 220 المساهمة فز

Total 220 4.27 

 ( لعّينة واحدة لمحور أثر العمل عن بعد واالستدامة البيئية للمنظماتT( اختبار )16الجدول )

One-Sample Test 

 أثر العم  عن بعد واالستدامة البيئية للمنممات

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

ي يفض انلعاثات الكربون بسبب التنقالت. 
 يساهم فز

18.98
7 

219 .000 

ي المنشآت. 
 يقل  من معدل استهالك الطاتة فز

21.44
3 

218 .000 

ي يفض االيتناتات 
 المرورية. المساهمة فز

30.98
6 

219 .000 

ي يفض الحوادث المرورية. 
 يساهم فز

26.87
7 

219 .000 

ي يفض الضغط عىل البنية التحتية للنق  
المساهمة فز

 والمواصالت والعقارات. 
27.14

3 
219 .000 

Total 
30.60

0 
219 .000 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الجدول  Tللتحقق من صحة هذه الفرضية فلقد تم استخدام ايتلار  
ز
ز النتائج المبينة ف لعينة واحدة  حيث تبي 

ي محور أثر العم  عن بعد واالستدامة البيئية 0.000)مستوى المعنوية( اللالغة ) Sig( أن تيمة16رتم )
ز
( ف

  وبالتاىلي فإننا نرفض الفرض a=0.05للمنممات  أت  من مستوى الداللة )
ً
( فنقول إنها عالتة دالة إحصائيا

( كما رآه 0.05الفرض اللدي   مما يشي  إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الصفري ونقل 
ز العم  عن بعد واالستدامة البيئية للمنممات.  ي العالتة بي 

ز
 أفراد العينة ف

( فإن المتوسط العام لمحور أثر العم  عن بعد واالستدامة البيئية للمنممات 15ومن بيانات الجدول رتم ) 
ي بلغت تيمتم )و 
ة )4.27الت    أي ضمن الفي 

ً
ي المستوى المرتفع جدا

ز
(  وذلك حسب 5.00اىل  4.20( يقع ف

 لمقياس ليكرت الخماسي 1الجدول رتم )
ً
ات وفقا ان تقديري للفي  ز  .( مي 

ي المستوى المرتفع والمرتفع 
ز
 وبالنمر إىل المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة نجد أنها جميعها تقع ف

ز ) او  تيمة المتوسطات لها بي 
  حيث تي 

ً
(  وهذا دلي  عىل ارتفاع نسلة القبول والموافقة بأن 4.40 – 4.15جدا

 العم  عن بعد يزيد من تدرة المنممات عىل المحافمة بيئة عم  مستدامة. 

 للعم  عن بعد واالستدامة البيئية للمنممات االستنتاج: 
ً
ز أنم يوجد أثر بنسلة مرتفعة جدا بدلي  ارتفاع   تبي 

ي المروف الطبيعية فضال عن المروف 
متوسط القبول والموافقة  وهذا يشجع منممات عىل العم  عن بعد فز

 الحرجة  من أج  المحافمة عىل بيئة مناسلة ومستدامة للعم . 

 الفرضية الخامسة: 

H1,5( هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .α =0.05 بير  العمل عن بعد ) وخفض التكاليف
ي المنظمات. 

 
 التشغيلية ف

( عىل اعتلار أنها تمث  الحالة الطبيعية خأثر العم  عن بعد 3تمت مقارنة القيمة الناتجة بالمتوسطات بالقيمة )  
 :  بالجدول التاىلي

ز ي المنممات كما هو مبي 
 ويفض التكاليف التشغيلية فز

ي ( حساب المتوسطات للعينة من حيث أثر 17الجدول )
 
العمل عن بعد وخفض التكاليف التشغيلية ف

 المنظمات

One-Sample Statistics 

ي 
أثر العم  عن بعد ويفض التكاليف التشغيلية فز

 N Mean المنممات

 4.29 220 .انخفاض مصاريف السفر والتنقالت

 4.26 220 .انخفاض مصاريف الماء والكهرباء

يد  4.29 220 .انخفاض مصاريف التدفئة أو التي 

 4.26 219 .انخفاض مصاريف الصيانة والنمافة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 4.05 220 .انخفاض مصاريف القرطاسية واللوازم

 4.34 220 .انخفاض مصاريف الضيافة واالجتماعات

 3.98 218 .انخفاض تعويضات إصابات العم 

Total 220 4.20 

 

ي المنظمات( لعّينة واحدة لمحور أثر العمل عن بعد T( اختبار )16لجدول )ا
 
 وخفض التكاليف التشغيلية ف

One-Sample Test 

أثر العم  عن بعد عىل يفض التكاليف 
ي المنممات

 التشغيلية فز

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

 000. 219 28.384 .انخفاض مصاريف السفر والتنقالت

 000. 219 25.457 .انخفاض مصاريف الماء والكهرباء

يد انخفاض  000. 219 27.093 .مصاريف التدفئة أو التي 

 000. 218 27.244 .انخفاض مصاريف الصيانة والنمافة

 000. 219 18.283 .انخفاض مصاريف القرطاسية واللوازم

 000. 219 28.611 .انخفاض مصاريف الضيافة واالجتماعات

 000. 217 16.162 .انخفاض تعويضات إصابات العم 

Total 30.608 219 .000 

ي الجدول  Tللتحقق من صحة هذه الفرضية فإنم تم استخدام ايتلار  
ز النتائج المبينة فز لعينة واحدة  حيث تبي 

ي محور أثر العم  عن بعد عىل يفض التكاليف 0.000)مستوى المعنوية( اللالغة ) Sig( أن تيمة18)
( فز
ي المنممات  أت  من مستوى الداللة )

  وبالتاىلي فإننا نرفض a=0.05التشغيلية فز
ً
( فنقول إنها عالتة دالة إحصائيا

( كما 0.05الفرض الصفري ونقل  الفرض اللدي   مما يشي  إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ي المنممات. 

ز العم  عن بعد ويفض التكاليف التشغيلية فز ي العالتة بي 
 رآه أفراد العينة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أن المتوسط العام لمحور أثر العم  عن بعد ويفض التكاليف التشغيلية 17لجدول رتم )ومن معطيات ا  ( يتبي 
ي بلغت تيمتم )

ي المنممات والت 
ز
ة )4.20ف   أي ضمن الفي 

ً
ي المستوى المرتفع جدا

ز
(  5.00اىل  4.20( يقع ف

 لمقياس ليكرت الخماسي 1حسب الجدول رتم )
ً
ات وفقا ان تقديري للفي  ز  .( مي 

ي الجدول رتم )وبالنم 
ز
ي المستوى 17ر إىل المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة ف

ز
( نجد أنها جميعها تقع ف

ز ) او  تيمة المتوسطات لها بي 
  حيث تي 

ً
(  وهذا دلي  عىل ارتفاع نسلة 4.34 – 3.98المرتفع والمرتفع جدا

ي المنممات. القبول والموافقة بأن العم  عن بعد يزيد من تدرة المنممات عىل يف
ز
 ض التكاليف التشغيلية ف

ي المنممات  بدلي  ارتفاع  االستنتاج: 
ز
 للعم  عن بعد ويفض التكاليف التشغيلية ف

ً
يوجد أثر بنسلة مرتفعة جدا

 عن المروف 
ً
ي المروف الطبيعية فضال

ز
متوسط القبول والموافقة وهذا يشجع منممات عىل العم  عن بعد ف

 التكاليف التشغيلية لديها. االستثنائية  وذلك من أج  يفض 

 النتائج والتوصيات

 النتائج: 

 وليس فقط ح  مؤتت لمواجهة اخأزمات. 
ً
  وبيئيا

ً
  واجتماعيا

ً
ز إن العم  عن بعد نمام عم  مستدام اتتصاديا  تبي 

ي يمكن أن تستخدم نمام العم  عن بعد 
من مزاياه  وتستفيد   إن تطاع الخدمات من أكير القطاعات االتتصادية الت 

 المتعددة. 
ز أن  ي الدوائر اإلدارية  واللحث  المنممات غي  الحكومية تد استخدمت نمام العم  عن بعد أغلب تبي 

ية  وبالذات فز
ي تلك المنممات. 

ها من الدوائر فز  والدراسات  وغي 
ي المنممات

ي المروف   أن العم  عن بعد يزيد من الوالء المؤسسي فز
وهذا يشجع المنممات عىل العم  عن بعد فز

 عن المروف االستثنائية. 
ً
 الطبيعية فضال

ي المنممات. 
 وجد أثر بنسلة مرتفعة للعم  عن بعد عىل رفع جودة وكفاءة العمليات فز

ي المنممات.  
ز فز  هنالك أثر بنسلة مرتفعة للعم  عن بعد عىل كفاءة الموظفي 

ي االستدامة البيئية للمنممات. يساهم العم  عن بعد بنسلة م
 رتفعة فز

ي المنممات  وبشك  ملموس. 
 أدى العم  عن بعد عىل يفض التكاليف التشغيلية فز

 التوصيات: 

ز  ومخرجاتهم.  . 1 امج العم  عن بعد يشم  أداء الموظفي   عىل المنممات بناء نمام للمتابعة والتقييم لي 
ءات تنفيذية  وتنميمية مرنة إلدارة العم  عن بعد البد للمنممات من وضع سياسات محددة ومعلنة  وإجرا  . 2

وتشم  عىل سبي  المثال ال الحض توفي  الحاسوب واخأدوات المكتبية والقرطاسية  وتكاليف الربط عىل 
ز جو االرسة  ز تجعلهم تادرين عىل التوفيق بي  ي إدارة الوتت  وإجراء تدريلات للموظفي 

نت  المرونة فز شلكة اإلني 
  وضع أسس حماية بيانات المنممات وملكيتها الفكرية  سياسات واضحة إلصابات العم  والعم  عن بعد 

ها من القضايا المتعلقة بحقوق المنممة والموظف الذي يعم  عن بعد.   وتحديد المسؤولية والتغطية  وغي 
ورة تطوير منهجيات وإجراءات كفؤة لتشغي  ذوي االحتياجات الخاصة بحيث تصب  المنممات  . 3 ضز

 تتصادية  واإلنسانية أكير تدرة عىل االستجابة لتلك الفئة. اال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
ف للوظائ عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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