
2021

مجلة إقليمية ربع سنوية محكمة متخصصة
في التنمية اإلدارية والعلوم اإلجتماعية ذات العالقة

Quarterly Regional Refereed Journal
Specialized in Administrative Development & Related Disciplines

املجلد الحادي واألربعون Vol. 41 Special Issue March 2021مارس )آذار( 2021عدد خاص

دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن في تحقيق جودة الخدمات اإللكتـرونية: دراسة ميدانية 	
ة في املنظمات الخاصة 	 نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ
إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي: دراسة تطبيقية على عينة من منظمات األعمال في فلسطين 	
تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان 	
درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية 	

ُ
دور الدعم التنظيمي امل

أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية  	
تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية  	

في خضم أزمة جائحة كورونا
تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن 	
	  The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles in

the Banking Sector During COVID-19: UAE
	  Green Human Resource Management in Indian Information

 Technology Industry
	  Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in

Human Resource Development?
	 Dynamics of Perceived Pro-Environmental Behavior
	  Understanding the Influences of Administrative Staff Retention

in Sharjah Private Schools During the COVID-19 Pandemic
	  Ethics and Social Responsibility of Information Intermediaries

in International Businesses
	  Expected Competences of Smart Factories in the Age of Digitization
	 Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic
	 Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers
	  The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19)
	 Employee Performance as Affected by Decision Rights in its Cultural Context in the Public and Private Universities in Egypt
	 Using PLS-SEM Approach to Estimate Corporate Social Responsibility and Precautionary Measures of Covid-19

 	 The Role of Teleworking Ethics among the Employees in Achieving the Quality of Electronic Services “A Field Study”
 	 The Role of Future Foresight in Developing Human Resources to Achieve Competitive Advantage 
 	 E-HRM in Digital Age:  Applied Study on a Sample of Business Organizations in Palestine
 	 The Impact of Ethical Climate in Enhancing Employees’ Job Involvement: An Application on the Ajman Transport Authority
 	 The Role of Perceived Organizational Support in Strengthening Employees’ Psychological Well-being in National Emirati Banks Sector
 	 The Impact of Distance Training Strategies for Human Resources in an 

Enhancing Competitive Priority 
 	 The Impact of Adopting Artificial Intelligence Technologies in 

Reshaping the Tasks of Human Resources Management
 	 The Impact of Economic Recession on Employee Behavior: An 

Analytical Study in Light of the Corona Pandemic
 	 The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles 

in the Banking Sector During COVID-19: UAE
 	 Green Human Resource Management in Indian Information 

Technology Industry 
 	 Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in Human Resource 

Development?
 	 Dynamics of Perceived Pro-Environmental Behavior: A Conceptual Mediation Model
 	 Understanding the Influences of Administrative Staff Retention
 	 Ethics and Social Responsibility of Information Intermediaries in International Businesses
 	 Expected Competences of Smart Factories in the Age of Digitization 
 	 Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic
 	 Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers
 	 The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19) 
 	 Employee Performance as Affected by Decision Rights in its Cultural Context in the Public and Private Universities in Egypt
 	 Using PLS-SEM Approach to Estimate Corporate Social Responsibility and Precautionary Measures of Covid-19

 Papers Presented to:
First Virtual International Conference of Human Resource Management, 

   “Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19: 
Challenges and Opportunities” on 17th -18th March, 2021

بحوث وأوراق عمل:

 »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية عن ُبعد« 
  »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص« 

الذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان، 17-18 مارس 2021. 

Arab Journal of Administration
ردمد 1110-5453 ISSN 1110-5453

مؤتمــر إدارة الموارد البشــرية
Human Resource Management Conference

مؤتمــر إدارة الموارد البشــرية
Human Resource Management Conference

2021

CUCA
كلية املدينة الجامعية بعجمان
CITY UNIVERSITY 
COLLEGE OF AJMAN

CUCA
كلية املدينة الجامعية بعجمان
CITY UNIVERSITY 
COLLEGE OF AJMAN





املشرف العام
الدكتور/ نـاصر علي اهلتالن القحطانـي

مديـر عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  

رئيس التحريـر
األستاذ الدكتور/ عادل حممد زايد

أستاذ إدارة األعمال

مديـر التحريـر 
عالء مجال سالمة

رئيس وحدة النشر والتوزيع 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

األستاذ الدكتور/ رفعت الفاعوري
أستاذ اإلدارة العامة

رئيس جامعة اليـرموك
اململكة األردنية اهلامشية

األستاذ الدكتور/ بسمان الفيصل
 مستشار 

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
مجهورية العراق

األستاذ الدكتور/ عبد الـمنعم أمحد التهامي
أستاذ التمويل واالستثمار

كلية التجارة وإدارة األعمال
جامعـة حلـوان

مجهورية مصر العربية

األستاذ الدكتور/ شريف حممد علي أمحد
أستاذ االقتصاد

نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطالب
مجهورية مصر العربية

األستاذ الدكتور/ أمحد مداوس اليامي
أستاذ اإلدارة العامة

كلية إدارة األعمال - جامعة امللك سعود
اململكة العربية السعودية

األستاذ الدكتور/ حسيــن عيســى 
عضو جملس النواب املصري 

ورئيس جامعة عيـن مشس السابق
مجهورية مصر العربية

األستاذ الدكتور/ مسيـر حممد عبد الوهاب
أستاذ اإلدارة العامة

مديـر وحدة دعم سياسات الالمركزية
كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

مجهورية مصر العربية

األستاذ الدكتور/ ماضي بلقاسم 
عميد كلية العلوم االقتصادية والتسيـر

جامعة باجي خمتار عنابة
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

سكرتيـر التحريـر:    عبد الرءوف مسيـر

مجلة علمية ُمحكمة إقليمية ربع سنوية
متخصصة في العلوم اإلدارية، والعلوم االجتماعية ذات العالقة

تصدرها املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – جامعة الدول العربية
صدر عددها األول في عام 1977 

مارس )آذار( 2021 عدد خاص املجلـد الحادي واألربعون
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أخالقيات النشر

أخالقيات النشر  

على الباحثيـن الراغبيـن في نشر أبحاثهم ودراساتهم في »املجلة العربية لإلدارة« مراعاة مبادئ البحث والنشر 
العلمي وااللتـزام باآلتي:

تقديــم بحــث أصيــل وعرضــه بدقــة وموضوعيــة، بشــكل علمــي متناســق يطابــق مواصفــات البحــوث املحكمة   1
ســواء مــن حيــث اللغــة، أو الشــكل أو املضمــون، وذلــك وفــق معاييـــر وسياســة النشــر فــي املجلــة العربيــة 

لــإلدارة.

وعــدم   1 خــداع.  أو  تضليــل  أو  كــذب  ونشــرها، دون  وتحليلهــا  والنتائــج  البيانــات  توثيــق  فــي  والدقــة  األمانــة 
وعرضهــا. البيانــات  وتحليــل  البحثيــة  العمليــة  بتصميــم  التالعــب  أو  التحيـــز 

الحيطة وعدم اإلهمال، والعمل على تقليل األخطاء.  1

االنفتاح ومشاركة البيانات والنتائج مع الباحثيـن وتقبل النقد البناء.  1

وعــدم   1 ســرقتها،  أو  انتحالهــا  وتجنــب  ألصـــحابها  اآلراء  ونســب  نشــر،  وحقــوق  الفكريــة  امللكيــة  احتـــرام 
اســتخدام أي بيانــات أو نتائــج غيـــر منشــورة دون الرجــوع إلــى صاحبهــا. وعلــى املؤلــف إثبــات أصالــة عملــه 
وأي اقتبــاس أو اســتعمال فقــرات أو كلمــات اآلخـريـــن يجــب تهميشــه بطريقــة مناســبة وصـــحيحة؛ وتحتفــظ 

بـــرامج اكتشــاف القرصنــة لألعمــال املقدمــة للنشــر. »املجلــة العربيــة لــإلدارة« بحــق اســتخدام 

غيـــر مســموح للمؤلــف تقديــم نفــس البحــث أو الدراســة ألكثـــر مــن مجلــة أو مؤتمــر، وفعــل ذلــك يعتبـــر   1
ســلوك غيـــر أخالقــي وغيـــر مقبــول.

االلتـــزام بذكــر اإلحــاالت بشــكل مناســب، بحيــث تشــمل اإلحــاالت ذکــر کِلّ الكتــب، واملنشــورات، واملواقــع   1
اإللكتـــرونية وســائر أبحــاث األشــخاص فــي قائمــة اإلحــاالت واملراجــع، املقتبــس منهــا أو املشــار إليهــا فــي نــص 

البحــث.

احتـرام الخصوصية واملحافظة على سرية املعلومات.  1

النشر بهدف التطويـر وإفادة البشرية وليس للحصول على مصالح شخصية فقط.  1

احتـــرام الباحثيـــن والزمــالء فــي العمــل، وإعطــاء التقديـــر والشــكر ملــن يســتحق. وينبغــي حصــر )عــدد( مؤلفــي    1
فــي أولئــك املساهميـــن فقــط بشــكل كبيـــر وواضـــح، ســواء مــن حيــث التصميــم، أو التنفيــذ، مــع  البحــث 
ضــرورة تحديــد املؤلــف املســؤول عــن البحــث وهــو الــذي يــؤدي دوًرا کبیــًرا فــي إعــداد البحــث والتخطيــط 
لــه، أمــا بقیــة املؤلفیــن فُیذکــرون أیًضــا فــي البحــث علــى أّنهــم مســاهمون فيــه فعــال، ويجــب أن يتأكــد املؤلــف 
األصلــي للبحــث مــن وجــود األســماء واملعلومــات الخاصــة بجميــع املؤلفيـــن، وعــدم إدراج أســماء أخـــرى لغیــر 

املؤلفيـــن للبحــث.

مساعدة الباحثيـن وتعزيـز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.   1

االلتـــزام باملســؤولية املجتمعيــة والســعي لتطويـــر املجتمــع وحــل مشــاكله مــن خــالل األبحــاث والدراســات    1
العلميــة.

تجنب التميـز العنصري القائم على الجنس أو العرق أو الديانة.   1

االلتـزام بالقوانيـن واألنظمة الخاصة بدولة البحث.   1

تجنب أي تضارب في املصالح كدعم جهات خاصة ذات أجندة أو االرتباط مع جهات ذات مصالح خاصة.   1

علــى املؤلــف إذا تنّبــه وأكتشــف وجــود خطــأ جوهرًيــا وعــدم الدقــة فــي جـــزئيات بحثــه فــي أّي زمــن، أن يشــعر    1
فــورا مديـــر تحـريـــر املجلــة أو الناشــر، ويتعــاون لتصـــحيح الخطــأ.
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سياسات ومعاييـر النشر 

في املجلة العربية لإلدارة

سياسات النشر

مة متخصصة في مياديـن اإلدارة، بما في ذلك التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري 
َّ

املجلة العربية لإلدارة، هي مجلة إقليمية علمية ُمحك
والحقــول املرتبطــة بهــا )صــدر العــدد األول منهــا فــي عــام     (. تهــدف املجلــة إلــى تنميــة آفــاق علميــة جديــدة لــإلدارة العربيــة، وتبــادل املعرفــة 
العلمية، وتعزيـــز وإبـــراز االتجاهات الحديثة في اإلدارة وتطبيقاتها، وإثـــراء تجاربها املعاصرة في املنطقة العربية. ويشمل الجمهور املوجهة له 
املجلة: أعضاء هيئات التدريس، والباحثيـن بالجامعات، ومراكز البحوث، ومؤسسات التنمية اإلدارية، وخبـراء ومستشاري اإلدارة والتنمية 

اإلدارية، والقيادات اإلدارية العاملة في مياديـــن اإلدارة في القطاع الحكومي، وقطاع األعمال العام والـــخاص واملنظمات غيـــر الحكومية.

وتتخذ البحوث واملقاالت العلمية التـي تنشرها املجلة واحدة من الصور التالية:

 1 . Experimental أو تجريبـي ،Field تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميدانـي Empirical بحوث تجريبية

تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة، مع بيان دالالتها وآفاق وإمكانيات تطبيقها في العالم العربـي. 1 

تقييــم ممارســات أو تجــارب تطبيقيــة أو دراســة حــاالت عمليــة، باســتخدام أســاليب وأدوات املنهــج العلمــي، مــع بيــان الــدالالت  1 
منهــا.  املســتفادة  والــدروس 

دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربـي، أو بينه وبيـن مناطق أخرى من العالم.  1 

تحليــل وتقييــم لألدبيــات البحثيــة املعاصــرة فــي اإلدارة والتنميــة اإلداريــة واإلصــالح اإلداري، واســتخالص دالالتهــا واتجاهاتهــا، بمــا  1 
يفيــد فــي تطويـــر البحــوث واملمارســات اإلداريــة واألوضــاع املؤسســية فــي املنطقــة العربيــة.

تطويـر بناء نماذج/ أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع اإلدارة العربية مع بيان الدالالت التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو األطر. 1 

دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث اإلداري، مع التطبيق على واقع اإلدارة العربية. 1 

كذلك، تســمح سياســات النشــر في املجلة بنشــر موضوعات قصيـــرة تأخذ صورة: تعليقات أو مالحظات علمية على بحوث ودراســات 
سبق نشرها في املجلة. أو تلـخيص وتقييم إلسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربـي أو خارجه. أو عرض تحليلي تقييمي 

لكتب جديدة عربية أو عاملية. أو ملـخصات لرسائل علمية )ماجستيـر - دكتوراه(، تم مناقشتها وإجازتها.

التقدم ببحوث أو مقاالت للنشر

تقبــل البحــوث املقدمــة باللغــات العربيــة أو اإلنجليـــزية فقــط. وتـــرسل بالبـــريد اإللكتـرونـــي:  asalama@arado.org، باســم »رئيــس تحريـــر 
املجلــة العربيــة لــإلدارة«  املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة،   أو بالبـــريد العــادي علــى العنــوان: ص.ب      بـــريد الحريــة - الرمــز البـــريدي       

- مصر الجديدة - القاهرة، مصر. أو بمقر  املنظمة:   ) أ ( شارع الحـجاز  – روك�سي، مصر الجديدة  – القاهـرة – جمهورية مصر العربية.

وُيـــرفق مــع البحــث إقــراًرا موقًعــا مــن املؤلــف بــأن البحــث املقــدم للنشــر لــم ُينشــر مــن قبــل، وأنــه لــن يتــم تقديمــه إلــى أيــة جهــة أخــرى 
لحيـــن انتهــاء إجــراءات التحكيــم، أو انتهــاء املــدة القصــوى )ثالثــة أشــهر( املقــررة إلعــالم مؤلــف البحــث بنتيجــة التحكيــم وقــرار رئيــس التحريـــر.

االشتـراطات الشكلية للبحوث واملقاالت املقدمة للنشر
ينبغي االلتـزام باالشتـراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث والدراسات املقدمة للنشر:

هيكل البحث، ينبغي أن يحتوي البحث على ما يلي: صفحة غالف، تتضمن عنوان البحث، واسم املؤلف، ووظيفته، واملؤسسة التـي   1
ينتمي إليها، وعنوانه، والهاتف، والبـــريد اإللكتـرونـــي، باللغتيـــن العربية واإلنجليـــزية. وملـــخص للبحث، باللغتيـــن العربية واإلنجليـــزية، 
عــرَّف بمحــور البحــث أو مشــكلته 

ُ
فيمــا ال يتجــاوز صفحــة واحــدة فقــط لــكل ملـــخص )    كلمــة(. وصلــب البحــث ويشــمل: مقدمــة ت

وأهدافــه. وعــرض تقييمــي لألدبيــات وحصيلــة املعرفــة العلميــة املرتبطــة بالبحــث. والفــروض أو املحــاور أو التســاؤالت. وحــدود البحــث. 
مفرداتهــا،  اختيــار  وطريقــة  وتصميمهــا  وتكوينهــا  العينــة  وحـــجم  املتغيـــرات،  التجريبيــة،  للبحــوث  بالنســبة  ويشــمل  البحــث  ومنهــج 
واملقاييــس املســتخدمة وخصائصهــا، ووســائل جمــع البيانــات، وأســاليب التحليــل اإلحصائــي للبيانــات. أمــا بالنســبة للبحــوث النظريــة 
أو التـــي تقيــم أدبيــات بحثيــة والبحــوث غيـــر التجريبيــة عموًمــا، فينبغــي إيضــاح الركائــز املنهجيــة أو التحليليــة املســتخدمة، واملصــادر 
التـــي اعتمد عليها الباحث، وأدوات التقييم أو املقارنة أو التحليل. والنتائج واملؤشــرات املســتخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل 
أو املقارنــة، مــع مقابلتهــا بنتائــج بحــوث ســابقة وتقييــم دالالتهــا النظريــة والتطبيقيــة. والهوامــش: املراجــع )املســتخدمة واملذكــورة فــي 
املتـــن فقــط(. واملالحــق فــي أضيــق الحــدود. وحـجـــم البحـــث: ينبغــي أال يـــزيد عــدد الصفحــات )بمــا فــي ذلــك املراجــع واملالحــق( عــن    صفحــة.

mailto:asalama@arado.org
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سياسات ومعايير النشر

مواصفــات الطباعــة: الخــط Sakkal Majalla بحجــم   ، الهوامــش )  ســم( فــي أعلــى وأســفل الصفحــة وعلــى جانبيهــا،  وفيمــا يخــص   1
ــا يعكــس مضمونــه، علــى أن ُيطبــع رقــم الجــدول وعنوانــه 

ً
طباعــة الجــداول واألشــكال: يأخــذ كل جــدول أو شــكل رقــم مسلســل، وعنوان

أعلــى الجــدول، وُيطبــع رقــم الشــكل وعنوانــه أســفل الشــكل. وُيشــار فــي األســفل إلــى مصــدر الشــكل أو الجــدول.

املراجــع فــي املتـــن: ُيشــار إلــى جميــع املراجــع – عربيــة وأجنبيــة – فــي متـــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلــف األخيـــر )العائلــة(، وســنة   1
: )العــالق،     ( )عابديـــن؛ وحبيــب،     (  )     ,Hansen & Messier,     ( )Marshall(. أمــا إذا 

ً
النشــر بيـــن قوسيـــن. مثــال

.)Kaufman et al.,     (و )     ،كان هنــاك أكثـــر مــن مؤلفيـــن أثنيـــن للبحــث الواحــد، فيشــار إليهــم هكــذا: )محـــجوب وآخــرون

 Ferris & Porac,     ; Locke,(و )     التويجــري،      ؛  )القطــان،  إليهمــا:  يتــم اإلشــارة  أكثـــر(  )أو  وإذا كان هنــاك مصــدران 
.)Marshall,     :   11  (و  )  :     )العــالق،  منهــا  املقتبــس  للصفحــات  أو  للصفحــة  ُيشــار  االقتبــاس  حــاالت  وفــي   .)    

قائمــة املراجــع: تــدرج قائمــة للمراجــع فــي نهايــة البحــث مرتبــة هجائًيــا حســب اســم املؤلــف )العائلــة( أو الهيئــة، أو عنــوان املرجــع إن 	 
لــم يكــن هنــاك اســم مؤلــف. ويجــب آال تحــوي القائمــة أي مرجــع لــم تتــم اإلشــارة إليــه ضمــن البحــث. ويجــب أن يتــم اســتكمال جميــع 
البيانــات الببليوجرافيــة لــكل مرجــع )عنــوان املقــال أو الكتــاب، ســنة النشــر، مــكان النشــر، اســم املؤلــف، وبيانــات الدوريــات مــن 

حيــث )العــدد، املجلــد، الصفحــات، وهكــذا...(، ويتــم تـــرتيب بيانــات كل مرجــع بالطريقــة التاليــة:

زايــد، عــادل محمــد. )    (. مدخــل مؤس�ســي إلدارة األداء التنظيمــي. القاهــرة: املنظمــة العربيــة للتنميــة كتاب
اإلداريــة.

اقع معدالت إنتاجية فصل من كتاب عي�سى، سوار الذهب أحمد. )    (. »العوامل املؤثـرة على إنتاجية العمل«، في: و
العمــل ووســائل تطويـــرها. املنامــة، البحريـــن: مجلــس وزراء العمــل والشــئون االجتماعيــة بالــدول العربيــة 

الـخليجية. ص ص:   1  .
الفهداوي، فهمي خليفة صالح. )    (. »إدارة الجودة الشاملة في الجامعة: اختبار معرفي مزدوج بيـن دوريـات

النظريــة والتطبيــق«. املجلــة العربيــة لــإلدارة، ع  ، مــج   . ص ص   1  . القاهــرة: املنظمــة العربيــة 
للتنميــة اإلداريــة.

 أوراق مؤتمرات 
وندوات

باطويــح، محمــد عمــر. )    (. »البحــث العلمــي الجامعــي ودوره فــي تنميــة املــوارد االقتصاديــة«. ورقــة   
مقدمــة إلــى: املؤتمــر العربـــي الثانـــي للبحــوث اإلداريــة والنشــر، ) 1  أبـــريل(. الشــارقة: املنظمــة العربيــة 

للتنميــة اإلداريــة، ص    .
اقع إلكتـرونية النســور، إيــاد عبدالفتــاح. )    (. درجــة تضميـــن املــرأة فــي القــرار الشــرائي للعائلــة الســعودية، املجلــة مو

.http://www.arado.org/AJA/ املوقــع: 2019/2/28   دخــول  تاريــخ   ،   مــج  لــإلدارة، ع ،  العربيــة 

وفيما يخص هوامش الصفحات، فال يدرج بها مراجع، وإنما تخصص إلي مالحظات أو شروحات إضافية، وفي أدنى حد لها.  

تحكيم البحوث واملقاالت املقدمة للنشر

ــر التقييــم النظــر فــي قيمــة البحــوث املقدمــة للنشــر مــن حيــث  مــدى أصالتهــا، واإلســهام الــذي تقدمــه علمًيــا وتطبيقًيــا. ومنهــج  تشــمل معاييـ
وأســلوب ونتائــج البحــث. واألمانــة العلميــة وأعــراف التوثيــق الببليوجرافــي. وســالمة اللغــة وأســلوب العــرض املتبــع. ويتــم ذلــك مــن قبــل أســاتذة 

متخصصيـــن ممــن لهــم رصيــد متميـــز مــن اإلنتــاج البحثــي والعلمــي. وتخضــع البحــوث واملقــاالت املقدمــة للنشــر لإلجــراءات التاليــة بالتـــرتيب: 

فحص وتقييم أولي بمعرفة هيئة التحريـر.  1 

تقييم سري بواسطة ثالثة محكميـن للبحوث التـي اجتازت الفحص والتقييم األولى. 1 

تقريـر صالحية البحوث والدراسات في ضوء تقاريـر املحكميـن وهيئة التحريـر. 1 

حكميـــن للمؤلــف )إعالمــه بنتيجــة التحكيــم وقــرار هيئــة التحريـــر خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تســلم  1 
ُ
إرســال تقاريـــر امل

البحــث(. 

شر فيها بحثه. 1 
ُ
في حال قبول البحث للنشر، يتم إعالم املؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه نسخة من املجلة التـي ن

وتتدرج قرارات هيئة التحريـــر بشأن البحث املقدم للنشر تحت واحد من البدائل التالي: قبول نشر غيـــر مشروط؛ أو قبول نشر مبدئي 
مشروط بإجراء تعديالت شكلية أو موضوعية؛ أو طلب إجراء تعديالت جوهرية مع إعادة التقدم بالبحث؛ أو رفض نشر.

عتبـــر املجلــة هــي املالــك الوحيــد للبحــث 
ُ
حقــوق النشـــر: تحتفــظ »املجلــة العربيــة لــإلدارة« بحقــوق النشــر لجميــع األبحــاث املنشــورة فيهــا، وت

بعــد نشــره. ولهــا الحــق فــي إعــادة إخراجــه وإصــداره فــي شــكل مطبــوع أو إلكتـرونـــي، ولهــا الحــق وحدهــا )أو مــن توكلــه( فــي إدراجــه علــى املواقــع 
اإللكتـــرونية.
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CUCA
كلية املدينة الجامعية بعجمان
CITY UNIVERSITY 
COLLEGE OF AJMAN

حبوث ُمكمة باللغة العربية

3 دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن في تحقيق جودة الخدمات اإللكتـرونية: دراسة ميدانية
أحـــــــــمـــــــــد قـــــــــــــــرنـــــــــــــــي  حـــــــــــــــســـــــــــــــام  د. 

ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ
َّ
31 دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة الت

ــبــــدو الــ ــبــــد هللا  عــ مـــحـــمـــد  أمـــــــل  د. 

51 إدارة املــوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي: دراســة تطبيقية على عينة من منظمات األعمال في 

فلسطين
الــــــســــــلــــــوادي الــــــرحــــــمــــــن  ــــد  ــبــ ــ عــ د. 

67 تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان
أصــــــــــــــــــــــــــــــــــرف حـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــد  د. 

درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
89 دور الدعم التنظيمي امل

الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــاوي مـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــود  د. 

الــــــــــــــغــــــــــــــرابــــــــــــــلــــــــــــــي زيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــب  د. 

115 أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية  بالتطبيق في دائرة 

البلدية والتخطيط بإمارة عجمان
الــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــاغ تــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــر  د. 
الـــــــــــبـــــــــــدوي أحـــــــــــمـــــــــــد  مـــــــحـــــــمـــــــد  د. 

141 تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي  في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة 

كورونا
مـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــان

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاوي مـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــد

155 تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة
الـــــــــــــزامـــــــــــــل عـــــــــــــبـــــــــــــدو  خـــــــــــــالـــــــــــــد  د. 
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 دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن 
في تحقيق جودة الخدمات اإللكتـرونية: دراسة ميدانية

د. حسام قرني أحمد

 رئيس قسم إدارة املوارد البشرية 
 كلية املدينة الجامعية بعجمان 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

امللخص 1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بيـن أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن، وجودة الخدمات 
 
ً
اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« بجمهوريــة مصــر العربيــة، ومعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فروقــا

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة a ≤ 0.05  فــي جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا الهيئــة، راجعــة لتوافــر أبعــاد 
أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن فــي الهيئــة، مــن عدمــه.

تــم تحديــد مجتمــع الدراســة مــن العامليـــن بالهيئــة بمختلــف درجاتهــم الوظيفيــة، وتــم تصميــم اســتبانة مكونــة مــن    
 مــن مجتمــع الدراســة، واستـــرد منهــا الباحــث فعليــا منهــم 

ً
فقــرة، وتــم توزيعهــا علــى عينــة عشــوائية طبقيــة عددهــا     موظفــا

    اســتمارة اســتبيان، وبعــد اســتبعاد االســتمارات التالفــة، أصبــح العــدد الفعلــي     اســتمارة اســتبيان فقــط صالحــة 
للتحليــل، حيــث كانــت االســتجابة الصحيحــة بنســبة   % تقريبــا.

الحســابية،  واملتوســطات  املئويــة،  والنســب  الوصفــي،  واإلحصــاء   ،SPSS اإلحصائيــة  البـــرامج  حزمــة  وباســتخدام 
الخدمــات  بجــودة  وعالقتهــا  العامليـــن،  لــدى  ُبعــد  عــن  العمــل  أخالقيــات  مســتويات  تقييــم  أمكــن  املعياريــة،  واالنحرافــات 

العربيــة. مصــر  بجمهوريــة  الجديــدة”  العمرانيــة  املجتمعــات  “هيئــة  فــي  اإللكتـــرونية، 

وقد كشفت الدراسة عن أن تقييم العينة ألبعاد أخالقيات العمل عن ُبعد كان إيجابًيا، كما أن تقييم العينة لجودة 
الخدمــات اإللكتـــرونية بالهيئــة بأبعادهــا الــواردة بالدراســة كان أيًضــا إيجابًيــا، وأن هنــاك عالقــة إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد واالنحرافــات مســتوى داللــة α ≤ 0.05 بيـــن أبعــاد أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن مجتمعــة ومنفــردة، وأبعــاد 

جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا الهيئــة..

الكلمات املفتاحية:  العمل عن ُبعد، الخدمة، الجودة، الخدمات اإللكتـرونية، جودة الخدمة اإللكتـرونية، أخالقيات العمل.

مصطلحــات الدراســة
الهيئــة: ُيقصــد بالهيئــة فــي هــذه الدراســة، “هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة”، ويقــع مقرهــا الرئي�ســي بحــي 1 

الشــيخ زايــد – الجيـــزة – مصــر.

العمل عن ُبعد: هو أســلوب من العمل يتســم بقدر كبيـــر من املرونة، حيث يتم العمل بعيدا عن املكان التقليدي 1 
املعتاد للعمل، والذي يتواجد به صاحب العمل، باستخدام وسائل االتصال التكنولوجية الحديثة.

الخدمــة: هــي نشــاط معــروض للتبــادل مثلــه مثــل الســلعة لكنــه غيـــر محســوس حيــث ال يمكــن ملســه، أو شــمه، أو 1 
تذوقــه، أو رؤيتــه، أو ســمعه.

الجــودة: التحــرر مــن العيــوب، أو الخطــأ، أو أوجــه القصــور، التــي تتطلــب القيــام بأعمــال أكثـــر مــن مــرة واحــدة، 1 

 *  تم استالم البحث في ينايـر     ، وقبل للنشر في فبـرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية: دراسة ميدانية

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«   

وتــؤدي إلــى الفشــل امليدانــي الــذي يســبب اســتياء املســتهلك، وهــذا املعنــى موجــه لتخفيــض التكاليــف، أي جــودة 
أعلــى، وخطــأ أقــل، ورضــا أكبـــر، وتكلفــة أقــل.

الخدمات اإللكتـرونية: هي تلك الخدمات التي تقدم من خالل االتصال اإللكتـروني بيـن مقدم الخدمة واملستفيد. 1 

جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية: وتعنــي قــدرة الخدمــة اإللكتـــرونية علـــى تلبيـــة احتياجـــات املستفيديـــن بســهولة ويســر 1 
وفــي الوقــت املناســب. 

 أخالقيــات العمــل: هــي: مجموعــة القواعــد واملبــادئ واألحــكام الســلوكية واألدبيــة والقيــم واملعاييـــر التــي تحكــم 1 
تصرفــات الفــرد أو مجموعــة مــن األفــراد أثنــاء تأديــة األعمــال فــي بيئــة العمــل.

مقدمة

تغيـرت العديـد مـن املفاهيـم واملصطلحـات اإلدارية والوظيفية مؤخًرا في كافــة القطاعات بشــكل واســع، ومــن املفاهيــم 
التــــي تغيـــرت، مفهــــوم العمــــل وآليــات أداؤه، وقــد ســـاعدت وســـائل االتصــال التكنولوجيــة الحديثــة، وشـــبكة اإلنتـــرنت - التــي 

باتــت مســرًحا لســـوق عمـــل كبيـــر عــن ُبعــد - فــي تعزيـــز مفهــوم وآليــات العمـــل عــن ُبعــد.

وتعــد أخالقيــات األعمــال مــن أساســيات نجــاح املنظمــات، ألنهــا تعكــس ثقــة املنظمــة بموظفيهــا وأجهزتهــا، وكذلــك ثقــة 
املجتمــع الــذي تعمــل فــي خدمتــه، فااللتـــزام باألخالقيــات ســوف يقــود إلــى تطويـــر العامليـــن، وســيعكس االهتمــام الــذي يوليــه 
هــؤالء العامليـــن علــى االلتـــزام بعناصــر أخالقيــات املهنــة. وتتعلــق أخالقيــات األعمــال بســلوكيات األفــراد فــي نشــاطاتهم العمليــة 

املختلفــة.

ومــع تـــزايد اعتمــاد العديــد مــن املنظمــات لنظــام تقديــم الخدمــات إلكتـــرونًيا عــن ُبعــد – بــدون حاجــة لوصــول املســتفيد 
إلــى تقديــم خدماتهــا  بينهــا »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة«،  - تســعى معظــم املنظمــات، ومــن  ملقــر تقديــم الخدمــة 
للجمهــور – والســيما الخدمــات اإللكتـــرونية – بمســتوى جــودة متميـــز يلبــي تطلعــات هــؤالء املستفيديـــن. ويتطلــب ذلــك مــن 
هــذه املنظمــات، أن تعمــل ضمــن منظومــة مبــادئ أخالقيــة معينــة، وهــو مــا ســنتطرق إليــه مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة.

الدراسات السابقة
 الدراسات العربية:

الشــركات  فــي  ميدانيــة  دراســة  الوظيفــي:  األداء  علــى  اإلداريــة  األخالقيــات  »أثـــر  بعنــوان   ،)2020 )زروق،  دراســة 
الصناعيــة بمحافظــة ظفــار بســلطنة عمــان«، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر األخالقيــات اإلداريــة علــى األداء الوظيفــي فــي عينــة 
مــن الشــركات الصناعيــة بمحافظــة ظفــار، وقــد تمثــل مجتمــع الدراســة مــن اإلدارات العليــا بشــركات: ريســوت لألســمنت، 
وشــركة ظفــار للطاقــة، وشــركة أعــالف ظفــار، وقــد قــام الباحــث باختيــار عينــة عشــوائية قوامهــا )   ( مفــردة بواقــع )  ( 
اســتبانة لــكل شــركة، واستـــرجع الباحــث منهــا )   ( اســتبانة صالحــة للتحليــل اإلحصائــي. وقــد أتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي 
داللــة  ذو  أثـــر  وجــود  البحــث:  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  النتائــج  أهــم  ومــن  الدراســة.  طبيعــة  مــع  وتوافقــه  لتناســبه  التحليلــي 
إحصائيــة لألخالقيــات اإلداريــة علــى األداء الوظيفــي بالشــركات الصناعيــة بمحافظــة ظفــار، وأن أثـــر أنظمــة املنظمــة هــي أكثـــر 
األخالقيــات اإلداريــة التــي تؤثـــر فــي األداء الوظيفــي، يليهــا الثقافــة التنظيميــة، علــى األداء الوظيفــي، بينمــا كانــت أخالقيــات 
الفــرد األقــل تأثيـــرا، وقــد أوصــت الدراســة، بالعمــل علــى نشــر وتطبيــق ثقافــة األخالقيــات اإلداريــة فــي هــذه املؤسســات بيـــن 
جميع العامليـــن لتحسيـــن روح املبادرة، وزيادة الرغبة في العمل، والعمل بشكل حثيث، واإلسراع في تبني املدونات األخالقية 
إلــى غاياتهــا، وذلــك  الوصــول  لكــي تســتطيع  الرئيســة إلدارات املؤسســات،  يتــم اعتبارهــا ضمــن األهــداف  كركيـــزة جوهريــة 

بإصدارهــا وتحديثهــا وتعميمهــا لكافــة موظفيهــا.

دراســة )النويقــة، 2016(، بعنــوان »أثـــر أخالقيــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة فــي تعزيـــز امليـــزة التنافســية فــي 
البنــوك التجاريــة العاملــة فــي منطقــة مكــة املكرمــة«، وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر أخالقيــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة 
التجاريــة  البنــوك  فــي  العليــا  اإلدارة  فــي  العامليـــن  آراء  الســتقصاء  تطبيقيــة  دراســة  خــالل  مــن  التنافســية  امليـــزة  تعزيـــز  فــي 
الســعودية العاملــة فــي منطقــة مكــة املكرمــة، وقــد اســتخدمت الدراســة منهجيــة البحــث الوصفــي حيــث تــم تصميــم اســتبانة 
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إحصائيــة لجمــع البيانــات حــول متغيـــرات الدراســة، وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا وجــود مســتوى مرتفــع ألخالقيــات 
أثـــر إيجابــي  األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة وامليـــزة التنافســية حســب تقديـــر املستجيبيـــن، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود 
ألخالقيــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة فــي تعزيـــز أبعــاد امليـــزة التنافســية. وفــي ضــوء هــذه النتائــج قدمــت الدراســة عــدًدا 
مــن التوصيــات التــي تســتهدف تعزيـــز أخالقيــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة باعتبــار أن ذلــك مــن أهــم املرتكــزات لضمــان 

نجــاح البنــوك وديمومتهــا.

دراســة )املجالــي، 2016(، بعنــوان أثـــر أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية علــى القــرار الشــرائي لعمــالء املوقــع التجاريــة 
 ،Marka VIP اإللكتـــرونية.  وهدفــت الــى التعــرف علــى أثـــر أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية علــى القــرار الشــرائي لعمــالء موقــع
وقــد تألــف مجتمــع الدراســة مــن عمــالء مواقــع التجــارة اإللكتـــرونية، وبالتحديــد عمــالء موقــع Marka VIP، حيــث قــام الباحــث 
بتصميــم اســتبانة مــن مكونــة مــن    فقــرة وزعــت علــى عينــة الدراســة، وتوصلــت الدراســة الــى وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة 
ألبعاد الخدمات اإللكتـــرونية )املوثوقية، واالســتجابة، وســهولة االســتخدام، واألمان( مجتمعة ومنفردة، على القرار الشــرائي 
للعمــالء ، وأو�ســى الباحــث بضــرورة اهتمــام املواقــع التجــارة اإللكتـــرونية بأبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية املذكــورة، وتجنــب 
تكــرر األخطــاء التــي تحــدث أثنــاء تقديــم الخدمــات اإللكتـــرونية، وكذلــك عمــل دراســة لإلجــراءات املتبعــة فــي تقديــم الخدمــات 

اإللكتـــرونية، واختصارهــا.

 دراســة )أبــو رومــان 2016(، بعنــوان: »أثـــر جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية فــي تعزيـــز والء العمــالء- دراســة علــى عينــة مــن 
عمــالء البنــوك التجــارة األردنيــة«. وهدفــت إلــى الكشــف عــن جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، وكيــف يمكــن لهــا أن تحســن مــن 
والء العمــالء عبـــر التعامــالت اإللكتـــرونية باعتمــاد جــودة العالقــة بيـــن البنــك والعميــل كمتغيـــر معــدل، وقــد أجريــت الدراســة 
علــى عــدد مــن عمــالء البنــوك التجاريــة األردنيــة. وحــددت الدراســة خمســة أبعــاد لقيــاس جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية وهــي: 
املوقــع اإللكتـــروني، التفاعــل، االعتماديــة، الخصوصيــة واألمــان، االســتجابة ، وكانــت متغيـــرات جــودة العالقــة بيـــن البنــك 
والعميل قد شــملت الرضا، االلتـــزام، الثقة. وتم توزيع     اســتبانة على العمالء، وتوصلت الدراســة إلى وجود عالقة تأثيـــر 
ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، ووالء العمــالء تجــاه البنــوك التجاريــة األردنيــة، كمــا أوضحــت 
الدراســة أن جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية لهــا تأثيـــر علــى والء العمــالء مــن خــالل جــودة العالقــة بيـــن البنــك والعميــل كمتغيـــر 

معــدل.

 الدراسات األجنبية:

 The Impact of Leader’s Ethical Behavior on Employees’ Job Satisfaction“  :بعنوان ،)Korany, 2020( دراسة
and Mediating Role of Organizational Ethical Climate”:  هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تأثيـــر الســلوك األخالقــي 
للقائــد علــى الرضــا الوظيفــي للموظــف فــي إطــار منــاخ أخالقــي تنظيمــي، وقــد تكــون مجتمــع هــذه الدراســة مــن موظفيـــن فــي 
جميــع املســتويات التنظيميــة فــي الجهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت فــي مصــر، وتــم تقييــم مكونــات الســلوك األخالقــي للقــادة 
)ELW(، كمــا تــم تقييــم كل مــن درجــات الرضــا الوظيفــي لــدى عينــة الدراســة، واملنــاخ األخالقــي التنظيمــي الســائد باملؤسســة 
محــل التطبيــق، تــم اســتخدام     اســتبانة صالحــة للتحليــل مــن إجمالــي     اســتبانة. وقــد أشــارت النتائــج إلــى وجــود عالقــة 
قويــة بيـــن مكونــات القيــادة األخالقيــة مــن خــالل أبعادهــا الــواردة فــي الدراســة، ومكونــات الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن، فــي 
ظــل الــدور الوســيط للمنــاخ األخالقــي التنظيمــي، وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى تعزيـــز املنــاخ األخالقــي فــي املؤسســة 

محــل التطبيــق. 

 Development of Scale for Service Quality Satisfaction and بعنــوان:   )Sangeetha, 2017( دراســة 
الــى قيــاس جــودة الخدمــات ورضــا العمــالء تجــاه  Behavioral Intentions: Middle Eastern Context. هدفــت الدراســة 
البيانــات  تحليــل  وتــم  مســتجيًبا،   )   ( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  حيــث  األوســط،  الشــرق  فــي  اإلســالمية  البنــوك 
باســتخدام التحليــل العاملــي، وقــد بينــت نتائــج الدراســة بــان هنــاك عــدة أبعــاد لجــودة الخدمــات املصرفيــة اإلســالمية، 
واملصداقيــة،  والتوكيــد،  واألمــان،  ــف، 

ُ
والتعاط العمــالء،  ورضــا  والخدمــات،  امللموســية،  األبعــاد:  هــذه  تضمنــت  حيــث 

املصرفيــة  الخدمــات  جــودة  فــي  تؤثـــر  العوامــل  هــذه  أن  الدراســة  نتائــج  بينــت  كمــا  الخدمــة،  ســعر  وحساســية  والــوالء، 
اإلســالمية.  للبنــوك  التســويقية  االستـــراتيجيات  بنــاء  فــي  وتســاعد  اإلســالمية 
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بنــاء  إلــى  وهدفــت   ،E1service Quality Development of Hierarchical Modal بعنــوان:   ،)Blut, 2016( دراســة 
 عبـــر اإلنتـــرنت، 

ً
    عميــال الباحــث اســتمارة وزعــت علــى  لقيــاس جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، حيــث اســتخدم  نمــوذج 

ووجــدت الدراســة أن جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية تتوافــق مــع هيــكل نمــوذج يـــربط تصــورات جــودة الخدمــة عبـــر اإلنتـــرنت 
بأبعــاد قابلــة للتنفيــذ، ويتكــون مــن عــدة أبعــاد هــي: تصميــم موقــع الويــب، والوفــاء، وخدمــة العمــالء، واألمــن، والخصوصــة، 
حيــث تــم تطويـــر مواصفــات شــاملة للبنــاء والتــي تشــتمل علــى ســمات غيـــر مشــمولة فــي املقاييــس الحاليــة. وأشــارت نتائــج هــذه 
املقارنــة إلــى أن الدراســات التــي تســتخدم نموذجــا محــددا بشــكل غيـــر صحــح، تقلــل مــن أهميــة عــدد مــن خصائــص جــودة 
الخدمــة اإللكتـــرونية، مــع التأكيــد علــى أن املقيــاس املطــور يتنبــأ بســلوك العمــالء بشــكل أفضــل مــن املقاييــس املســتخدمة علــى 
نطــاق واســع، مثــل Qual1S1E ،WebQual. كمــا تظهــر النتائــج أن القيــاس الجديــد يمكــن املديـريـــن مــن تقييــم جــودة الخدمــات 

اإللكتـــرونية بشــكل أكثـــر دقــة.

تطويـــر  إلــى  وهدفــت   ،The Instrument for Evaluating E1Service Quality بعنــوان:   )Zemblyté, 2015( دراســة 
واختبــار أداة أو نمــوذج لتقييــم جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية. حيــث حــددت الباحثــة مــن خــالل الدراســات الســابقة    ُبعــًدا 
لجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية والتــي تنتمــي الــى ثالثــة مقاييــس:  - مقيــاس جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية األساســية،  - مقيــاس 
جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية/ مقيــاس االستـــرداد،  - مقيــاس جــودة موقــع الويــب. تــم اختبــار هــذه املقاييــس تجريبًيــا فــي البحــث 
الكمــي باســتخدام املســح عبـــر اإلنتـــرنت، وقــد جــاءت نتائــج البحــث ال تدعــم املقاييــس الثالثــة املقتـــرحة، وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية مــن وجهــة نظــر العمــالء هــي بنيــة رباعيــة األبعــاد، أي تتألــف مــن أربعــة أبعــاد هــي: التعويــض، 

واالســتجابة والوفــاء، وتشــغيل املوقــع، واملوثوقيــة. وتــم التأكيــد علــى صحــة وموثوقــة البنــاء رباعــي األبعــاد.

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة أمكن للباحث استخالص النتائج التالية:

تغيـــرات التــي تــم التـركيـــز عليهــا فــي دراســة كل مــن 1 
ُ
اختلفــت الدراســات الســابقة فيمــا بينهــا مــن حيــث األبعــاد أو امل

 ألي باحــث لإلســهام فــي إثـــراء الجانــب 
ً
أخالقيــات العمــل، وجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، ممــا يجعــل البــاب مفتوحــا

املعرفــي أو التطبيقــي فــي أي مــن محــوري الدراســة الحاليــة.

يـرى الباحث أن الدراسات السابقة قد انصب معظمها على دراسة تأثيـر عدد محدود من أبعاد كل من أخالقيات 1 
العمــل أو جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية أو إثبــات عالقــات ارتباطيــة أو تأثيـــرية بشــكل ُمجمــل لــكل منهمــا علــى حــدة 

مــع متغيـــرات أخــرى.

تتميـــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا تطرقــت إلــى دراســة عالقــات ارتباطيــة وتأثيـــرية أوســع 1 
، كمــا وأنهــا تطرقــت إلــى محاولــة إثبــات العالقــات لعــدد أكبـــر ومختلــف مــن األبعــاد عــن تلــك التــي تطرقــت 

ً
مجــاال

إليهــا الدراســات الســابقة، لــكل مــن: أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن 	 تحديــًدا 	 والتــي تمثلــت فــي: 
»التحلــي باملســؤولية، والرقابــة الذاتيــة، والحفــاظ علــى الســرية، واألمانــة، والعمــل كفريــق، وجــودة الخدمــات 

ــف«. 
ُ
اإللكتـــرونية« املتمثلــة فــي »االســتجابة، واملصداقيــة، والتعاط

إشكالية الدراسة

تــدرك غالبيــة املنظمــات، أهميــة وجــود أخالقيــات العمــل لــدى العامليـــن بهــا، ملــا لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بجــودة الخدمــات 
التي تقدمها، ويساعد وجود معاييـر جيدة لقياس أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن، على التطويـر الذاتي للعامليـن، 

وحفزهــم علــى األداء الجيــد، ممــا ينعكــس علــى طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه املنظمــات، 

وتقــدم »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــد« فــي جمهوريــة مصــر العربيــة – مــن خــالل موقعهــا اإللكتـــروني – عــدًدا 
كبيـــًرا مــن الخدمــات اإللكتـــرونية ملتعامليهــا، تيسيـــًرا عليهــم مــن مشــقة االنتقــال إلــى مقــر الهيئــة، وتوفيـــًرا للوقــت والجهــد، 

وتعزيـــًزا ملبــدأ فصــل طالــب الخدمــة عــن مقدمهــا.

وقــد تــم فــي الدراســة الحاليــة، تنفيــذ الدراســة امليدانيــة بالهيئــة مــن خــالل توزيــع اســتمارات االســتبيان علــى عــدد مــن 
املســتويات اإلداريــة املختلفــة بالهيئــة، باإلضافــة إلــى إجــراء عــدد مــن املقابــالت مــع جــزء مــن عينــة الدراســة للتأكيــد علــى بعــض 

البيانــات الــواردة مــن بعــض املستجيبيـــن.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

  عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

ومن خالل اســتعراض الدراســات الســابقة التي اطلع عليها الباحث، أمكن له أن يحدد إشــكالية الدراســة والتي تمثلت 
فــي التســاؤل الرئيــس التالي: 

 »مــا هــو دور أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، فــي تحقيــق جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية فــي هيئــة املجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة؟«

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

تحديد مســتويات أبعاد أخالقيات العمل عن ُبعد لدي العامليـــن، واملتمثلة )التحلي باملســؤولية،والرقابة الذاتية، 1 
والحفــاظ علــى الســرية، واألمانــة، والعمــل كفريــق( فــي العامليـــن فــي »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« فــي مصــر. 

تحديــد مســتويات أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« بمصــر، 1 
ــف، ومــدى إدراك العامليـــن لهــا.

ُ
املتمثلــة فــي: االســتجابة، واملصداقيــة، والتعاط

تحديــد طبيعــة العالقــة بيـــن أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن الســائدة بالهيئــة، وبيـــن جــودة الخدمــات 1 
اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« فــي مصــر.

تقديــم توصيــات واقتـــراحات مــن شــأنها املســاعدة فــي تطويـــر أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن فــي »هيئــة 1 
قدمــة 

ُ
املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« فــي مصــر، ملــا لهــا مــن أثـــر ملمــوس فــي تحسيـــن جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية امل

بالهيئــة، األمــر الــذي يســاعد علــى اســتمرارية نجــاح الهيئــة فــي تنفيــذ مهامهــا، وتطويـــرها، وزيــادة فاعليتهــا.

 نموذج الدراسة، والفرضيات
 نموذج الدراسة:

تتكون الدراسة من املتغيـرات التالية:

املتغيـــر املســتقل: أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، وتتمثــل باألبعــاد التاليــة:  )التحلــي باملســؤولية، والرقابــة 1 
الذاتيــة، والحفــاظ علــى الســرية، واألمانــة، والعمــل كفريــق(.

ف(.1 
ُ
املتغيـر التابع: جودة الخدمات اإللكتـرونية، وتتمثل باألبعاد التالية: )االستجابة، واملصداقية، والتعاط

فرضيات الدراسة:

تـــــــــــــركــــــزت فــــــرضــــــيــــــات الــــــــــدراســــــــــة حـــــول 
الفرضيتيـن الرئيستيـن التاليتيـن:

فرضيــة   1 األولــى:  الرئيســة  الفرضيــة 
االرتبــاط 

داللــة  ذات  ارتبــاط  عالقــة  توجــد 
 )α ≤ 0.05( إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة
بيـن أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن، 
تقدمهــا  التــي  اإللكتـــرونية  الخدمــات  وجــودة 
فــي  الجديــدة”  العمرانيــة  املجتمعــات  “هيئــة 
مصــر. وتنبثــق عنهــا الفرضيــات الفرعيــة اآلتية:

داللــة 1  ذات  ارتبــاط  عالقــة  توجــد 
 α( إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة
0.05 ≥( بيـــن »التحلــي باملســؤولية«، 

اإللكتـــرونية. الخدمــات  وجــودة 

نموذج إثبات الفرضية الرئيسية

 

شكل رقم )1( – نموذج إثبات فرضية الدراسة 	 املصدر: من إعداد الباحث  



دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية: دراسة ميدانية

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«   

الذاتيــة«، وجــودة 1  بيـــن »الرقابــة   )α ≤ 0.05( ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة توجــد عالقــة 
اإللكتـــرونية. الخدمــات 

توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α ≤ 0.05( بيـــن »الحفــاظ علــى الســرية«، وجــودة 1 
الخدمات اإللكتـــرونية.

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )α ≤ 0.05( بيـن »األمانة«، وجودة الخدمات اإللكتـرونية.1 

وجــودة 1  كفريــق«،  »العمــل  بيـــن   )α ≤ 0.05( معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتبــاط  عالقــة  توجــد 
اإللكتـــرونية. الخدمــات 

الفرضية الرئيسة الثانية: فرضية التأثيـر   1

تغيـــر التابع، »جودة 
ُ
يوجد تأثيـــر ذو داللة معنوية من »أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـــن« كُمتغيـــر مستقل في امل

الخدمــات اإللكتـــرونية« التــي تقدمهــا “هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة” فــي مصــر. وتنبثــق عنهــا الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة:

يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية من املتغيـرات الفرعية للمتغيـر املستقل »أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن«، 1 
في املتغيـر الفرعي التابع “االستجابة«.

يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية من املتغيـرات الفرعية للمتغيـر املستقل »أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن«، 1 
في املتغيـر الفرعي التابع »املصداقية«.

يوجد تأثيـر ذو داللة معنوية من املتغيـرات الفرعية للمتغيـر املستقل »أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن«، 1 
ف«.

ُ
في املتغيـر الفرعي التابع »التعاط

أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تبحــث فــي موضوعيـــن هاميـــن مــن املواضيــع اإلداريــة الحديثــة مجتمعيـــن، وهمــا: 
أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، وجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية.

كمــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن نــدرة الدراســات التــي تهتــم بدراســة تأثيـــر أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن فــي 
املنظمــات مــع تبنــي فلســفة جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية فــي الوقــت نفســه، علــى أســاس أنهمــا عنصــران يكمــل كل منهمــا اآلخــر.

منهجية الدراسة
منهج الدراسة

تعتمــد الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي: فقــد اعتمــد الباحــث علــى املنهــج الوصفــي لبيــان واقــع عالقــة أخالقيــات 
العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن باألبعــاد الــواردة فــي هــذه الدراســة، وجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية بأبعادهــا فــي الهيئــة محــل 

 يوضــح مدلولــه.
ً
 شــامال

ً
الدراســة، ثــم قــام الباحــث بتحليــل مــا حصــل عليــه مــن بيانــات تحليــال

مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي جميــع العامليـــن بــ”هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة” فــي مصــر، حيــث تــم أخــذ عينة عشــوائية 
فــي العينــة اشــتمالها علــى مــدراء ورؤســاء أقســام وموظفيـــن مــن مختلــف األقســام      موظفــا، وقــد روعــي  بلــغ عددهــا  طبقيــة 
    اســتمارة  للباحــث فعليــا منهــم  بالهيئــة، وصــل  العامليـــن  العينــة ممثلــة لكافــة فئــات  تكــون  بالهيئــة، وذلــك حتــى  الوظيفيــة 
اســتبيان، وتــم اســتبعاد االســتبيانات غيـــر الصالحــة للتحليــل وعددهــا   اســتمارات، وبالتالــي أصبــح العــدد الفعلــي مــن اســتمارات 

االســتبيان الصالحــة للتحليــل هــو     اســتمارة اســتبيان فقــط مــن املجمــوع الكلــي ملفــردات العينــة )بنســبة   % تقريًبــا(.

طرق جمع البيانات: 

تم جمع البيات من خالل املصادر التالية:

بــــ” هيئــة 1  املصــادر األوليــة: عــن طريــق جمــع البيانــات األوليــة مــن خــالل عينــة عشــوائية طبقيــة ممِثلــة للعامليـــن 
العينــة. مفــردات  مــن  البعــض  ومقابلــة  االســتبيان،  اســتمارة  باســتخدام  مصــر  فــي  الجديــدة”  العمرانيــة  املجتمعــات 
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املصــادر الثانويــة: مــن خــالل: الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة، الدوريــات العلميــة واملجــالت، والتقاريـــر، واملواقــع 1 
اإللكتـــرونية على الشــبكة العنكبوتية )اإلنتـــرنت(.

اإلطار النظري للدراسة
 العمل عن ُبعد: املفهوم، والفوائد

العمــل عــن ُبعــد، هــو نمــوذج عمــل يقــدم للمنظمــات وللعامليـــن حريــة العمــل بعيــًدا عــن مقــر العمــل، وحالًيــا، أصبــح 
العمــل عــن ُبعــد بمثابــة حــل ملجموعــة كبيـــرة ومتنوعــة مــن املشــاكل الفرديــة والتنظيميــة واالجتماعيــة، مثــل تحقيــق االنســياب 
وتخفيــض  الهمــم،  وأصحــاب  الخاصــة،  االحتياجــات  لــذوي  جديــدة  عمــل  فــرص  وإيجــاد  والطرقــات،  الشــوارع  فــي  املــروري 
تكاليــف العمالــة، وزيــادة اإلنتاجيــة، وتحسيـــن حيــاة العامليـــن فــي مجــال العمــل عــن ُبعــد مــن خــالل زيــادة الرضــا الوظيفــي، 

.)Kitching & Smallbone,     ( وخفــض درجــات التوتـــر واإلجهــاد

مفهوم العمل عن ُبعد

مفاهيــم العمــل عــن ُبعــد كثيـــرة ومتنوعــة، بعضهــا يتضمــن وصفــا تفصيليــا للشــروط واملعلومــات املطلوبــة، وأســاليب 
االتصــاالت، والبعــض اآلخــر يقــدم مجموعــة أوســع مــن الشــروط التــي تنطــوي علــى مــدى القــرب مــن املكتــب الرئيــس أو مــكان 

.)Overmyer,     ( العمــل

حيــث يعرفــه )الزومــان وآخــرون،     (، علــى أنــه إحــدى الوســائل نحــو العمــل باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
نظــم االتصــاالت، بحيــث يتمكــن العاملــون مــن إنجــاز العمــل مــن أي مــكان خــارج مقــر العمــل.

مــكان عمــل املنظمــة، باســتخدام  مــن موقــع بعيــد عــن  العمــل  إيجــاز  أنــه:  )اليافــي والعمــري ،    ( علــى  كمــا عرفــه 
املحمــول. والهاتــف  واإلنتـــرنت،  اآللــي،  الحاســب  مثــل  الحديثــة  الرقميــة  التكنولوجيــا 

ويعــرف الباحــث العمــل عــن ُبعــد علــى أنــه: القــدرة علــى إنجــاز املهــام املوكلــة للعامليـــن مــن مــكان بعيــد عــن مقــر العمــل، 
ســواء كانــت طبيعــة العمــل دوامــا كليــا أو جزئيــا، باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات وأســاليب االتصــاالت الحديثــة.

وتـــركز بـــرامج العمــل عــن ُبعــد، علــى ثالثــة اشتـــراطات أساســية، وتتمثــل فــي: وجــود منظمــة، ووجــود مقــر لهــذه املنظمــة، 
واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي تقديــم خدمــات هــذه املنظمــة. )الرشــيد،     (. وهــو مــا يتوافــر فــي »هيئــة املجتمعــات 

العمرانيــة الجديــدة«، محــل التطبيــق امليدانــي لهــذه الدراســة.

فوائد العمل عن ُبعد

يتميـز العمـل عن ُبعد بمرونـة كبيـرة في ظـروف العمـل، ويخلـق بيئـة تـوازن بيـن واجبـات العمـل، وااللتـزامات الشـخصية 
ــة،  ــبة للمؤسسـ ــادم داخـــل املنظمــات، تخفيـــض التكاليـــف التشـــغيلية بالنسـ ــادي التصـ ــأنه: تفـ للعامليـــن، األمــر الـــذي مـــن شـ

 )Madsen,     ( .زيـــادة اإلنتاجية، تقليـــل نســـبة الغيـــاب

عــدد وزارة املــوارد البشــرية والتوطيـــن بدولــة اإلمــارات العربيــة مزايــا العمــل عــن ُبعــد للموظــف، وصاحــب العمــل، 
ُ
وت

وللمجتمــع، كمــا يلــي:

بالنسبة للموظف: تحسيـــن العمل، وزيادة الرضا الوظيفي، وتحسيـــن التوازن بيـــن العمل والحياة، وزيادة في وقت 1 
الراحة، وتوفيـــر املال الذي ســيصرف على املواصالت، ورعاية األطفال..الخ.

بالنســبة لصاحــب العمــل: زيــادة رضــا املوظفيـــن، وتقليــل حــاالت الغيــاب غيـــر املجدولــة، وزيــادة اإلنتاجيــة، وتوفيـــر 1 
املــال، وتوســيع مجموعــة املواهــب، وضمــان اســتمرارية العمليــات.

بالنســبة للمجتمع: توفيـــر فرص عمل جديدة للعاطليـــن عن العمل كلًيا أو جزئًيا، وزيادة خيارات العمل ألصحاب 1 
الهمــم، وتحسيـــن املســتقبل االقتصــادي فــي املناطــق البعيــدة، وتعزيـــز العالقــات األســرية مــن خــالل تحقيــق التــوازن 

بيـــن العمــل والحيــاة العائليــة.
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مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

كما يمكن للباحث إضافة عدًدا آخر من الفوائد للموظفيـن العامليـن عن ُبعد تتمثل في: العمل لساعات إضافية 
أكثـــر - القــدرة علــى التعامــل مــع عوامــل التشــتيت، ومــن ثــم التـركيـــز فــي العمــل - الُبعــد عــن الضغــوط فــي بيئــة العمــل - اكتســاب 

مهــارات وظيفيــة أعلــى.

أخالقيات العمل عن ُبعد: املفهوم ، واألبعاد

 ،
ً
لتـــزمة

ُ
 وامل

ً
 مــن العمالــة الواعيــة

ً
ــة لقــي للعامليـــن يوفــر فــي حالــة تطبيقــه بصــورة فاعلــة، نخبـ

ُ
إن االهتمــام باإلعــداد الخ

وقــد ظهــرت فــي أدبيــات العمــل اإلداري تعريفــات عديــدة ملفهومــي األخــالق، وأخالقيــات األعمــال، فقــد عــرف ياغــي )    ( 
األخــالق بأنهــا: مجموعــة مــن املبــادئ واملعاييـــر التــي تحكــم ســلوك الفــرد أو الجماعــة، وتـــرتبط هــذه املبــادئ بتحديــد مــا هــو 

خطــأ أو مــا هــو صــواب فــي موقــف معيـــن.

كمــا عرفهــا أبــو النصــر)    ( بأنهــا: مجموعــة مــن املبــادئ واملعاييـــر التــي تحكــم ســـلوك الفــرد أو الجماعــة، وتـــرتبط 
هــذه املبــادئ بتحديــد مــا هــو خطــأ أو مــا هــو صــواب فــي موقــف مــا، ويتفــق هــذا التعريــف لألخــالق، مــع مــا أشــار إليــه عفيفــي 
)    (،إذ عــرف األخــالق بأنهــا: مجموعــة مــن القواعــد األخالقيــة والقيــم املبدئيــة التــي تحكــم ســلوك الفــرد والجماعــة بشــأن 
الصــح والخطــأ. فــي حيـــن يـــرى )Korany )2020 أن األخــالق تعبـــر عــن معتقــدات شــخصية يعتقدهــا الفــرد بشــأن مــا بتعلــق 
بالســلوكيات الســوية أو غيـــر ســوية، وتكــون نابعــة مــن قيمــه وإدراكاتــه فــي النظــر الــى مــا هــو صحيــح أو خاطــئ مــن الســلوك. كمــا 
عــرف )Mendonca )2009 األخــالق بأنهــا: تطبيــق الفــرد ملــا يؤمــن بــه مــن القيــم حــال القيــام بســلوك معيـــن فــي موقــف معيـــن.

وعــرف النويقــة )    ( أخالقيــات العمــل بأنهــا: التـــزام املوظـــف بواجباتـــه الوظيفيــة كمــا حددهــا القانــون، وتشــمل 
املصلحــة  أجــل  مــن  والعمــل  التحيـــز،  وعــدم  والعدالــة،  وعاداتــه،  املجتمــع،  وقيــم  والقوانيـــن،  لألنظمــة  املوظــف  احتـــرام 
العامــة، والحفــاظ علــى أســرار املنظمـــة التـــي يعمــل فيهــا، وكذلــك احتـــرام الوقــت، والتقيــد بالــدوام، وذلــك لتحقيــق أكبـــر 
قــدر مــن اإلنتــاج. ويشيـــر )Bonner et al. )2016، إلــى أن األخــالق املؤسســية املدركــة تـــرتبط مــع األحــكام األخالقيــة والنوايــا 
التوقيعيــة للمستجيبيـــن، وأوضــح Daft( 2003( أن أخالقيــات العمــل تتعلــق بالقيــم الداخليــة والتــي هــي جــزٌء مــن البيئــة 
التفافيــة للمنظمــة، فــي حيـــن وصــف )Koh and Boo )2001 أخالقيــات العمــل بأنهــا كل مــا يتعلــق بالعدالــة وتوقعــات املجتمــع 

واملنافســة بنـــزاهة واإلعــالن والعالقــات العامــة.

مصادر أخالقيات العمل لدى العامليـن:

بحسب قرني )    (، تتحدد مصادر أخالقيات العمل، فيما يلي:

املصــدر الدينــي: حيــث يشــكل املصــدر الدينــي أهــم مصــادر األخــالق، وذلــك ألن الديـــن الحنيــف والســنة النبويــة 1 
الشــريفة يحضــان علــى مــكارم األخــالق والقيــم الحميــدة.

املصدر االجتماعي: املقصود بهذا املصدر هو قيم املجتمع الذي يعيش فيه الشخص، وعاداته وتقاليده ومعاييـره 1 
وقوانينه، فهذه القيم والعادات والتقاليد البد وأن تنعكس بشكل أو بآخر على تعامالته املهنية املختلفة.

املصــدر االقتصــادي: ويعنــي مجمــل الظــروف واألوضــاع االقتصاديــة التــي يعمــل فــي ظلهــا الفــرد، فــإذا كان هــذا الفــرد 1 
يعيــش فــي وضــع اقتصــادي يناســبه، فإننــا نتوقــع منــه أخالقيــات رفيعــة والتـــزاما أكيــدا، وإذا كان وضعــه االقتصــادي 
واالســتغالل  والغــش  االنحــراف  منــه  فيتوقــع  ومجتمعــه،  أســرته  تجــاه  املتعــددة  بالتـــزاماته  الوفــاء  مــن  يمكنــه  ال 

للوظيفــة.

اللوائــح والقوانيـــن والتشــريعات: تعتبـــر التشــريعات، والقوانيـــن، واألنظمــة، واللوائــح الصــادرة اســتنادا إلــى املصــادر 1 
التشــريعية املعمــول بهــا فــي الــدول، مــن املصــادر الرئيســية أيضــا ألخالقيــات العمــل.

أبعاد أخالقيات العمل

يوضــح الجــدول التالــي، عــددا مــن أبعــاد أخالقيــات األعمــال التــي تطرقــت إليهــا معظــم دراســات وكتابــات باحثــي وعلمــاء 
اإلدارة فــي هــذا الحقــل:
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جدول رقم )1( 
عدد من أبعاد أخالقيات األعمال 

 
املصدر: من إعداد الباحث

شار إليها على األبعاد التالية ألخالقيات األعمال:
ُ
ويظهر من الجدول السابق، درجة اشتمال املرجعيات امل

احتـــرام القوانيـــن واألنظمــة، والعدالــة، واإلتقــان، واحتـــرام الوقــت، والســرية، واألمانــة، واملســؤولية، والعمــل كفريــق، 
واالحتـــرام وُحســن املعاملــة، والنـــزاهة والشــافية. 

ويضيف الباحث عدًدا آخر من األبعاد، التي يـراها ضرورية لبيئة العمل األخالقية، مثل:

ف الوظيفي، والوالء واالنتماء.
ُ
الرقابة الذاتية، وااللتـزام الوظيفي، واملواطنة، والثقة، والصدق، والتعاط

وألغراض هذه الدراسة، سوف يـركز الباحث على دراسة األبعاد التالية:

التحلــي باملســؤولية Responsibly: يعرفهــا الباحــث علــى أنهــا: مســؤولية املوظــف فــي عملــه عــن نتائــج القــرارات 1 
والتصرفــات التــي تصــدر عنــه فــي معــرض قيامــه باألعمــال املوكلــة إليــه، لذلــك فعلــى املوظــف أن يستشــعر حجــم هــذه 

املســؤولية أمــام هللا، وأمــام منظمتــه، وأمــام املتعامليـــن معــه.

ــف بــأداء العمــل ومؤتمــٌن عليــه، 1 
َّ
الرقابــة الذاتيــة Self-monitoring: يعرفهــا الباحــث بأنهــا: شــعور العامــل بأنــه مكل

ــره بمســؤوليته. وهــى إحســاس فطــرى ينبــع مــن عقيــدة داخليــة بالفــرد، يكــون راجًعــا  ِ
ّ

مــن غيـــر حاجــِة إلــى مســؤول يذك
لقيمــه وســلوكياته. والرقابــة الذاتيــة ال تـــرفع مــن جــودة العمــل فحســب، بــل تتعــداه، لتجعــل مــن املــرء قــدوة ملــن حولــه.

الحفــاظ علــى الســرية Confidentiality: يقصــد بــه أن يحافــظ املوظــف علــى أســرار املنظمــة، أو األســرار الخاصــة 1 
باألفــراد املتصليـــن باملنظمــة، ســواء أكانــوا مــن العامليـــن بهــا أو مــن بيـــن عمالئهــا. إن حفــاظ املوظــف علــى ســرية 



دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية: دراسة ميدانية

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

املعلومــات التــي يطلــع عليهــا، تجعــل ثقــة رؤســائه تـــزداد بــه، ممــا ينعكــس علــى زيــادة ثقــة املــرؤوس بنفســه، ويـــرفع 
معنوياتــه، وبالتالــي يـــرفع مــن مســتوى أدائــه )ياغــي،     (.

لــق يعــف بــه اإلنســان عمــا 1 
ُ

لــق جليــل مــن أخــالق اإلنســان، وتعــرف األمانــة علــى أنهــا: خ
ُ

األمانــة Honesty: األمانــة خ
ليــس لــه بــه حــق فيــه، ومــن أمانــة اإلنســان أن يتعفــف عــن األمــوال التــي ال تحــل لــه، ومــن أمانتــه أن يــؤدي مــا عليــه 

مــن حقــوق تجــاه أهلــه والخلــق أجمعيـــن )الحميــدان،     (.

العمــل كفريــق Team Working: وتعــرف فــرق العمــل علــى أنهــا جماعــات يتــم إنشــاؤها داخــل الهيــكل التنظيمــي 1 
لتحقيــق هــدف أو مهمــة محــددة تتطلــب التنســيق والتفاعــل والتكامــل بيـــن أعضــاء الفريــق، ويعتبـــر أعضــاء الفريــق 
مسؤوليـــن عــن تحقيــق هــذه األهــداف، والفريــق فــي النهايــة هــو وســيلة لتمكيـــن األفــراد مــن العمــل الجماعــي املنســج 

كوحــدة متجانســة )الســكارنة،     (.

ويـــرجع اختيــار الباحــث لهــذه األبعــاد دون غيـــرها مــن األبعــاد الســالف ذكرهــا 	 مــن وجهــة نظــر الباحــث 	 إلــى 1 
كــون هــذه املعاييـــر، مــن املعاييـــر التــي تتصــل بشــكل مباشــر بقيــم وســلوكيات الفــرد العامــل باملنظمــة، فالتحلــي 
باملســؤولية، ومراقبــة الفــرد لنفســه ذاتًيــا، والحفــاظ علــى أســرار املنظمــة واألفــراد املتصليـــن بهــا، وأمانــة الفــرد فــي 
تعاملــه مــع منظمتــه ومــع اآلخريـــن، وقدرتــه علــى العمــل ضمــن منظومــة عمــل متكاملــة كفريــق، مــن شــأنه أن يعــزز 

القيــم األخالقيــة للعامليـــن فــي املنظمــات بشــكل عــام - والعامليـــن عــن ُبعــد بشــكل خــاص.

جودة الخدمات اإللكتـرونية: املفهوم، واألبعاد

أصبحــت الجــودة فــي الوقــت الحاضــر ضــرورة ملحــة للمنظمــات ســواء أكانــت منظمــات خدميــة أو إنتاجيــة، وأصبحــت 
 يـــراود املنظمــات التـــي تنتهــج سياســات حــرة فــي مختلــف املجــاالت بقصــد خدمــة 

ً
جــودة األداء التـــزاًما ال بديــل عنــه، وحلمــا

املجتمــع والتيسيـــر علــى أفــراده، ومــن هــذا املنطلــق جــاء اهتمــام املنظمــات فــي مختلــف املجتمعــات بفكـــرة الجـــودة وتحسيـــن 
األداء، وتقديــم الخدمــات املتميـــزة ألفــراد املجتمـــع.

الواحــد والعشريـــن. حيــث شــهدت  القــرن  فــي  لتغييـــر صــورة األعمــال  وتمثــل الخدمــات اإللكتـــرونية نقطــة االنطــالق 
بدايــات هــذا القــرن تحــول وانتقــال االقتصــاد مــن الســلع امللموســة إلــى الخدمــات غيـــر امللموســة، واتســاع اقتصــاد املعلومــات 
والشــبكات اإللكتـــرونية بشــكل هائل، مما أدى إلى فتح املجال أمام بـــروز عصر الخدمة اإللكتـــرونية، وســيقدم الباحث فيما 

 ملفهــوم جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، وأبعادهــا.
ً
يلــي، توضحــا

عــرف الخدمــة بأنهــا: نشــاط أو منفعــة يقدمهــا طــرف إلــى طــرف آخــر، وتكــون فــي األســاس غيـــر ملموســة، وال يتـــرتب 1 
ُ
ت

    ( علــى أنهــا: نشــاط معــروض للتبــادل مثلــه مثــل      (، كمــا عرفهــا )نجــم،  عليهــا أيــة ملكيــة )الكساســبة، 
الســلعة، لكنــه غيـــر محســوس، حيــث ال يمكــن ملســه، أو شــمه، أو تذوقــه، أو رؤيتــه، أو ســمعه.

عــرف الخدمــة اإللكتـــرونية بحســب )حــواس وحمــودي،     ( بأنهــا: نشــاط أو منفعــة يتــم تقديمهــا عبـــر وســائل 1 
ُ
وت

اتصــال تكنولوجيــة كاإلنتـــرنت، وتـــركز بدرجــة رئيســة علــى العميــل، ويعرفهــا )أبــو رومــان،     ( علــى أنهــا تنطــوي 
على تقديم الخدمات عبـــر وسائل وشبكات إلكتـــرونية مثل: األنتـــرنت أو الهاتف الجوال أو الرسائل القصيـــرة. كما 
تعــرف )الهزانــي،     ( الخدمــات اإللكتـــرونية علــى أنهــا: تلــك الخدمــات التــي تقــدم مــن خــالل االتصــال اإللكتـــروني 
بيـن مقدم الخدمة واملستفيد منها، ويعرفها )اللوزي،     ( على أنها استخدام التكنولوجيا وتطبيقـات اإلنتـرنـت 
املوجــودة علــى شــبكات املواقــع اإللكتـــرونية لـــدعم وتعزيـــز الحـــصول علـــى املعلومـــات، وتوصيلهــا بكفــاءة وفاعليــة 

للمتلقــي.

وتلبيــة 1  أهدافهــا،  تحقيــق  علــى  اإللكتـــرونية  الخدمــة  وقــدرة  فاعليــة  إلــى  اإللكتـــرونية:  الخـــدمات  جــودة  وتشيـــر 
احتياجــات املتعامليـــن، وذلــك بتوفيـــر املعلومــات بــكل ســهولة ووضـــوح، وفــي الوقــت املناســب )الدهيمــات،     (، 
كما عرفها نجم على أنها مدى تســهيل املوقع اإللكتـــروني لتقديم الخدمة بكفاءة وفاعليـــة، وتحقيـــق كفـــاءة التنقل 

عبـــر الشــبكة، وزيــادة حجــم البيانــات واملعلومــات املقدمــة للمتلقـــي )نجــم،      (.

ويعــرف الباحــث جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية علــى أنهــا: قــدرة املنظمــات علــى تقديــم خدماتهــا اإللكتـــرونية بكفــاءة 1 
عاصــرة مثــل: الهاتــف النقــال، األقمــار 

ُ
وفاعليــة مــن خــالل موقعهــا اإللكتـــروني، باســتخدام الوســائل اإللكتـــرونية امل

الصناعية، الشــبكات اإللكتـــرونية، اإلنتـــرنت.
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أبعاد جودة الخدمات اإللكتـرونية:
تذخر العديد من الدراسات التي تطرق إليها كتاب وباحثي وعلماء اإلدارة، لدراسة أبعاد جودة الخدمات اإللكتـرونية، 

بالعديد من األبعاد التي تقيس جودة الخدمات اإللكتـرونية، ويقدم الباحث عرًضا سريًعا لهذه األبعاد، كما يلي:

العــام،  والشــكل  اإلضافيــة،  وامليـــزات  االســتجابة،  فــي:  تمثلــت  األبعــاد  مــن  عــددا   )     )النوافلــة،  قدمــت  حيــث 
لجــودة  األبعــاد  مــن  آخــر  عــدًدا   ،)     )الكساســبة،  وحــدد  ــف، 

ُ
والتعاط واملواكبــة،  االســتخدام،  وســهولة  واملصداقيــة، 

واالســتجابة،  واألمــان،  االعتماديــة،  اإللكتـــروني،  املوقــع  تصميــم  االســتخدام،  ســهولة  فــي  تمثلــت  اإللكتـــرونية  الخدمــات 
ــف. وبيـــن )حــواس وحمــودي،     ( عــدًدا آخــر مــن األبعــاد لجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية تمثــل فــي: امللموســية، 

ُ
والتعاط

جــودة  أبعــاد  مــن  آخــر  عــدًدا  واملبيضيـــن،    (  )نجــم  واســتخدم  واالســتجابة.  واملوثوقيــة،  واالعتماديــة،  ــف، 
ُ
والتعاط

العاطفــي. والتقمــص  واملقــدرة،  واالســتجابة،  واملعوليــة،  واملصداقيــة،  امللموســات،  فــي:  تمثلــت  اإللكتـــرونية  الخدمــات 

وقــد اختــار الباحــث للسيـــر فــي إجــراءات هــذه الدراســة، عــدًدا مــن أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية الســابق عرضهــا، 
وهــي كمــا يلــي:

االســتجابة Response: وهــي تشيـــر إلــى الســرعة فــي تقديــم الخدمــة، والــرد الســريع علــى استفســارات املستفيديـــن 1 
وتوفيـــر  واألدلــة،  الواضحــة  التعليمــات  وجــود  بمقــدار   :)       )الـــدهيمات،  عرفهـــا  وقــد  وشـــكاويهم.  وطلباتهــم 
أيقونــات  للبحــث عــن املعلومــات، ومثالهــا  للمـــستفيد عنـــد قيامــه باســتخدام الخدمــات اإللكتـــرونية  اإلرشــادات 
املســاعدة فــي املوقــع اإللكتـــروني. كمــا عرفهــا. )الضمــور،     ( بأنهــا: مــدى قــدرة ورغبــة واســتعداد مقدمــي الخدمــة 
فــي أن يكونــوا بشــكل دائــم فــي خدمــة املتعامليـــن، وقدرتهــم علــى تقديــم الخدمـــة لهـــم عنـــد احتياجهــم لهــا، فاالســتجابة 

تعكــس الرغبــة أو الرضــا لــدى العامليـــن فــي مســاعدة املتعامليـــن، وتقديــم الخدمـــة الســريعة.

املصداقيــة Credibility: وهــي قــدرة مقــدم الخدمـــة علــى اإليفــاء وااللتـــزام بتقديــم الخدمــة باعتماديــة ودقــة وثبــات، 1 
أي تقديــم الخدمــة فــي الوقــت املحــدد بالدقــة املطلوبــة، مــع الوفــاء بااللتـــزامات )الشــمري،     (.

ــف Sympathy: هــي تفهــم احتياجــات املســتفيد وإشــعاره باالهتمــام الشخـــ�سي. وعرفــه )الدهيمــات،     (: 1 
ُ
التعاط

عـــن  واإلجابـــة  اإللكتـرونيـــة،  خدماتهــا  اســـتخدام  أثنــاء  املنظمــة  مــن  املســتفيدون  يتلقاهــا  التــي  املســاعدة  بمقــدار 
 بحسب )محمود والعالق،     (، 

ً
ف أيضا

ُ
استفسارات املستفيديـن عبـر املواقع وخطوط االتصال. ويشيـر التعاط

إلـــى درجـــة العنايــة واالهتمــام باملســتفيد ورعايتــه بشــكل خــاص، واالهتمــام بمشــاكله ، والعمــل علـــى إيجــاد حلــول لهــا 
بطــرق إنســانية راقيــة، ويشــتمل هــذا البعــد علــى خصائــص عديــدة منهـــا: مــدى توفيـــر الخدمــة مــن حيــث الزمــان واملــكان 

، واالتصــاالت، ودرجــة فهــم ُمقــدم الخدمــة للمســتفيد.

ويـــرجع اختيــار الباحــث لهــذه األبعــاد دون غيـــرها مــن األبعــاد، إلــى أنهــا تتصــل بشــكل مباشــر بالعنصــر اإلنســاني، 
ــف مــن جانــب مقــدم الخدمــة، 

ُ
حيــث أن االســتجابة الســريعة، وشــعور املســتفيد باملصداقيــة فــي التعامــل، وإحساســه بالتعاط

قدمــة مــن املنظمــة. عــالوة علــى أن الخدمــات اإللكتـــرونية التــي أصبحــت تقدمهــا 
ُ
ينعكــس علــى جــودة الخدمــة اإللكتـــرونية امل

غالبيــة املنظمــات - ومــن أمثلتهــا »هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« - تتطلــب وجــود مثــل هــذه األبعــاد فــي ســبيل تقديمهــا 
لخدمــات إلكتـــرونية بجــودة متميـــزة، تلبــي تطلعــات وطموحــات ُمتعامليهــا.

منهجية الدراسة وإجراءاتها وتحليل النتائج
نبذة مختصرة عن هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة  :

 أنشــئت الهيئة بالقانون رقم    الصادر في نوفمبـــر     . وتعتبـــر الهيئة هي جهاز الدولة املســؤول عن إنشــاء وتنمية 
املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة. وقــد بــدأت هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة عملهــا بتمويــل مــن الدولــة للمشــروعات 
 ذاتًيــا منــذ 

ً
الســيادية لهــا، وذلــك منــذ أنشــاؤها وحتــى  1    ، ثــم تحولــت لتمويــل كافــة مشــروعاتها الســيادية والفرعيــة تمويــال

ــدار هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــن خــالل أجهــزة تنفيذيــة، وبمشــاركة مــن املجتمــع املدنــي، 
ُ
 1     وحتــى تاريخــه. وت

وذلــك مــن خــالل مجالــس أمنــاء تمثــل شــرائح املجتمــع واملستثمريـــن واألجهــزة الخدميــة الحكوميــة. وتقــدم الهيئــة عــدًدا كبيـــًرا 
 ،http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx مــن الخدمــات اإللكتـــرونية )   خدمــة(، مــن خــالل موقعهــا اإللكتـــروني

وهــي كمــا يلــي: 

   تم الحصول على املعلومات الخاصة بالهيئة محل الدراسة من خالل موقعها االلكتـروني على شبكة االنتـرنت.



دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية: دراسة ميدانية

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

خدمات تـراخيص البناء: عدد 7 خدمات إلكتـرونية.1 

خدمات تـراخيص التشغيل: عدد 9 خدمات إلكتـرونية. 1 

خدمات عقارية: عدد 20 خدمة إلكتـرونية. 1 

خدمات مخالفات مباني وإشغاالت: عدد 4 خدمات إلكتـرونية. 1 

خدمات الطرق وخدمة املواطنيـن: عدد 6 خدمات إلكتـرونية. 1 

افق: عدد 17 خدمة إلكتـرونية.1  خدمات الكهرباء واملر

منهج الدراسة، وطرق جمع البيانات: 
تتبــع هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي لبيــان واقــع عالقة أخالقيات 
العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، بجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا “هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة” فــي مصــر 

كدراســة حالــة، علــى أن يقــوم الباحــث بتحليــل مــا حصــل عليــه مــن بيانــات لبيــان مدلــول النتائــج اإلحصائيــة.

حدود الدراسة:
الحدود املكانية: هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة - املقر الرئي�سي - حي الشيخ زايد - الجيـزة - جمهورية مصر العربية.1 

الحــدود الزمانيــة: وهــي الفتـــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها عمليــة جمــع البيانــات مــن مجتمــع الدراســة وتفريغهــا خــالل 1 
الفتـــرة مــن أكتوبـــر إلــى ديسمبـــر مــن عــام     .

الحدود البشرية: العاملون يهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة، جمهورية مصر العربية.1 

أدوات الدراسة:

األداة األولــى: االســتبيان... حيــث تــم االســتعانة باســتمارة االســتبيان وهــي أداة جمــع البيانــات األوليــة، وقــد تــم إعدادهــا 
بعــد أن تــم تحديــد أبعــاد املوضــوع ومكوناتــه، وإدراك أهميــة املعلومــات املطلوبــة وعالقتهــا باملوضــوع، والتعــرف علــى مجتمــع 

الدراســة، وقــد تــم تقســيم االســتبيان إلــى قسميـــن:

القسم األول: خاص بالبيانات الديموغرافية )النوع، والعمر، واملؤهل، واملستوى التنظيمي، وسنوات الخبـرة(1 

القسم الثاني: يتناول محوري الدراسة الرئيسيـن، كما يلي: 1 

املحــور األول: العبــارات التــي تقيــس أبعــاد املتغيـــر املســتقل »أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن«. مــن 	 
»الرقابــة  باملســؤولية«،  »التحلــي  يلــي:  وكمــا  عبــارة.      بإجمالــي  عبــارات     منهــا  لــكل  فرعيــة  محــاور     خــالل 

كفريــق«. »العمــل  »األمانــة«،  الســرية«،  علــى  »الحفــاظ  الذاتيــة«، 

املحــور الثانــي: العبــارات التــي تقيــس أبعــاد املتغيـــر التابــع »جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية«. مــن خــالل   محــاور 	 
ــف«.

ُ
فرعيــة لــكل منهــا   عبــارات بإجمالــي    عبــارة، وكمــا يلــي: »االســتجابة«، »املصداقيــة«، »التعاط

فــي جمــع  الباحــث املقابلــة مــع بعــض مفــردات العينــة تدعيمــا لالســتبيان  اســتخدم  حيــث  األداة الثانيــة: املقابلــة... 
بعــض املستجيبيـــن. مــن جانــب  لتأكيــد اإلجابــات  الدراســة، وذلــك  الالزمــة ملوضــوع  البيانــات واملعلومــات 

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

 تــم تحليــل آراء واســتجابات عينــة املبحوثيـــن مــن مجتمــع الدراســة املتمثــل بالعامليـــن فــي “هيئــة املجتمعــات العمرانيــة 
الجديدة” بمصر، حول ُمتغيـرات الدراسة املتعلقة بأبعاد أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن، وأبعاد جودة الخدمات 

اإللكتـــرونية، وقــد اســتخدم الباحــث لهــذا الغــرض مقيــاس ليكــرت الخما�ســي، 

والــذي يتــوزع مــن أعلــى وزن لــه، حيــث أعطــي ) ( درجــات تمثــل اإلجابــة )أوافــق بشــدة(، إلــى أقــل وزن لإلجابــة والــذي 
أعطــي ) ( درجــة واحــدة تمثــل حــق اإلجابــة )ال أوافــق مطلًقــا(، وقــد تــم اعتمــاد الوســط الفر�ســي البالــغ ) ( كمتوســط أداة 
القيــاس بهــدف قيــاس وتقييــم الدرجــة املســتحصل عليهــا واملتعلقــة باســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وذلــك ضمــن التقديـــر 
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 بــأن متوســط أداة القيــاس ) ( 
ً
اللفظــي ألوزان االســتبانة ) (، علمــا

هــو عبــارة عــن معــدل متوســط أعلــى درجــة فــي املقيــاس ) ( وأقــل 

. كمــا يلــي: (3
2

15( =
+ درجــة فيــه ) (، أي أن 

تغيـراتها، فقد استخدم الباحث البـرنامج اإلحصائي )SPSS(، وتحديًدا البـرامج التالية:
ُ
 مل

ً
واستناًدا إلى أهداف الدراسة، وطبقا

التكــرارات والنســبة املئويــة واألوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لعــرض وتحليــل نتائــج إجابــات أفــراد العينــة، 1 
ومــن ثــم بيــان درجــة التشــتت للقيــم عــن وســطها الحســابي.

تغيـريـن.1 
ُ
اختبار )t test( لقياس معنوية عالقة االرتباط بيـن امل

لفقــرات 1  الداخلــي  ُمتغيـريـــن، وتحديــد االتصــال  بيـــن  العالقــة  البســيط، وذلــك لتحديــد طبيعــة  معامــل االرتبــاط 
الخدمــات اإللكتـــرونية. العامليـــن، وجــودة  لــدى  ُبعــد  عــن  العمــل  بأخالقيــات  الخاصــة  االســتبانة 

معامــل ارتبــاط بيـــرسون لتحديــد طبيعــة عالقــات االرتبــاط بيـــن املتغيـــرات الرئيســة مــن جهــة، وبيـــن أبعــاد كل منهمــا مــن 1 
جهــة أخــرى.

اختبار صدق وثبات االستبانة

تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتيـن هما:

الصــدق الظاهــري )صــدق املحكميـــن(: حيــث تــم عــرض االســتبيان علــى مجموعــة مــن املحكميـــن تألفــت مــن عــدد 1 
) ( مــن األكاديمييـــن العامليـــن بكليــة املدينــة الجامعيــة بعجمــان، وعــدد ) ( مــن مديـــري املــوارد البشــرية بمؤسســات 
مختلفــة مماثلــة تقــدم خدمــات إلكتـــرونية متميـــزة مــن خــالل موقعهــا اإللكتـــروني، ملعرفــة تعليقاتهــم جميًعــا حــول 

االســتبيان، وتــم األخــذ باملالحظــات التــي وردت مــن جانبهــم علــى االســتبيان.

صــدق االتســاق الداخلــي لعبــارات االســتبانة: حيــث قــام الباحــث بتطبيــق األداة علــى عينــة اســتطالعية مؤلفــة 1 
مــن )  ( موظًفــا فــي مؤسســة مماثلــة، تقــدم خدمــات إلكتـــرونية متميـــزة مــن خــالل موقعهــا اإللكتـــروني، ثــم ُجمعــت 
لفقــرات  الداخلــي  تــم حســاب صــدق االتســاق  للتعديــل. كمــا  التــي احتاجــت  العبــارات  املالحظــات وجــرى تعديــل 
االســتبيان على هذه العينة االســتطالعية، وذلك بحســاب معامالت االرتباط بيـــن كل فقرة والدرجة الكلية للمحور 

التابعــة لــه وذلــك للتأكــد مــن مــدى وجــود ارتبــاط، وكمــا يلــي:

الصدق الداخلي لبنود املحور األول )أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن(: 

الجــدول رقــم ) ( يوضــح أن معامــالت االرتبــاط املبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة )  .  (، وحيــث أن مســتوى الداللــة 
لــكل عبــارة أقــل مــن   .  وقيمــة r املحســوبة اكبـــر مــن قيمــة r الجدوليــة والتــي تســاوي    . ، فبذلــك تعتبـــر عبــارات املحــور 

األول صادقــة ملــا وضعــت لقياســه.

جدول رقم )2( 
صدق االتساق الداخلي لعبارات املحور األول: أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعبارةم.
1 “التحلي باملسؤولية”

   .    . أحرص على تحمل مسؤولية املهام املوكلة لي. 
   .    . أتطوع بأعمال إضافية للحفاظ على تقدم وتطويـر العمل. 
   .    . أهتم بمستقبل الهيئة وأحرص على تحقيق رسالتها. 
   .    . أسعى لتحقيق أهداف الهيئة دون النظر ملصالحي الشخصية. 
   .    . أؤمن بأن قيامي بواجباتي الوظيفية هي تحقيق للمصلحة العليا للمجتمع 

2 “الرقابة الذاتية”
   .    . أحاسب نف�سي قبل محاسبة األخريـن، وأشعر بالندم عند التقصيـر في أداء العمل. 

افق  مو
بشدة افق  مو محايد غيـر 

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة “االستجابة”

          املقياس
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مستوى الداللةمعامل االرتباطالعبارةم.

   .    . أعوض إهداري لبعض أوقات الدوام خارج مصلحة العمل بوقت آخر غيـر ساعات الدوام الرسمية. 
   .    . أحرص على بذل الجهد بهدف إخراج العمل على أكمل وجه.  
   .    . أتجنب إثارة املشاكل داخل العمل. 

   .    . أحرص على االلتـزام بأوقات العمل.  
3 “الحفاظ على السرية”

   .    . ألتـزم بالحفاظ على أسرار العمل واملتعامليـن وعدم نشرها.  
   .    . أبادر بتنبيه صاحب املعاملة إذا شعرت بأن هناك خرقا حدث حول سرية بياناته  
   .    . أعطي معلومات صحيحة ومؤكدة عند السماح لي بذلك، وحسب الحاجة والغرض فقط.  
   .    . أحافظ على خصوصية املعامالت التي أقوم بتنفيذها  
   .    . ألتـزم بإجراءات أمن معلومات العمل الخاصة والعامة.  

4 “األمانة”
   .    . أحرص على استخدام مقتنيات العمل ألغراض العمل فقط وليس لألغراض شخصية.  
   .    . أحافظ على ممتلكات وأدوات العمل املادية واملعنوية.  
   .    . أمتنع عن قبول الهدايا أو األموال من اآلخريـن لتحقيق أهداف خاصة.  
   .    . أتجنب الوساطة أو املحسوبية في أدائي لعملي.  
   .    . أتعامل مع جميع املتعامليـن بكل شفافية ووضوح.  

5  “العمل كفريق”

   .    . أساعد زمالئي في العمل عند قيامه بأداء مهامهم  
   .    . أقدم املساعدة للموظف الجديد حتى يتمكن من إنجاز أعماله.  
   .    . أقوم بسد الفراغ في حال غياب أحد املوظفيـن العامليـن.  
   .    . أشارك زمالئي باملعلومات لتسهيل العمل وتوفيـر الجهد عليهم.  
   .    . يتم التنسيق وتوزيع املهام بيـن املوظفيـن لتنفيذ األعمال املشتـركة.  

الصدق الداخلي لبنود املحور الثاني )جودة الخدمات اإللكتـرونية(:

جدول رقم )3( 
الصدق الداخلي لعبارات املحور الثاني: جودة الخدمات اإللكتـرونية

معاملالعبارةم.
االرتباط

مستوى
 الداللة

1 “االستجابة”
   .    . القـــائمون علــــى املوقـــع اإللكتـرونـــي مهنيون ومدربون لتلبية الخدمة. 
   .    . القـــائمون علــــى املوقـــع اإللكتـرونــي علــى اســـتعداد تــام لتقديم للمسـاعدة في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن. 
تعامليـن من الخدمات اإللكتـرونية. 

ُ
   .    . تهتم إدارة الهيئة بشكاوى واستفسارات امل

غبة في مساعدة املتعامليـن.  فو الهيئة، الرَّ
َّ
   .    . ُيبدي موظ

   .    . تستجيب الهيئة من خالل الخدمات اإللكتـرونية كما هو متوقع من املتعامليـن. 
2 “املصداقية”

   .    . تحافظ الهيئة على خصوصية املعامالت التي تتم من خالل الخدمات اإللكتـرونية 
   .    . تقوم الهيئة بالوفاء بما وعدت به. 
تعامليـن سرية. 

ُ
   .    . أشعر بحرص الهيئة على أن تكون االتصاالت الخاصة بامل

   .    . يبدي موظفو الخدمات اإللكتـرونية بالهيئة النصيحة الصادقة للمتعامليـن. 
فو الهيئة متعامليها بمواعيد إنجاز الخدمات املطلوبة.  

َّ
   .    . ُيعِلم موظ

ف”
ُ
3 “التعاط

 شخصًيا للمتعامليـن عنـد املخاطبـة اإللكتـرونية.  
ً
   .    . يمنح القــــائمون علــــى املوقـــــــع اإللكتـرونــي اهتمامــــا



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

معاملالعبارةم.
االرتباط

مستوى
 الداللة

   .    . يجيب القــائمون علـــى املوقــــع اإللكتـرونــي علــى استفسارات وطلبــات املتعامليـن بلطــــف وود واحتـرام.  
تعامليـن منذ طلب الخدمة وحتى نهايتها.  

ُ
   .    . يتابع موظفو الخدمات اإللكتـرونية بالهيئة اإلجراءات الخاصة بامل

تعامليـن في مقدمة اهتماماتها.  
ُ
   .    . تضع الهيئة مصلحة امل

   .    . تقدم املؤسسة املساعدة الفورية الالزمة لتسهيل إجراءات التعامل على الخدمات اإللكتـرونية.   

االرتبــاط  معامــالت  أن  يوضــح   ) ( رقــم  الجــدول 
املبينة دالة عند مســتوى داللة )  . (، وحيث أن مســتوى 
الداللــة لــكل عبــارة اقــل مــن   .  وقيمــة r املحســوبة أكبـــر 
مــن قيمــة r الجدوليــة والتــي تســاوي    . ، فبذلــك تعتبـــر 

عبــارات املحــور الثانــي صادقــة ملــا وضعــت لقياســه.

اختبار صدق االتساق البنائي ملحاور الدراسة: 

بيـــن  االرتبــاط  معامــل  أن  يوضــح   ) ( رقــم  الجــدول 
لعبــارات  الكلــي  واملعــدل  الدراســة  محــاور  مــن  محــور  كل  معــدل 
االســتبانة يتـــراوح بيـــن )   . .( و)   . ( وهــذا يعنــي وجــود ارتبــاط 
الكلــي  واملعــدل  الدراســة  محــاور  مــن  محــور  كل  معــدل  بيـــن  قــوي 
لعبــارات االســتبانة، وبذلــك تعتبـــر هــذه املحــاور صادقــة ملــا وضعــت 

لقياســه.

اختبار ثبات فقرات االستبانة: 

فــي هــذه الجزئيــة تــم إيجــاد معامــل ألفــا كرونبــاخ الــذي يعتبـــر 
)االســتبانة(. االختبــار  أداة  لثبــات  ومؤشــرا  مقياســا 

الجــدول رقــم ) ( يوضــح أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ لجميــع 
عبــارات االســتبانة )    . ( وتعبـــر هــذه القيمــة عــن درجــة عاليــة مــن 
الثبــات ممــا يعكــس ثبــات إجابــات املبحوثيـــن، وهــذا بــدوره يدلــل علــى 

القــدرة العاليــة ألداة الدراســة علــى قيــاس مــا صممــت مــن أجلــه.

اختبار التوزيع الطبيعي 

لــكل  لنــا أن قيمــة مســتوى الداللــة  ومــن الجــدول  ) ( يتضــح 
عبــارات االســتبانة أكبـــر مــن )  . (، وهــذا مــا يدلــل علــى أن البيانــات 

تتبــع التوزيــع الطبيعــي. 

تحليل نتائج الدراسة امليدانية:

افيــة لعينــة الدراســة  : توصيــف الخصائــص الديموغر
ً
أوال

املســتقلة  املتغيـــرات  مــن  عــدد  علــى  الدراســة  هــذه  تقــوم 
والوظيفيــة  والشــخصية  الديموغرافيــة  بالخصائــص  املتعلقــة 
واملؤهــل   – والعمــر   - )النــوع  فــي  واملتمثلــة  الدراســة  عينــة  ألفــراد 
تحديــد  أمكــن  املتغيـــرات  هــذه  ضــوء  وفــي   ) الخبـــرة  وســنوات   –

.)7( رقــم  بالجــدول  كمــا  الدراســة  عينــة  خصائــص 

جدول رقم )4( 
معامل االرتباط بيـن معدل لكل من محوري الدراسة مع 

املعدل الكلي لعبارات االستبانة.

معاملمحتوى املحوراملحور
االرتباط

مستوى
 الداللة

   .    . أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـناألول
   .    . جودة الخدمات اإللكتـرونيةالثاني

جدول رقم )5( 
قيم معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد 
محوري الدراسة على انفراد، وللمقياس ككل.

عدد أبعاد املحوراملحور
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

أخالقيات 
العمل عن 
ُبعد لدى 
العامليـن

    .  “التحلي باملسؤولية”
    .  “الرقابة الذاتية”

    .  “الحفاظ على السرية”
    .  “األمانة”

    .  “العمل كفريق”

جودة 
الخدمات 
اإللكتـرونية

    .  “االستجابة”
    .  “املصداقية”
ف”

ُ
    .  “التعاط

    .   جميع عبارات االستبانة

 جدول رقم )6( 
اختبار التوزيع الطبيعي

أبعاد املحوراملحور
القراءات

عدد 
العبارات

قيمة 
Z

مستوى
 الداللة

أخالقيات 
العمل عن 
ُبعد لدى 
العامليـن

   .    .  “التحلي باملسؤولية”
   .    .  “الرقابة الذاتية”

   .    .  “الحفاظ على السرية”
   .    .  “األمانة”

   .    .  “العمل كفريق”
   .    .   قراءات عبارات املحور األول

جودة 
الخدمات 
اإللكتـرونية

   .    .  “االستجابة”
   .    .  “املصداقية”
ف”

ُ
   .    .  “التعاط

   .    .   قراءات عبارات املحور الثاني
   .    .   قراءات عبارات االستبانة بالكامل 
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ومــن خــالل الجــدول رقــم ) (، يمكــن توصيــف الخصائــص الديموغرافيــة 
لعينــة الدراســة كمــا يلــي:

نســبة االســتجابة األكثـــر مــن أفــراد العينــة جــاءت مــن )الذكــور( حيــث 1 
قــدرت بـــ    % مــن العينــة، مقارنــة )باإلنــاث( الالتــي يمثلــن   %، وهــو 
مــا يـــرجعه الباحــث لطبيعــة العمــل امليدانــي فــي معظــم األحــوال بالهيئة.

التــي 1   )   إلــى  عاًمــا  مــن)    العمريــة  الشــريحة  كانــت  الشــرائح  أعلــى 
جاءت بنسبة   %، ثم الشريحة العمرية )أكثـر من    عاًما( بنسبة 
  %. وهــو مــا يـــرجعه الباحــث لطبيعــة العمــل فــي الهيئــة التــي تســتلزم 
وجــود عــدد كبييـــر ممــن يمتلكــون القــدرة علــى املتابعــة امليدانيــة لتلبيــة 
متطلبــات الهيئــة فــي كافــة املواقــع. فــي حيـــن أن الفئــة العمريــة )   عاًمــا 
فأقــل( يمثلــون   % فقــط مــن العينــة، والشــريحة العمريــة مــن )   

عاًمــا -   ( بنســبة   % مــن العينــة.

الجامعيــة 1  الدرجــة  يحملــون  العينــة  أفــراد  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
قبــل  )التعليــم  شــريحة  تليهــا   ،%   بنســبة  وذلــك  )بكالوريــوس( 
ثــم   ،%  بنســبة  مــن )حملــة املاجستيـــر(  القليــل  ثــم   ،%  الجامعــي( 
القليــل جــدا مــن )حملــة للدكتــوراه( بنســبة  %، ممــا يعطــي انطباًعــا 
فــي املؤهــل  فــي العينــة لديهــم مســتوى مرتفــع  بــأن معظــم قــوة العمــل 
ألخالقيــات  إدراكهــم  درجــة  علــى  ينعكــس  الــذي  األمــر  التعليمــي، 

الهيئــة. فــي  األعمــال 

أكثـــر مــن نصــف أفــراد العينــة كان فــي الشــريحة التــي تتـــراوح خبـــرتها 1 
مــا بيـــن )  –   ســنوات( بنســبة   %، تليهــا الشــريحة ذات مســتوى 
الخبـرة من )  –    سنة( بنسبة   %، تليها الشريحة ذات مستوى 
الخبـــرة )أعلــى مــن    ســنة( بنســبة   %. فــي حيـــن جــاءت الشــريحة 
ذات مســتوى الخبـــرة )مــن   ســنوات ألقــل( بنســبة   %، ممــا يعطــي 
خبـــرة  ســنوات  لديهــم  العينــة،  فــي  العمــل  قــوة  معظــم  بــأن  انطباًعــا 
مناســبة فــي العمــل، األمــر الــذي ينعكــس علــى مــدى إدراكهــم ملتطلبــات 

جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة.

أغلــب أفــراد العينــة موجــودون فــي )فئــة اإلداري/ املوظــف( بنســبة   %، تليهــا فئــة )رئيــس قســم( بنســبة   %، فــي 1 
حيـــن كانــت أقــل نســبة فــي فئــة )مديـــر إدارة( بنســبة   %، ممــا يعطــي انطباًعــا بــأن معظــم قــوة العمــل فــي العينــة فــي 
فئــة اإلدارة التنفيذيــة أو التشــغيلية، وهــي أرضيــة خصبــة لدراســة محــوري أخالقيــات األعمــال لــدى العامليـــن، 

وجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية.

ثانًيا: تحليل محاور االستبيان الرئيسة

تحليــل عبــارات املحــور األول: أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد 
لــدى العامليـــن

واالنحرافــات  الحســابية،  املتوســطات  قيــم  تحديــد  تــم 
العمــل  أخالقيــات  محــور  ألبعــاد  النســبية،  واألوزان  املعياريــة، 
عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، كمــا أمكــن للباحــث أن يـــرتب األهميــة 
بُمتغيـــرات  النســبية ملتوســط إجابــات عينــة الدراســة الخاصــة 

أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى ثانًيــا: العامليـــن، كمــا يلــي: 

جدول رقم )7( 
توزيع عينة الدراسة وفق املتغيـرات 

افية الديموغر

ُمتغيـرات الدراسة
التكرار

النسبة 
املئوية

   %   ذكرالنوع

   %  أنثى

   %   املجموع

العمر

  %  من    سنة فأقل
  %  من    إلى    سنة
  %  من    إلى    سنة

  %     سنة فأكثـر

   %   املجموع

املؤهل 
العلمي

  % التعليم قبل الجامعي

%     بكالوريوس

 % ماجستيـر

 % دكتوراه

   %   املجموع

الخبـرة

  %  من   سنة فأقل
  .%  من   إلى    سنوات

   %  من    إلى    سنة
  %  أكثـر من    سنة

   %   املجموع

املسمى 
الوظيفي

 % مديـر إدارة
  %  رئيس قسم

  %   إداري / موظف
   %   املجموع

جدول رقم )8(
األهمية النسبية ملتوسط إجابات عينة الدراسة الخاصة 

بُمتغيـرات أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن 

أخالقيات العمل عن م
ُبعد 

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
التـرتيب النسبي

   .     .   . “التحلي باملسؤولية” 

   .     .   . “الرقابة الذاتية” 
   .     .   . “الحفاظ على السرية” 
   .     .   . “األمانة” 

   .     .   . “العمل كفريق” 



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

ويتضــح مــن الجــدول ) (، أن أبعــاد أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن كانــت متحققــة بدرجــة كبيـــرة، فقــد 
جــاء تـــرتيب “التحلــي باملســؤولية” باملرتبــة األولــى، وبــوزن نســبي بلــغ )  .  (، ووســط حســابي بلــغ )  . ( وبانحــراف معيــاري 
بلــغ )   . (، وجــاء مؤشــر “الحفــاظ علــى الســرية” باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة، بــوزن نســبي بلــغ )  .  ( ووســط 
حســابي بلــغ )  . ( وانحــراف معيــاري بلــغ )   . (، وجــاء باملرتبــة الثالثــة مؤشــر “األمانــة”، إذ حصــل علــى وزن نســبي بلــغ 
)  .  ( وبوســط حســابي بلــغ )  . (، وانحــراف معيــاري بلــغ )   . (، وجــاء باملرتبــة الرابعــة “العمــل كفريــق” بــوزن نســبي 
بلغ )  .  ( وبوســط حســابي بلغ )  . ( وانحراف معياري )   . (، وجاء مؤشــر “الرقابة الذاتية” باملرتبة الخامســة بوزن 
نســبي بلغ )  .  ( ووســط حســابي بلغ )  . ( وانحراف معياري بلغ )   . (. وهذا يدلل على أن وجهات نظر العينة، كانت 
إيجابيــة فيمــا يخــص أبعــاد أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، لكــون أغلــب املتوســطات أعلــى مــن الوســط الفر�ســي 
البالــغ ) (، وأن ُبعــد “التحلــي باملســؤولية”، كان هــو أهــم أبعــاد أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد، مــن وجهــة نظــر املستجيبيـــن، ممــا 

يدلــل علــى مــدى شــعور العامليـــن باملســؤولية تجــاه الهيئــة، ومتعامليهــا.

تحليل عبارات املحور الثاني: جودة الخدمات اإللكتـرونية

تم تحديد قيم املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، 
واألوزان النســبية، ألبعــاد محــور جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، كمــا 
إجابــات عينــة  النســبية ملتوســط  األهميــة  يـــرتب  أن  للباحــث  أمكــن 
الدراســة الخاصــة بُمتغيـــرات جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، كمــا يلــي:

يتضح من الجدول ) (، أن أبعاد جودة الخدمات اإللكتـــرونية 
تحققت بدرجة جيدة، فقد جاء تـرتيب “املصداقية” في املرتبة األولى، 
وبانحــراف   ،) .  ( بلــغ  وبوســط حســابي   )  .  ( بلــغ  نســبي  بــوزن 

معيــاري بلــغ )   . (، أمــا بالنســبة ملؤشــر “التعاطــف” فقــد احتــل املرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي بلــغ )  .  ( ووســط حســابي 
بلــغ )  . ( وانحــراف معيــاري بلــغ )   . (، وجــاء باملرتبــة الثالثــة مؤشــر » االســتجابة« بــوزن نســبي بلــغ )  .  ( وبوســط 
حســابي بلــغ )  . ( وانحــراف معيــاري )   . (. وهــو مــا يــدل علــى أن وجهــات النظــر للعينــة، كانــت إيجابيــة فيمــا يخــص أبعــاد 
جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، لكــون اغلــب املتوســطات أعلــى مــن الوســط الفر�ســي البالــغ ) ( مــن مقيــاس االختبــار. وأن ُبعــد 
“املصداقيــة”، هــو أهــم أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية مــن وجهــة نظــر املستجيبيـــن، وهــوا مــا يعكــس قناعــة املستجيبيـــن 

بالعينــة، بأهميــة املصداقيــة فــي التعامــل مــع متطلبــات املتعامليـــن التــي تتــم مــن خــالل املوقــع اإللكتـــروني للهيئــة.

: اختبار فرضيات الدراسة
ً
ثالثا

اختبار فرضيات االرتباط  1

 تم اختبار فرضيات عالقات االرتباط بيـــن ُمتغيـــري الدراســة التي تحققها الفرضية الرئيســة األولى، وما ينبثق عنها من 
فرضيات فرعية، وقد اســتخدم الباحث لهذا الغرض معامل االرتباط لسبيـــرمان.

اختبــار الفرضيــة الرئيســة لالرتبــاط: توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α ≤ 0.05( بيـــن أ- 
أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، وجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا “هيئــة املجتمعــات العمرانيــة 

الجديــدة” فــي مصــر. 

ويوضــح جــدول )  ( نتائــج اختبــار )سبيـــرمان( 
الــذي اختبـــر الفرضيــة الرئيســة وهــي: 

يظهــر جــدول )  ( وجــود عالقــة ارتبــاط ذات 
داللة معنوية موجبة عند مستوى )α ≤ 0.05( بيـن 
أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العاملیــن)X( جــودة 
الخدمــات اإللكتـــرونية )Y( بلغــت قيمتهــا )   . (، 
تغيـريـــن، 

ُ
امل بيـــن  العالقــة  وهــي قيمــة جيــدة توضــح 

جدول رقم )9(
تـرتيب األهمية النسبية ملتوسط إجابات عينة الدراسة 

الخاصة بُمتغيـرات جودة الخدمات اإللكتـرونية 

جودة الخدمات م
اإللكتـرونية

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
التـرتيبالنسبي

   .     .   . “االستجابة” 
   .     .   . “املصداقية” 

ف” 
ُ
   .     .   . “التعاط

جدول رقم )10( 
نتائج اختبار سبيـرمان لبيان عالقة االرتباط بيـن أخالقيات العمل عن 

ُبعد لدى العامليـن، وجودة الخدمات اإللكتـرونية

X تغيـر املستقل
ُ
تغيـر التابع Yامل

ُ
قيمة امل

االرتباط
   . **جودة الخدمات اإللكتـرونيةأخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن

)α ≤ 0.05( تعني االرتباط املعنوي عند مستوى الداللة **



دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية: دراسة ميدانية

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

وذلــك كونهــا عنــد مســتوى معنويــة أكبـــر مــن )   . (، وهــو مــا 
يعنــي ثبــوت وقبــول الفرضيــة الرئيســة والتــي نصــت علــى وجــود 
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد 

لــدى العامليـــن، وجــودة الخدمــات اإللكتـــرونية.

اختبار الفرضيات الفرعية لالرتباطب- 

باســتخدام  لالرتبــاط  الفرعيــة  الفرضيــات  اختبــار  تــم 
بيـــن  االرتبــاط  عالقــات  لبيــان  لــسبيـــرمان،  االرتبــاط  معامــل 
وأبعــاد  العامليـــن،  لــدى  ُبعــد  عــن  العمــل  أخالقيــات  أبعــاد 
نتائــج   )  ( الجــدول  جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، ويوضــح 

الفرعيــة. للفرضيــات  االختبــار 

وقد ظهرت نتائج اختبار معامل االرتباط لــسبيـرمان وفق الجدول )  (:

 1 )X ( باملســؤولية”  “التحلــي  بيـــن   )α ≤ 0.05( مســتوى  عنــد  معنويــة  داللــة  ذات  موجبــة  ارتبــاط  عالقــة  وجــود 
وُمتغيـــرات جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، إذ يبلــغ معامــل االرتبــاط بيـــن ُمتغيـــر “التحلــي باملســؤولية” ) X(، وكل مــن: 
ف” ) Y( بقيمة )   . **(. 

ُ
“االستجابة” ) Y( بقيمة )   . **(، “املصداقية” ) Y( بقيمة )   . **(، “التعاط

ممــا يعنــي ثبــوت وقبــول الفرضيــة الفرعيــة األولــى بشــكل كامــل.

وكل 1   )X ( الذاتيــة”  “الرقابــة  بيـــن   )α ≤ 0.05( مســتوى  عنــد  معنويــة  داللــة  ذات  موجبــة  ارتبــاط  عالقــة  وجــود 
بقيمــة   )Y ( ــف” 

ُ
و”التعاط  ،)** .   ( بقيمــة   )Y ( و”املصداقيــة”   ،)** .   ( بقيمــة   )Y ( “االســتجابة”  مــن: 

كامــل. بشــكل  الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة  وقبــول  ثبــوت  يعنــي  ممــا   .)** .   (

وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( بيـــن “الحفــاظ علــى الســرية” ) X( وبيـــن 1 
ــف” ) Y( بقيمــة )   . **(،

ُ
كل مــن “املصداقيــة” ) Y( بقيمــة ).   .  **(، و”التعاط

فــي حيـــن كانــت قيمــة االرتبــاط بيـــن “الحفــاظ علــى الســرية” ) X( وبيـــن “االســتجابة” ) Y( هــي )   . (، وهــو مــا    
الفرضيــة  تحقــق  يعنــي  مــا  وهــو  العينــة.  أفــراد  اســتجابات  بحســب   - بينهمــا  ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  عــدم  يوضــح 

جزئــي. بشــكل  الثالثــة  الفرعيــة 

وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة معنوية عند مستوى )α ≤ 0.05( بيـن “األمانة” ) X(  وكل من: “االستجابة” 1 
) Y( بقيمة )   . **(، “املصداقية” ) Y( بقيمة )   . **(. 

ــف” ) Y( بقيمــة )   . (، وهــو مــا يوضــح عــدم 
ُ
فــي حيـــن كانــت درجــة االرتبــاط بيـــن “األمانــة” ) X( وبيـــن “التعاط   

وجــود عالقــة ارتباطيــة بينهمــا - بحســب اســتجابات أفــراد العينــة. وهــو مــا يعنــي تحقــق الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة 
جزئــي. بشــكل 

وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( بيـــن “العمــل كفريــق” ) X( وكل مــن: 1 
.)**  .   ( بقيمــة   )Y ( )   . **(، و”املصداقيــة”  بقيمــة   )Y ( “االســتجابة” 

ــف” ) Y( بقيمــة )   . (، وهــو مــا يوضــح 
ُ
فــي حيـــن كانــت درجــة االرتبــاط بيـــن “العمــل كفريــق” ) X( وبيـــن “التعاط   

عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة بينهمــا - بحســب اســتجابات أفــراد العينــة. وهــو مــا يعنــي تحقــق الفرضيــة الفرعيــة 
جزئــي. بشــكل  الخامســة 

 وبشــكل عــام نســتطيع القــول بثبــوت وقبــول الفرضيــات الفرعيــة املنبثقــة عــن الفرضيــة الرئيســة، ووجــود عالقــة ارتبــاط 
موجبــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( بيـــن أبعــاد أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن وأبعــاد جــودة 

الخدمــات اإللكتـــرونية.

اختبار فرضيات التأثيـر   1

تــم قيــاس أثـــر أخالقيــات العمــل عــن بعــد لــدى العامليـــن فــي الهيئــة، فــي جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية والتــي تضمنتهــا 
الفرضيــة الرئيســة الثانيــة ومــا ينبثــق عنهــا مــن فرضيــات فرعيــة، وقــد اســتخدم الباحــث تحليــل االنحــدار املتعــدد الختبــار 

جدول رقم )11(
نتائج اختبار سبيـرمان لعالقة االرتباط بيـن أبعاد أخالقيات العمل 

عن ُبعد لدى العامليـن، وأبعاد جودة الخدمات اإللكتـرونية

تغيـر
ُ
“االستجابة” امل

Y 
“املصداقية” 

Y 
ف” 

ُ
“التعاط
Y 

X  ”التحلي باملسؤولية“** .   ** .   ** .   
X  ”الرقابة الذاتية“** .   ** .   ** .   

X  ”الحفاظ على السرية“ .   ** .   ** .   
X  ”األمانة“** .   ** .    .   

X  ”العمل كفريق“** .   **  .    .   
)α ≤ 0.05( تعني االرتباط املعنوي عند مستوى الداللة **



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

تغيـــرات التابعــة الخاصــة بجــودة 
ُ
تغيـــرات املســتقلة فــي نمــوذج االنحــدار بهــدف تحديــد القــوة التفسيـــرية فــي امل

ُ
أولويــة دخــول امل

الخدمــات اإللكتـــرونية. 

وبهــدف إعطــاء قــرار دقيــق بشــأن صحــة الفرضيــة الرئيســة الثانيــة. ومفادهــا، يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة مــن 
تغيـــر املســتقل أخالقيــات العمــل عــن بعــد فــي جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية كُمتغيـــر تابــع، فالبــد مــن اختبــار الفرضيــات 

ُ
امل

الفرعيــة املنبثقــة عنهــا وذلــك علــى النحــو االتــي:

اختبار الفرضية الرئيسة للتأثيـر: أ- 

تغيـــر التابــع، 
ُ
يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة مــن »أخالقيــات العمــل عــن بعــد لــدى العامليـــن« كُمتغيـــر مســتقل فــي امل

»جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية«، كمــا يلــي: 

جدول رقم )12( 
Y تغيـر التابع جودة الخدمات اإللكتـرونية

ُ
تغيـر املستقل أخالقيات العمل عن بعد X، في امل

ُ
نتائج تحليل االنحدار الختبار تأثيـر امل

تغيـر
ُ
معامل امل

R2 التحديد
معامل 
β االنحدار

 F قيمة
املحسوبة

 T قيمة
املحسوبة

   .    .     .     . أخالقيات العمل عن بعد لدى العامليـن في “جودة الخدمات اإللكتـرونية” 

تغيـــر التابــع جــودة 
ُ
يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل التأثيـــر للُمتغيـــر املســتقل أخالقيــات العمــل عــن بعــد فــي امل

الخدمــات اإللكتـــرونية هــو )    .( وذلــك بســبب مؤشــرات أخالقيــات العمــل عــن بعــد الســائدة فــي الهيئــة، فــي حيـــن أظهــرت 
قيمــة )F(املحســوبة والبالغــة )   .  ( وقيمــة )T( املحســوبة البالغــة )   . ( قيمــة أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليتيـــن عنــد 
مســتوى )  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أيــة زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي أخالقيــات العمــل عــن بعــد، فــإن ذلــك سيـــزيد مــن 
جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية بمقــدار )   . (، وهــو مــا يثبــت صحــة الفرضيــة الرئيســة الثانيــة والتــي مفادهــا: هنــاك تأثيـــر ذو 

داللــة معنويــة بيـــن أخالقيــات العمــل عــن بعــد، فــي جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية.

اختبار الفرضيات الفرعية للتأثيـرب- 

 1Y1 ”تحليل االنحدار للُمتغيـر التابع “االستجابة

إلــى نتائــج تحليــل االنحــدار الختبــار  يشيـــر الجــدول التالــي 
مؤشــرات  تأثيـــر  قيــاس  لغــرض  االنحــدار  نمــوذج  صالحيــة 
Y  “االســتجابة”  التابــع  تغيـــر 

ُ
امل فــي  بعــد  عــن  العمــل  أخالقيــات 

ويوضح الجدول )  ( ما يلي: 

كان 	  “االســتجابة”  فــي  باملســؤولية«  »التحلــي  تأثيـــر  أن 
بمقدار )   . (، في حيـــن أظهرت قيمة )F( املحســوبة 
والبالغــة  املحســوبة   )T( وقيمــة   )  .   ( والبالغــة 

)   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى معنــوي )  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة 
واحــدة فــي »التحلــي باملســؤولية« فــإن ذلــك يـــزيد مــن “االســتجابة” ) Y( بمقــدار )   . (.

أن تأثيـــر »الرقابــة الذاتيــة« ) X( فــي “االســتجابة” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة 	 
والبالغــة )   . (، وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة وعنــد مســتوى معنــوي 
)  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي املشــاركة فــي ُصنــع القــرارات، فــإن ذلــك يـــزيد مــن 

“االســتجابة” بمقــدار )   . (.

أن تأثيـــر »الحفــاظ علــى الســرية« ) X( فــي “االســتجابة” ) Y( كان بمقــدار )   . ( فــي الهيئــة املبحوثــة، فــي حيـــن 	 
نظيـــرتيهما  مــن  أكبـــر   ) .   ( والبالغــة  املحســوبة   )T( وقيمــة   ،) .   ( والبالغــة  املحســوبة   )F( قيمــة  أظهــرت 
الجدوليــة وعنــد مســتوى معنــوي )  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “الحفــاظ علــى 

يـــزيد مــن “االســتجابة” بمقــدار )   . (. الســرية “فــإن ذلــك 

جدول رقم )13( 
نتائج تحليل االنحدار ملؤشرات أخالقيات العمل عن بعد 

Y1 ”تغيـر الفرعي التابع “االستجابة
ُ
في امل

تغيـر
ُ
αβFTامل

X ”التحلي باملسؤولية“ .    .     .    .   
X ”الرقابة الذاتية“ .    .    .    .   

X “ الحفاظ على السرية“ .    .    .     .   
X ”األمانة“ .    .     .    .   

X  ”العمل كفريق“  .    .     .    .   



أن تأثيـــر |األمانــة« ) X( فــي “االســتجابة” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة 	 
)   .  ( وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى معنــوي )  . (، 
وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي »األمانــة« فــإن ذلــك يـــزيد مــن “االســتجابة” بمقــدار )   . (.

أن تأثيـــر »العمــل كفريــق« ) X( فــي “االســتجابة” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة 	 
والبالغــة )   .  ( وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى معنــوي 
)  . ( وهــذا مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “العمــل كفريــق” فــإن ذلــك يـــزيد مــن “االســتجابة” 

بمقــدار )   . (،

وبالتالــي تؤكــد النتائــج الســابقة علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة األولــى التــي مفادهــا: يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة مــن 
املتغيـــرات الفرعيــة لُبعــد أخالقيــات العمــل عــن بعــد لــدى العامليـــن«، فــي املتغيـــر الفرعــي التابــع “االســتجابة«.

 1.)Y2(”تحليل االنحدار للُمتغيـر التابع “املصداقية

تأثيـــر مؤشــرات  قيــاس  لغــرض  نمــوذج االنحــدار  نتائــج تحليــل االنحــدار الختبــار صالحيــة  إلــى  التالــي  الجــدول  يشيـــر 
Y  ”تغيـــر التابــع “املصداقيــة

ُ
أخالقيــات العمــل عــن بعــد فــي امل

ويوضح الجدول )  ( ما يلي: 

أن تأثيـــر »التحلــي باملســؤولية« ) X( فــي “املصداقيــة” 	 
 )F( في حيـن أظهرت قيمة ،) .   ( كان بمقدار )Y (
املحســوبة   )T( وقيمــة   ) .   ( والبالغــة  املحســوبة 
والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن قيمتيهمــا الجدوليــة عنــد 
أي  أن  علــى  يــدل  مــا  وهــذا   ) .  ( معنــوي  مســتوى 
زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي »التحلــي باملســؤولية« 

فــإن ذلــك يـــزيد مــن “املصداقية”بمقــدار )   . (.

“املصداقيــة” 	  فــي   )X ( الذاتيــة«  »الرقابــة  تأثيـــر  أن 
) Y( كان بمقدار )   . (، في حيـــن أظهرت قيمة )F( املحســوبة والبالغة )   . (، وقيمة )T( املحســوبة والبالغة 
)   . ( قيمتان أكبـر من نظيـرتيهما الجدولية وعند مستوى معنوي )  . ( وهو ما يدل على أن أي زيادة بمقدار 

وحــدة واحــدة فــي “ الحفــاظ علــى الســرية “ فــأن ذلــك سيـــزيد مــن “املصداقيــة” بمقــدار )   . (.

 	 )F( فــي حيـــن أظهــرت قيمــة ،) .   ( كان بمقــدار )Y ( »فــي “املصداقيــة )X ( »أن تأثيـــر »الحفــاظ علــى الســرية
املحســوبة والبالغــة )   . (، وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( قيمتــان أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد 
مســتوى معنــوي )  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “الحفــاظ علــى الســرية “فــإن ذلــك 

سيـــزيد مــن “املصداقيــة« بمقــدار )   . (.

أن تأثيـــر »األمانــة« ) X( فــي “املصداقيــة« ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة 	 
)   .  ( وقيمة )T( املحسوبة والبالغة )   . ( قيمتان أكبـر من نظيـرتيهما الجدولية عند مستوى معنوي )  . ( 
وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “األمانــة« فــإن ذلــك سيـــزيد مــن “املصداقيــة« بمقــدار )   . (.

أن تأثيـــر »لعمــل كفريــق« ) X( فــي “املصداقيــة” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة 	 
والبالغــة )   .  ( وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( قيمتــان أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى 
معنــوي )  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “العمــل كفريــق” فــإن ذلــك سيـــزيد مــن 

.) .   ( بمقــدار  “املصداقيــة” 

وبالتالــي تؤكــد النتائــج الســابقة علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة التــي مفادهــا: يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة مــن 
املتغيـــرات الفرعيــة لُبعــد أخالقيــات العمــل عــن بعــد لــدى العامليـــن«، فــي املتغيـــر الفرعــي التابــع “املصداقيــة«.

 1.)Y3( ”ف
ُ
تحليل االنحدار للُمتغيـر التابع “التعاط

تأثيـــر مؤشــرات  قيــاس  لغــرض  نمــوذج االنحــدار  نتائــج تحليــل االنحــدار الختبــار صالحيــة  الــى  التالــي  الجــدول  يشيـــر 
Y  ــف” 

ُ
“التعاط التابــع:  تغيـــر 

ُ
امل فــي  بعــد  العمــل عــن  أخالقيــات 

جدول رقم )14( 
نتائج تحليل االنحدار ملؤشرات أخالقيات العمل عن بعد 

Y2”تغيـر الفرعي التابع “املصداقية
ُ
في امل

تغيـر
ُ
αβFTامل

X ”التحلي باملسؤولية“ .    .    .    .   
X ”الرقابة الذاتية“ .    .    .    .   

X “ الحفاظ على السرية“ .    .    .    .   
X ”األمانة“ .    .     .    .   

X  ”العمل كفريق“  .    .     .    .   
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ويوضح الجدول )  ( ما يلي: 

 	 )Y ( ”ف
ُ
أن تأثيـر “التحلي باملسؤولية” ) X( “التعاط

 )F( قيمــة  أظهــرت  حيـــن  فــي   ،) .   ( بمقــدار  كان 
املحســوبة   )T( وقيمــة   ) .   ( والبالغــة  املحســوبة 
نظيـــرتيهما  مــن  أكبـــر  قيمتــان   ) .   ( والبالغــة 
مــا  وهــو   ،) .  ( معنــوي  مســتوى  عنــد  الجدوليــة 
فــي  واحــدة  وحــدة  بمقــدار  زيــادة  أي  أن  علــى  يــدل 
ــف” 

ُ
“التحلــي باملســؤولية” فــإن ذلــك يـــزيد مــن “التعاط

بمقــدار )   . (، وهــو مــا يؤكــد علــى صحــة الفرضيــة 
مــن   

ً
تأثيـــرا هنــاك  بــأن  مفادهــا  التــي  األولــى  الفرعيــة 

ــف”.
ُ
“التعاط التابــع:  تغيـــر 

ُ
امل فــي  باملســؤولية”  “التحلــي  مؤشــر 

ــف” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة 	 
ُ
أن تأثيـــر “الرقابــة الذاتيــة” ) X( فــي “التعاط

والبالغــة )   . (، وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة وعنــد مســتوى معنــوي 
ــف” 

ُ
)  . ( وهــو مــا يــدل عــل أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “الرقابــة الذاتيــة” فــإن ذلــك يـــزيد مــن “التعاط

 مــن “الرقابــة 
ً
بمقــدار )   . ( وهــو مــا يؤكــد علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة والتــي مفادهــا بــأن هنــاك تأثيـــرا

ــف”.
ُ
تغيـــر التابــع: “التعاط

ُ
الذاتيــة” فــي امل

 	)F( قيمــة  أظهــرت  فــي حيـــن   ،) .   ( بمقــدار  كان   )Y ( ــف« 
ُ
»التعاط ) X(فــي  الســرية«  علــى  “الحفــاظ  تأثيـــر  أن 

املحســوبة والبالغــة )   . (، وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى 
معنــوي )  . (، وهــو مــا يــدل عــل أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “الحفــاظ علــى الســرية “ فــإن ذلــك يـــزيد مــن 
 
ً
ــف” بمقــدار )   . (، وهــو مــا يؤكــد علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة والتــي مفادهــا بــأن هنــاك تأثيـــرا

ُ
“التعاط

ــف”.
ُ
تغيـــر التابــع: “التعاط

ُ
مــن “ الحفــاظ علــى الســرية “ فــي امل

ــف” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة والبالغــة 	 
ُ
أن تأثيـــر “األمانــة” ) X( فــي “التعاط

)   .  ( وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى معنــوي )  . (، وهــو 
ــف” بمقــدار )   . (، وهــو مــا 

ُ
مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “األمانة”فــإن ذلــك يـــزيد مــن “التعاط

ــف”.
ُ
تغيـــر التابــع: “التعاط

ُ
 مــن “األمانة”فــي امل

ً
يؤكــد علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة التــي مفادهــا بــأن هنــاك تأثيـــرا

ــف” ) Y( كان بمقــدار )   . (، فــي حيـــن أظهــرت قيمــة )F( املحســوبة 	 
ُ
أن تأثيـــر “العمــل كفريــق“ ) X( علــى “التعاط

والبالغــة )   .  ( وقيمــة )T( املحســوبة والبالغــة )   . ( أكبـــر مــن نظيـــرتيهما الجدوليــة عنــد مســتوى معنــوي 
ــف” 

ُ
)  . (، وهــو مــا يــدل علــى أن أي زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة فــي “العمــل كفريــق” فــإن ذلــك يـــزيد مــن “التعاط

 مــن “العمــل 
ً
بمقــدار )   . ( وهــذا مــا يؤكــد علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة الخامســة التــي مفادهــا بــأن هنــاك تأثيـــرا

ــف”.
ُ
تغيـــر التابــع: “التعاط

ُ
كفريــق” فــي امل

وبالتالــي تؤكــد النتائــج الســابقة علــى صحــة الفرضيــة الفرعيــة األولــى التــي مفادهــا: يوجــد تأثيـــر ذو داللــة معنويــة مــن 
ــف«.

ُ
املتغيـــرات الفرعيــة لُبعــد أخالقيــات العمــل عــن بعــد لــدى العامليـــن«، فــي املتغيـــر الفرعــي التابــع » التعاط

النتائج والتوصيات
: النتائج

ً
أوال

تغيـرات الدراسة، أظهرت النتائج ما يلي:
ُ
من خالل التحليل السابق مل

يتحلــى العاملــون بالهيئــة بأبعــاد أخالقيــات األعمــال عــن ُبعــد الــواردة فــي الدراســة. وحقــق بعــد »العمــل كفريــق« أعلــى  1 
مرتبــة بيـــن باقــي األبعاد.

ُيدرك العاملون بالهيئة أبعاد جودة الخدمات اإللكتـرونية التي تقدمها الهيئة ملتعامليها، وأهميتها. 1 

وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن الســائدة، وبيـــن مســتوى  1 
جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية لــدى العامليـــن فــي “هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة” فــي مصــر.

جدول رقم )15( 
نتائج تحليل االنحدار ملؤشرات أخالقيات العمل عن بعد 

Y3 ”ف
ُ
تغيـر الفرعي التابع: “التعاط

ُ
في امل

تغيـر
ُ
αβF Tامل

X ”التحلي باملسؤولية“ .    .    .    .   
X ”الرقابة الذاتية“ .    .    .     .   

X “ الحفاظ على السرية“ .    .    .    .   
X ”األمانة“ .    .     .    .   

X  ”العمل كفريق“  .    .     .    .   



دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية: دراسة ميدانية

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

الخدمــات  1  جــودة  وبيـــن  العامليـــن مجتمعــة،  لــدى  ُبعــد  عــن  العمــل  أبعــاد أخالقيــات  بيـــن  إيجابيــة  وجــود عالقــة 
اإللكتـــرونية للعامليـــن فــي الهيئــة، ممــا يؤكــد علــى صحــة الفرضيــات الفرعيــة التــي تبنتهــا الدراســة، والعالقــة بينهمــا 
عالقــة طرديــة، ممــا يدلــل علــى أنــه كلمــا توافــرت أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن داخــل الهيئــة، كلمــا 

انعكــس ذلــك علــى مســتوى جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا الهيئــة ملتعامليهــا.

عدم وجود عالقة ارتباطية بيـن ُبعدي “الحفاظ على السرية”، و”االستجابة”.  1 

ف”. 1 
ُ
عدم وجود عالقة ارتباطية بيـن ُبعدي “األمانة”، و”التعاط

ف”. 1 
ُ
عدم وجود عالقة ارتباطية بيـن ُبعدي “العمل كفريق”، و”التعاط

»جــودة  1  التابــع،  تغيـــر 
ُ
امل فــي  مســتقل  كُمتغيـــر  بعــد«  عــن  العمــل  »أخالقيــات  مــن  معنويــة  داللــة  ذو  تأثيـــر  وجــود 

اإللكتـــرونية«. الخدمــات 

وجــود تأثيـــر ذو داللــة معنويــة مــن »أخالقيــات العمــل عــن بعــد« كُمتغيـــر مســتقل، فــي جميــع املتغيـــرات الفرعيــة  1 
للمتغيـــر التابــع »جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية« - مــع اختــالف مســتوى التأثيـــر.

ثانًيا: التوصيات

من خالل النتائج التي أفرزتها الدراسة، يو�سي الباحث بما يلي:

 1  
ً
 بتعزيـــز أبعــاد أخالقيــات العمــل عــن ُبعــد لــدى العامليـــن، باعتبارهــا ُمتغيـــرا

ً
 خاصــا

ً
ضــرورة أن تولــي الهيئــة اهتمامــا

 ينعكــس أثـــره علــى زيــادة وجــودة اإلنتــاج.
ً
هامــا

ضــرورة اهتمــام الهيئــة بتوظيــف عمــال أكفــاء وذوي أخالقيــات عمــل ُمتميـــزة، مــن أجــل تقديــم خدماتهــا بشــكل عــام  1 
– والخدمــات اإللكتـــرونية بشــكل خــاص- بجــودة عاليــة، ومنافســة. 

تشــكيل آليــة رقابيــة ملتابعــة التـــزام العامليـــن بأخالقيــات العمــل داخــل الهيئــة، ومنحهــا الصالحيــات التــي تمكنهــا مــن  1 
ضبــط إجراءاتهــا.

وضــع سياســات جديــدة تنســجم مــع التوجــه نحــو نهــج جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية، ومواكبــة التطــور التكنولوجــي  1 
املتســارع. 

العمل على نشر الوعي بأهمية استخدام الخدمات اإللكتـرونية، مع استمرارية الدعم الفني والتقني ملوقع الهيئة. 1 

ــف، مــن خــالل التـركيـــز علــى مراعــاة االحتياجــات الخاصــة  1 
ُ
زيــادة االهتمــام بمــا يشــعر املتعامليـــن باملزيــد مــن التعاط

لــكل مســتخدم حتــى يشــعر بمتعــة التفاعــل مــع موقــع الهيئــة عنــد االســتخدام.

العمــل علــى معرفــة الحاجــات واملتطلبــات املتجــددة للمتعامليـــن، وتلبيتهــا، واســتخدامها فــي تطويـــر وتحسيـــن جــودة  1 
الخدمــات اإللكتـــرونية، وفــي كســب والء ورضــاء املتعامليـــن.

الخاتمة

لــدى  ُبعــد  عــن  العمــل  أخالقيــات  أبعــاد  توافــر  أهميــة  مــدى  إلظهــار  الســالفة  الدراســة  فــي  عرضــه  تــم  مــا  خــالل  مــن 
العامليـــن، ومــا يعكســه ذلــك علــى مســتوى جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا املنظمــات، ومنهــا “هيئــة املجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة” فــي مصــر، تبيـــن ضــرورة التأكيــد علــى املنظمــات باتبــاع أســاليب حديثــة لتعزيـــز أخالقيــات العمــل عــن 
ُبعــد لــدى العامليـــن، األمــر الــذي ســينعكس تأثيـــره بشــكل طــردي، ومباشــر، علــى مســتوى جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي 
 فــي تحســن مســتوى ردود أفعــال املتعامليـــن واملستفيديـــن مــن هــذه 

ً
تقدمهــا هــذه املنظمــات ملتعامليهــا، وســيظهر مــردوده جليــا

الخدمــات، واستحســانهم لهــا، وهــو مــا ســيصب بالقطــع فــي صالــح املنظمــة.

 تحليــل البيانــات إحصائًيــا، واســتعراض النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، ووضــع 
َ
كمــا تــم فــي هــذه الدراســة أيضــا

التوصيــات املالئمــة لتلــك النتائــج.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

املراجع 

 	 مراجع باللغة العربية:
ً

أوال
أبــو النصــر، مدحــت محمــد محمــود. )    (. قيــم وأخالقيــات العمــل واإلدارة. القاهــرة: الــدار العامليــة للنشــر 1 

والتوزيــع.

أبــو رومــان، أســعد حمــاد. )    (. »أثـــر جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية فــي تعزيـــز والء العمــالء: دراســة علــى عينــة مــن 1 
عمــالء البنــوك التجاريــة األردنيــة«، مجلــة دراســات العلــوم اإلداريــة. مجلــد   ، عــدد  .

أبــو طبيــخ، هشــام نعيــم. )    (. »مــدى التـــزام مديـــري املــدارس األساســية بأخالقيــات مهنــة التعليــم فــي محافظــة 1 
غــزة مــن وجهــة نظــر املعلميـــن«، رســالة ماجستيـــر غيـــر منشــورة، الجامعــة اإلســالمية، غــزة.

الحميدان، عصام عبد املحسن. )    (. أخالقيات املهنة في اإلسالم. الرياض: العبيكان لألبحاث.1 

الحياصــات، خالــد. )    (. »دور أخالقيــات العمــل اإلســالمي فــي تطويـــر الســلوك التنظيمــي لألفــراد فــي املؤسســات 1 
الصحفيــة األردنيــة«، مجلــة التســويق اإلســالمي، املجلــد ) (، العــدد . 

الدراجــي، جبــار عبيــد. )    (. »أخــالق العمــل اإلداري فــي الــوزارات العراقيــة مــن وجهــة نظــر املوظفيـــن«، رســالة 1 
دكتــوراة غيـــر منشــورة، بغــداد: جامعــة ســانت كليمنتــس العامليــة.

األردنيــة 1  الجامعــات  مكتبـــات  تقـــدمها  التـــي  اإللكتـــرونية  الخدمــات  »جــودة   .)    (  . أحمــد  عمــاد  الدهيمــات، 
الرســمية والخاصــة مــن وجهــة نظــر املستفيديـــن: دراســة مقارنـــة«، رســالة ماجستيـــر غيـــر منشــورة، عمــان: جامعــة 

األوســط. الشــرق 

الرشــيد، صالــح. )    (. إطــار منهجــي لتشــغيل املــرأة الســعودية فــي ظــل تبنــي خيــارات العمــل عــن ُبعــد. الريــاض:  1 
صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية.

الرومــي، ســليمان ســالم. )    (. »درجــة التـــزام املشرفيـــن التـربوييـــن فــي محافظــات غــزة بأخالقيــات املهنــة مــن 1 
وجهــة نظرهــم وســبل تطويـــرها«، رســالة ماجستيـــر غيـــر منشــورة، الجامعــة اإلســالمية، غــزة.

الزومــان، وآخــرون. )    (. »العمــل عــن ُبعــد عاملًيــا ومجــاالت تطبيقــه فــي اململكــة العربيــة الســعودية«، سلســلة 1 
دراســات يصدرهــا مركــز اإلنتــاج اإلعالمــي، جامعــة امللــك عبــد العزيـــز، اإلصــدار الثانــي عشــر.

الســكارنة، بــالل خلــف. )    (. »أخالقيــات العمــل وأثـــرها فــي إدارة الصــورة الذهنيــة فــي منظمــات األعمــال: دراســة 1 
ميدانيــة علــى شــركات االتصــاالت األردنيــة«، مجلــة كليــة بغــداد للعلــوم االقتصاديــة، العــدد   .

الشــريف، حنيـــن نعمــان. )    (. »أثـــر املســائلة اإلداريــة علــى األداء الوظيفــي للعامليـــن اإلدارييـــن فــي وزارة التـــربية 1 
والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة«، رســالة ماجستيـــر غيـــر منشــورة، الجامعــة اإلســالمية، غــزة.

الشــمري، زهــرة. )    (. »مســتويات إدارة الجــودة فــي املنظمــات الخدميــة دراســة حالــة فــي مستشــفى دار التمريــض 1 
الخــاص بدائــرة مدينــة الطــب«، مجلــة بابــل ، العلــوم اإلنـــسانية ، املجلــد    ،العــدد   .

الضمور، هاني حامد. )    (. تسويق الخدمات. ط 5. عمان:  دار وائل للنشر.1 

الطراونــة، خالــد عطــا هللا؛ وأبــو جليــل، محمــد منصــور. )    (. »أثـــر أخالقيــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة 1 
في تحقيق امليـــزة التنافســية: دراســة ميدانية في الشــركات الصناعية املدرجة في ســوق عمان املالي«، املؤتمر الدولي 

الثانــي لكليــة إدارة األعمــال، جامعــة مؤتــة، األردن.
العاجــز، عبــد الرحيــم فــؤاد. )    (. »درجــة ممارســة املرشديـــن التـربوييـــن باملــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة 1 

ألخالقيــات املهنــة وعالقتهــا بالرضــا الوظيفــي لديهــم«، رســالة ماجستيـــر غيـــر منشــورة ، الجامعــة اإلســالمية، غــزة.

فــي تحقيــق كفــاءة األداء«، رســالة ماجستيـــر غيـــر 1  العمــل ودورهــا  )    (. »أخالقيــات   . العطــوي، عــواد محمــد 
األمنيــة. للعلــوم  العربيــة  نايــف  الريــاض: جامعــة  منشــورة، 

العنـزي، عوض خلف؛ والعدي، يعقوب رشيد.  )    (. »إدراك املوظفيـن للمسلك الوظيفي واألخالقيات املهنية 1 
دراســة ميدانيــة علــى األجهــزة الحكوميــة بدولــة الكويــت«، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة، 

املجلــد   ، العــدد  .
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الكساســبة، مشــعل عبــد املجيــد. )    (. »أثـــر جــودة الخدمــات الحكوميــة اإللكتـــرونية فــي أداء العامليـــن: دراســة 1 
حالــة وزارة التـــربية والتعليــم فــي محافظــة الكــرك«، عمــان: جامعــة الشــرق األوســط.

اللــوزي، مو�ســى. )    (. »الصعوبــات التــي تواجــه تطبيــق الخدمــات اإللكتـــرونية كمــا يـــراها العاملــون فــي أجهــزة 1 
الخدمــة املدنيــة فــي األردن«، املجلــة األردنيــة فــي إدارة األعمـــال، املجلــد   عــدد، .

املواقــع 1  الشــرائي لعمــالء  القــرار  أبعــاد جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية علــى  »أثـــر   .)    ( املجالــي، عبــد هللا قایــد. 
غيـــر منشــورة. عمــان:  رســالة ماجستيـــر  األردن«،  فــي   VIP MARKA دراســة حالــة شــركة  اإللكتـــرونية،  التجاريــة 

األوســط. الشــرق  جامعــة 

النوافلــة، إينــاس. )    (. »تقييــم مســتوى جــودة الخدمــات اإللكتـــرونية التــي تقدمهــا مكتبــة الجامعــة األردنيــة مــن 1 
وجهــة نظــر الطلبــة«، مجلــة كليــة التـــربية، جامعــة األزهــر، عــدد     ، الجــزء األول.

النويقــة، عطــا هللا بشيـــر. )    (. »أثـــر أخالقيــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة فــي تعزيـــز امليـــزة التنافســية فــي 1 
ــد  ، عــدد  .

ّ
البنــوك التجاريــة العاملــة فــي منطقــة مكــة املكرمــة«، دراســات )العلــوم اإلداريــة(، املجل

اقــع الــوزارات 1  الهزانــي، نــورة بــن ناصــر. )    (. الخدمــات اإللكتـــرونية فــي األجهــزة الحكوميــة: دراســة لتقييــم مو
الســعودية علــى اإلنتـــرنت، الريــاض: مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.

للعلــوم 1  دمشــق  جامعــة  مجلــة  ُبعــد«،  عــن  العمــل  ملمارســة  النفســية  »االتجاهــات   .)    ( والعمــري.  اليافــي 
.  عــدد   ،   املجلــد  والقانونيــة،  االقتصاديــة 

العامــة وأثـــرها علــى أداء منظمــات 1  )    (. »أخالقيــات الوظيفــة  أميـــن؛ والصــواف، محفــوظ حمــدون.  حاجــي، 
.   كليــة اإلدارة واالقتصــاد، عــدد  مجلــة  األعمــال«، 

أداء 1  مجلــة  املســتهلك«،  والء  تحقيــق  فــي  الخدمــات  جــودة  »أهميــة   .)    (  . رابــح  حمــودي،  مولــود؛  حــواس، 
.  عــدد  الجزائريــة،  املؤسســات 

زروق، محمــد. )    (. »أثـــر األخالقيــات اإلداريــة علــى األداء الوظيفــي: دراســة ميدانيــة فــي الشــركات الصناعيــة 1 
بمحافظــة ظفــار بســلطنة عمــان«، املجلــة العربيــة للعلــوم ونشــر األبحــاث، مجلــد) (، عــدد  . 

طشــطوش، رامــي عبــد هللا؛ ومزاهــرة، رانيــة عي�ســى. )    (. »درجــة ممارســة املرشديـــن التـربوييـــن ألخالقيــات مهنــة 1 
اإلرشــاد من وجهة نظرهم في ضوء بعض املتغيـــرات«، مجلة الجامعة اإلســالمية للدراســات التـــربوية والنفســية، 

املجلــد   ، العــدد  . 

عفيفــي، صديــق محمــد. )    (. أخــالق املهنــة لــدى املعلــم. القاهــرة: املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، جامعــة 1 
الــدول العربيــة.

قرنــي، حســام، )    (. »أخالقيــات العمــل ودورهــا فــي تعزيـــز مظاهــر اإلبــداع الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املنظمــات: 1 
دراســة  العربيــة:  مصــر  جمهوريــة  األميـــرية،  املطابــع  لشــئون  العامــة  بالهيئــة  العامليـــن  علــى  تطبيقيــة  دراســة 

 ، ديســمبر. عــدد   ،     لــإلدارة، مجلــد  العربيــة  ميدانية«،املجلــة 

 1 : بـــاإلدراك ورضـــا املســتفيد  بيـــن جــودة الخدمـــة  )    (. »العالقــة املنطقيــة  محمــود، أحمــد؛ والعــالق، بشيـــر. 
.  ، عــدد     للبحــوث والدراســات، املجلــد  أربــد  مجلــة  دراســة تحليليــة«، 

الجــودة 1  نمــــوذج مقتـــرح ألبعــــاد  نحــــو  اإللكتـرونــــية:  »الجــــودة   .)    ( باســـم.  واملبیضـــین،   نجـــم؛    نجـــم، عبـــود 
األردن. عمــان،  الثالــث،  العلمــي  املؤتمــر  التطبيقيــة،  العلــوم  جامعــة  اإللكتـــرونية«، 

نجم، عبود. )    (. إدارة الجودة الشاملة في عصر اإلنتـرنت. عمان، األردن: دار الـصفاء للنـشر والتوزيع.1 

نجــم، نجــم عبــود )    (، »الجــودة اإللكتـــرونية: املراجعــة وأبعــاد التطويـــر«، املؤتمــر العربــي األول إدامــة التميـــز 1 
والتنافســية فــي مؤسســات القطــاع العــام، عمــان: األردن. 

ياغي، محمد عبد الفتاح. )    (. األخالقيات في اإلدارة. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.1 
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استمارة استبيان
الزميلة الفاضلة / الزميل الفاضل 

تحية طيبة وبعد.....

يهدف الباحث إلى القيام بدراسة بحثية بعنوان:
أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن ، وعالقتها بجودة الخدمات 

اإللكتـرونية في املنظمات
)دراسة ميدانية على العامليـن بهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة(

ومــن أجــل ذلــك فقــد قــام الباحــث بتصميــم قائمــة اســتقصاء بغــرض قيــاس 
ُمتغيـــرات الدراســة.

بــكل  مــن حضراتكــم، تعاونكــم، والتكــرم باإلجابــة علــى فقراتهــا  لــذا املرجــو 
فقــرة  لــكل  املناســب  املــكان  فــي   )( عالمــة  بوضــع  وذلــك  وموضوعيــة،  صراحــة 
 بــأن املعلومــات التــي ســيتم جمعهــا ســوف 

ً
توضــح درجــة املوافقــة علــى كل منهــا، علمــا

تعامــل بســرية تامــة، ولــن تســتخدم إال ألغــراض البحــث العلمــي فــي هــذه الدراســة.

ولســيادتكم خالــص الشــكر والتقديـــر ملــا ســتقدمونه مــن إســهامات جليلــة 
العلمــي. للبحــث 

الباحث
 د. حسام قرني أحمد

القسم الثاني: البيانات املتعلقة بمحوري الدراسة
املحور األول:  العبارات التي تقيس املحور األول املتعلق بـ )أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن(

العــــبــــــــــــــــــــــــــارة
مستوى اآلراء 

افق  أو
افقبشدة ال محايدأو

افق أو
افق  ال أو

مطلقا
1 – التحلي باملسؤولية

أحرص على تحمل مسؤولية املهام املوكلة لي. 
أتطوع بأعمال إضافية للحفاظ على تقدم وتطويـر العمل. 
أهتم بمستقبل الهيئة وأحرص على تحقيق رسالتها. 
أسعى لتحقيق أهداف الهيئة دون النظر ملصالحي الشخصية. 
أؤمن بأن قيامي بواجباتي الوظيفية هي تحقيق للمصلحة العليا للمجتمع 

2 – الرقابة الذاتية
أحاسب نف�سي قبل محاسبة األخريـن، وأشعر بالندم عند التقصيـر في أداء العمل. 
الــدوام   ســاعات  غيـــر  آخــر  بوقــت  العمــل  مصلحــة  خــارج  الــدوام  أوقــات  لبعــض  إهــداري  أعــوض 

الرســمية.
أحرص على بذل الجهد بهدف إخراج العمل على أكمل وجه. 
أتجنب إثارة املشاكل داخل العمل. 

أحرص على االلتـزام بأوقات العمل.  
3 – الحفاظ على السرية

ألتـزم بالحفاظ على أسرار العمل واملتعامليـن وعدم نشرها.  
أبادر بتنبيه صاحب املعاملة إذا شعرت بأن هناك خرقا حدث حول سرية بياناته  
أعطي معلومات صحيحة، ومؤكدة عند السماح لي بذلك، وحسب الحاجة والغرض فقط.  
أحافظ على خصوصية املعامالت التي أقوم بتنفيذها  

افية القسم األول: البيانات الديموغر
اإلفادةُمتغيـرات الدراسة

ذكرالنوع
أنثى

العمر

من    سنة فأقل
من    إلى    سنة
من    إلى    سنة

   سنة فأكثـر

املؤهل 
العلمي

ما قبل الجامعي
بكالوريوس
ماجستيـر
دكتوراه

الخبـرة

من   سنة فأقل
من   إلى    سنوات
من    إلى    سنة
أكثـر من    سنة

املسمى 
التنظيمي

مديـر إدارة
رئيس قسم

إداري / موظف
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العــــبــــــــــــــــــــــــــارة
مستوى اآلراء 

افق  أو
افقبشدة ال محايدأو

افق أو
افق  ال أو

مطلقا
ألتـزم بإجراءات أمن معلومات العمل الخاصة والعامة.  

4 – األمانة
أحرص على استخدام مقتنيات العمل ألغراض العمل فقط وليس لألغراض شخصية.  
أحافظ على ممتلكات وأدوات العمل املادية واملعنوية.  
أمتنع عن قبول الهدايا أو األموال من اآلخريـن لتحقيق أهداف خاصة.  
أتجنب الوساطة أو املحسوبية في أدائي لعملي  
أتعامل مع جميع املتعامليـن بكل شفافية ووضوح  

5 – العمل كفريق
أساعد زمالئي في العمل عند قيامهم بأداء مهامهم  
أقدم املساعدة للموظف الجديد حتى يتمكن من إنجاز أعماله.  
أقوم بسد الفراغ في حال غياب أحد املوظفيـن العامليـن.  
أشارك زمالئي باملعلومات لتسهيل العمل وتوفيـر الجهد عليهم  
يتم التنسيق وتوزيع املهام بيـن املوظفيـن لتنفيذ األعمال املشتـركة  

املحور الثاني: العبارات التي تقيس املحور الثاني املتعلق بـ )جودة الخدمات اإللكتـرونية( 
1 	 االستجابة

القـــائمون علــــى املوقـــع اإللكتـرونـــي مهنيون ومدربون لتلبية الخدمة. 
القـــــائمون علــــــى املوقـــــع اإللكتـرونــــي علــــى اســـــتعداد تــــام لتقديــم للمســـاعدة فــي أقصــر وقــت وبأقــل  

جهــد ممكــن.
تعامليـن من الخدمات اإللكتـرونية. 

ُ
تهتم إدارة الهيئة بشكاوى واستفسارات امل

غبة في مساعدة املتعامليـن.  فو الهيئة، الرَّ
َّ
ُيبدي موظ

تستجيب الهيئة من خالل الخدمات اإللكتـرونية كما هو متوقع من املتعامليـن. 
2 – املصداقية

تحافظ الهيئة على خصوصية املعامالت التي تتم من خالل الخدمات اإللكتـرونية 
تقوم الهيئة بالوفاء بما وعدت به. 
تعامليـن سرية. 

ُ
أشعر بحرص الهيئة على أن تكون االتصاالت الخاصة بامل

يبدي موظفو الخدمات اإللكتـرونية بالهيئة النصيحة الصادقة للمتعامليـن. 
فو الهيئة متعامليها بمواعيد إنجاز الخدمات املطلوبة.  

َّ
ُيعلم موظ

ف
ُ
3 – التعاط

املخاطبـــة    عنـــد  للمتعامليـــن  شــخصًيا   
ً
اهتمامــــــا اإللكتـرونــــي  املوقـــــــــع  علــــــى  القــــــائمون  يمنــح 

اإللكتـــرونية.
يجيب القــائمون علـــى املوقــــع اإللكتـرونــي علــى استفسارات وطلبــات املتعامليـن بلطــــف وود واحتـرام.  
تعامليـــن منــذ طلــب الخدمــة   

ُ
يتابــع موظفــو الخدمــات اإللكتـــرونية بالهيئــة اإلجــراءات الخاصــة بامل

وحتــى نهايتهــا.
تعامليـن في مقدمة اهتماماتها.  

ُ
تضع الهيئة مصلحة امل

تقدم املؤسسة املساعدة الفورية الالزمة لتسهيل إجراءات التعامل على الخدمات اإللكتـرونية.  
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The Role of Teleworking Ethics among the Employees

In Achieving the Quality of Electronic Services
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ABSTRACT

This study aimed to identify the relationship between the ethics of working remotely among the em1
ployees, and the quality of electronic services provided by the New Urban Communities Authority in Egypt, 
And to find out whether there are statistical differences at the significance level of a ”0.05“  in the quality of 
electronic services provided by the authority due to the availability of the dimensions of the ethics of work1
ing remotely among the employees, or not.

The study population was determined from the authority’s employees of various job ranks, A ques1
tionnaire was designed and distributed to a random sample of 196 employees, The researcher received only 
159 questionnaires valid for analysis, where the correct response was approximately 81%.

Keywords: Remote Working, Service, Quality, Electronic Services, Electronic Service Quality, Ethics.
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 دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري 
ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ

َّ
لتحقيق امليـزة الت
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دولة اإلمارات العربية املتحدة

امللخص 1

ة فــي املنظمــات  نافســيَّ هدفــت الدراســة إلــى معرفــة دور استشــراف مســتقبل تنميــة رأس املــال البشــري لتحقيــق امليـــزة التَّ
الخاصــة، وقــد اســُتخدم فــي الدراســة املنهــج الّتحليلــي الوصفــي، وكانــت أداة الدراســة اســتبيان ُوزع علــى )   ( مــن موظفيـــن 
شــركة االتصــاالت فــي العاصمــة عّمــان. توصلــت الدراســة إلــى أّن آراء عّينــة الدراســة عــن مبـــررات ودواعــي استشــراف املســتقبل 
ة كانت  نافســيَّ في املوارد البشــرّية بنســبة متوســطة، وأّن اســتجابة عّينة الدراســة على دور الّتنمية البشــرّية في تعزيـــز امليـــزة التَّ
مرتفعــة. وأّنــه توجــد عالقــة طرديــة قويــة بيـــن استشــراف املســتقبل وتنميــة رأس املــال البشــري، أيًضــا يوجــد تأثيـــر معنــوي 
ة  نافســيَّ لالستشــراف علــى تنميــة رأس املــال البشــري، وتوجــد عالقــة طرديــة قويــة بيـــن تنميــة رأس املــال البشــري وامليـــزة التَّ

ة للمنظمــة. نافســيَّ للمنظمــة، ويوجــد تأثيـــر معنــوي لتنميــة رأس املــال البشــري علــى تحقيــق امليـــزة التَّ

ة. نافسيَّ الكلمات املفتاحية: استشراف املستقبل، تنمية رأس املال البشري، امليـزة التَّ

املقدمة

تشــهد بيئة املنظمات تغيـــرات وتطورات مســتمرة، بفعل تأثيـــر املنافســة الحادة كأحد مفردات ظاهرة العوملة املفروضة 
مــن النظــام العالمــي الجديــد، األمــر الــذي جعــل أداء هــذه املنظمــات ال يكفــي ملواجهــة آثــار تلــك التغيـــرات، بــل يســتلزم معهــا 
العمــل علــى تحسيـــن أدائهــا بمــا يمكنهــا مــن التفــوق علــى منافســيها، ويتيــح لهــا القــدرة علــى البقــاء وتحقيــق األهــداف التــي أنشــئت 
مــن أجلهــا.  وفــي ظــل اقتصــاد العوملــة البــد أن يتــم دمــج ممارســات ونظــم تنميــة رأس املــال البشــري فــي تنافســية املنظمــة وزيــادة 
 فــي الظــروف املتغيـــرة. حيــث تعــد تنميــة 

ً
 متميـــزا

ً
ة فــي ســوق املنظمــة القــدرة علــى تحقيــق مركــزا نافســيَّ اإلنتاجّيــة، حيــث تعنــى التَّ

وجيهّية ومعالجة الجوانب املتعلقة بالعنصر البشــرّي. وتتســم  رأس املال البشــري بمثابة أداة تســاعد اإلدارة في إعداد خطط تَّ
تنميــة رأس املــال البشــري بعــدة خصائــص منهــا مــا يلــي )عويــس،     :   (: 

 على درجة استجابة اإلدارة ملتطلبات رفع الكفاءة اإلدارية وزيادة فاِعلّية العنصر البشرّي. 1 
ً
تعد مؤشرا

سَتقَبلّية في البيئة املحيطة. 1 
ُ
تساعد املنظمة في توقع وإدارة التغيـرات امل

ة الكلّية للمنظمة. 1  تمكن اإلدارة من ربط عناصر تنمية رأس املال البشري باإلطار العام لالستـراتيجيَّ

ِة للمنظمة. 1  ْنِظيِميَّ تهيئة بيئة ثقافية تمكن العامليـن من املساهمة في تحقيق األهداف التَّ

وفــي هــذا اإلطــار يـــركز هــذا البحــث علــى دراســة وتحليــل ممارســات املنظمــة محــل البحــث فيمــا يتعلــق بتنميــة رأس املــال 
ســَتقَبلّية.

ُ
ة فــي مواجهــة التحديــات والتغيـــرات الحاليــة وامل نافســيَّ ــر ذلــك علــى تعزيـــز قدرتهــا التَّ

ّ
البشــري، وأث

مــا يســتفاد مــن أخطــاءه، وكذلــك نجاحاتــه ومــن خاللهــا يتــم 
ّ
إّن التخطيــط للمســتقبل ال يســعى إلــى إصــالح الحاضــر وإن

التـركيـــز علــى نتائــج املســتقبل وإمكانّيــة تحقيقهــا مــن أجــل غــٍد أفضــل وهــذا يعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل وهــي:

 *  تم استالم البحث في يناير     ، وقبل للنشر في فبرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ
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األول: التوســع فــي مجــال البحــوث االستشــرافية والتــي تجســد عالقتهــا فــي دراســة واستشــراف التطــورات املتوقعــة 1 
 إنســانًيا تتكامــل 

ً
ســَتقَبلّية مجــاال

ُ
ونتائجهــا املحتملــة وتحــدد كيــف يمكــن تحقيــق هــذا التطــور. إّن إجــراء الدراســات امل

ســَتقَبلّية فــي حيــاة البشــر بطريقــة عقالنيــة وموضوعيــة، 
ُ
فيــه املعــارف وتتعــدد، هدفهــا تحليــل وتقييــم التطــورات امل

، فهــي ال تصــدر تنبــؤات؛ ولكنهــا اجتهــاد ِعلمــّي منظــم، يوظــف املنطــق  ســاِنيُّ
ْ
 لإلبــداع اإِلن

ً
وهــي تفســح بذلــك مجــاال

ة، مع االستعداد  سَتقَبلّية بيـن النظم والعوامل الكلّية والَفْرِعيَّ
ُ
والعقل والحدس والخيال في اكتشاف العالقات امل

لهــا ومحاولــة التأثيـــر فيهــا، فاملســتقبل ليــس مكتوًبــا وال مقــدم لنــا فــي صــورٍة ِنهائّيــة، ولكنــه قيــد التشــكيل والتحكــم.

والثانــي: يعتمــد علــى قــدرات اإلنســان وتتمثــل باملعرفــة الضمنيــة؛ ُســميت ضمنيــة ألّنهــا مخفيــة غيـــر ظاهــرة للعيــان 1 
داخــل العقــل، والتــي يمتلكهــا مــن )الخبـــرة، والبصيـــرة، والحــدس، والخيــال، والرؤيــا، والــذكاء، والتفكيـــر، والفهــم( 
تطويـــر  مــن  اإلداريــة  القيــادات  تمكــن  فهــذه  )اإِلحصائّيــة(.  ّمّيــة 

َ
الك األســاليب  علــى  العاليــة  التدريبــات  وممارســة 

املعاييـــر التــي يمكــن مــن خاللهــا التوصــل إلــى أفضــل صــور املســتقبل. فالحــدس، يقــوم علــى الخبـــرة الذاتّيــة للباحــث 
ســَتقَبلّية، ويعتقــد البعــض أّن هــذا النمــط ينتمــي إلــى العمــل الفنــي أكثــر منــه إلــى العمــل 

ُ
الــذي يجــري الدراســة امل

الِعلمــّي، حيــث يفتقــر إلــى القاعــدة املوضوعّيــة مــن البيانــات واملالحظــات التــي يمكــن باالعتمــاد عليهــا تقويــم التنبــؤات 
التــي يتوصــل إليهــا الباحــث تقويًمــا ِعلمًيــا؛ ولذلــك يوصــف هــذا النمــط بالذاتّيــة التــي تقــوم علــى الرؤيــة الحدســّية 
التــي تعكــس ذاتّيــة الفــرد وخبـــراته الخاصــة، كمــا يقــوم هــذا النمــط علــى محاولــة تعــرف التفاعــالت والتشــابكات 
 دون أْن يدعــي إثباتهــا، وهنــا تبـــرز العوامــل الذاتّيــة؛ فالحــدس 

ً
التــي تــؤدي إلــى صــورة معّينــة يتوقعهــا الباحــث ســلفا

ــر يـــراه بعــض النــاس الذيـــن ينشــغلون بهمــوم مجتمعهــم، وُيســلمون ِعلمًيــا ببعــض األفــكار  ليــس إلهاًمــا ولكنــه تقديـ
خــص وتعبـــر عــن مصالــح محــددة )محمــود،     (.

ّ
ل

ُ
والنظريــات التــي يمكــن أْن ت

ســَتقَبلّية لتـــرشيد 1 
ُ
ســَتقَبلّية: يستعيـــن الخبـــراء فــي مجــال التخطيــط بالعديــد مــن التقنيــات امل

ُ
الثالــث: التقنيــات امل

 مــن تحديــد املشــكلة إلــى مرحلــة التنفيــذ والتقييــم مثــل )تقنّيــة الســيناريوهات، وتقنّيــة دلفــي، 
ً
عملّيــة التخطيــط بــدءا

وتقنّيــة التنبــؤ، وتقنّيــة املحــاكاة، وتقنّيــة نظرّيــة املبــاراة، وبحــوث العمليــات، ونظــم املعلومــات(.

ومــن الســابق يكــون االستشــراف جهــد ِعلمــّي منظــم يـــرمي إلــى صياغــة مجموعــة مــن التنبــؤات املشــروطة التــي تشــمل 
ــر مــدة زمنّيــة معّينــة تمتــد ألكثــر مــن عشريـــن عاًمــا  املعالــم الرئيســة ألوضــاع مجتمــع معيـــن، أو مجموعــة مــن املجتمعــات عبـ
وذلــك عــن طريــق التـركيـــز علــى املتغيـــرات التــي يمكــن تغييـــرها بواســطة القــرارات أو التــي قــد تتغيـــر بفعــل أحــداث غيـــر مؤكــدة. 

وينطــوي هــذا التعريــف علــى عــدة أمــور:

إعمــال العقــل والخيــال املنظــم فــي طــرح التنبــؤ املشــروط بأفعــال معّينــة قــد يلبــي طموحــات مجتمــع واحــد أو عــدة 1 
مجتمعــات.

اتساع املدى الزمني لالستشراف، فهو يبدأ من الزمن القريب ويتجه إلى الزمن املنظور ألكثر من عشريـن عاًما.1 

التحكــم فــي املتغيـــرات الداخليــة بهــدف تحقيــق األهــداف املنشــودة، ومحاولــة توخــي أخطــار املتغيـــرات الخارجيــة عــن 1 
طريــق توقــع أحداثهــا التــي قــد ال تكــون فــي الحســبان.

ــه محاولــة للتوقــع بمســتقبل العــرض والطلــب علــى الوظائــف أو نــوع 
ّ
إّن استشــراف مســتقبل املــوارد البشــرّية ُيعــرف بأن

معيـــن مــن العمــل، ســواء اعتمــد ذلــك علــى النمــو الكمــي فــي قيــم متغيـــرات العــرض والطلــب املاضيــة والحاليــة أو علــى اآلراء 
الشــخصية املبنّيــة علــى القــراءة املتعمقــة ملجــرى األحــداث التــي يتأثــر بهــا العــرض والطلــب علــى الوظائــف. حيــث تنطلــق أهمّيــة 
استشــراف مســتقبل املوارد البشــرّية من أهمّية اإلنســان نفســه. ولذا فاستشــراف مســتقبل املوارد البشــرّية يهدف إلى تـــرشيد 
القــرارات اإلداريــة بهــدف االســتغالل املثالــي للمــوارد املتاحــة؛ أّي تحسيـــن مســتوى الكفــاءة فــي توظيــف املــوارد العامــة فــي مجــال 
العمل. وكما وصفه عدد من املنظريـن أّن استشراف املستقبل الوظيفي يستهدف وضع تصورات وبدائل واختيارات تساعد 
املسئوليـــن وصانعــي القــرار فــي اختيــار مــا يناســب األجيــال القادمــة مــن أنظمــة وظيفّيــة عملّيــة. وتتـــزايد أهمّيــة استشــراف 
املســتقبل الوظيفــي العملــّي بتـــزايد التنافــس بيـــن شــعوب األرض علــى كســب الســبق فــي زمــن العوملــة واالقتصــاد التكاملــّي، 
 وبالتالــي تضمــن 

ً
 عــن البيئــة ذات الجــودة العاليــة والتــي تخــرج عامليـــن أعلــى مهــارة وإنتاجــا

ً
حيــث تتنقــل رؤوس األمــوال باحثــة

عائــدات أعلــى للمستثمريـــن.
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 مقدمــة لتطــّور ســريع وشــامل، ينتظــره عالــم 
ّ

إّن التغيـــر الســريع الــذي يشــهده القــرن الواحــد والعشريـــن مــا هــو إال
املســتقبل؛ الــذي تتجســد فيــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة، التــي تقــوم علــى مبــدأ أّن اآلالت والعقــول اإللكتـــرونّية ســوف تقــوم 
باألعمــال الروتينيــة، وتتـــرك لإلنســان األعمــال االبتكارّيــة واإلبداعّيــة. وهــذا يتطلــب أّن يغيـــر الباحثيـــن والطلبــة وأصحــاب 
القــرار أســلوب التفكيـــر، بحيــث يكونــوا مؤهليـــن للتعامــل مــع علــوم املســتقبل واكتشــافاته وإبداعاتــه. بــدوره يتطلــب تنميــة 
عقــول مفكــرة ال تقــف عنــد حــل وحيــد للمشــكلة بــل قــادرة علــى التفكيـــر الناقــد والتفكيـــر التأملــّي بحيــث تســتطيع إدراك 
عالقــات جديــدة بيـــن املعلومــات املتاحــة لــكل مشــكلة وبيـــن أبعادهــا املختلفــة. فتظهــر بدائــل مبدعــة وحديثــة غيـــر تقليدّيــة 
لحــل أي مشــكلة، ثــم تقتـــرح مــن بيـــن هــذه الحلــول أيهــا أكثــر فاِعلّيــة وجــدوى بداللــة طبيعــة الظــروف والعوامــل التــي نشــأت فيهــا 

.
ً
املشــكلة وفــي ظــل نوعّيــة املتغيـــرات املحيطــة بهــا أيضــا

التفكيـــر  مــن  نهايتهــا، كان البــد  بــدء الخليقــة حتــى  تقــّدم اإلنســان وتطــّوره منــذ  فــي  التفكيـــر مطلًبــا أساســًيا  ــا كان 
ّ
ومل

الصحيــح الشــبكي الــذي يتكامــل فيــه التفكيـــر الرأ�ســي واألفقــّي فــي أي مشــكلة أو ظاهــرة حتــى نســتطيع مواكبــة كل عصــر مــن 
العصــور.

حــدد مــاذا نـــريد أْن يكــون مســتقبلنا 
ُ
ُبــدَّ أْن ن  

َ
لذلــك االهتمــام باملســتقبل مــن الضروريــات التــي تحتــاج إلــى عنايــة، وال

الوظيفــي والتِعلمــّي، واملســتقبل مــن الغيبيــات التــي ال نعلمهــا، لكــن ال يمنــع مــن التنبــؤ باملســتقبل. وبنــاًء علــى تجــارب املا�ســي 
ــا نصــل إليهــا حتــى وإْن كانــت ال تحيــط الجوانــب، علــى األقــل لــو بعــض منهــا 

ً
ومعطيــات الحاضــر، نســتطيع أْن نحــدد أهداف

يتحقــق علــى أكمــل وجــه. ولدراســة هــذا املســتقبل واستشــرافه يتطلــب منــا بحــث شــامل وتطويـــر ملناهجنــا التعليميــة كافــة، 
وكذلــك فــرق بحثيــة للكثيـــر مــن التخصصــات لتصبــح أعــم وأشــمل وذات خبـــرات كافيــة.

إّن أول متطلبــات استشــراف املســتقبل هــو مرونــة النظــام االقتصــادي والتعليمــي والسيا�ســي، بحيــث يســتجيب إلــى 
حاجــات التغييـــر املســتمرة، ثــم التـركيـــز علــى إّن عملّيــة التطويـــر والتحسيـــن عملّيــة مســتمرة، وبنــاء القــدرة لــدى الفــرد علــى 
التعلــم الذاتــي واملســتمر، ثــم ربــط عمليــات التطويـــر والتحسيـــن بســوق العمــل واحتياجاتــه املتغيـــرة واملتجــددة مــن أيــدي 
 تجديــد أدوات التعليــم  وتقنياتــه واالهتمــام بوجــه عــام 

ً
عاملــة وبمطالــب الّتنميــة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بوجــه عــام، أيضــا

اِفــّي العربــي والعالمــي، 
َ

ق
َّ
بالربــط بيـــن التقنيــات التكنولوجيــة واإلعالميــة واملعلوماتيــة الجديــدة، وربــط التطويـــر بالتـــراث الث

واالهتمــام باملحافظــة علــى التـــراث العربــي  وتجديــده بطريقــة صحيحــة مــن خــالل منطلقاتــه ومــن خــالل تفاعلــه مــع التـــراث 
اِفــّي العالمــي املتجــدد.

َ
ق

َّ
الث

بــدون محاولــة قــراءة مســتقبل الطلــب علــى الوظائــف وكيفيــة مقابلــة ذلــك الطلــب بشــكل يضمــن توزيــع مثالــي للمــوارد، 
وتحقيــق القــدر األق�ســى مــن الفاِعلّيــة فــي مقابلــة معاييـــر الجــودة العامليــة، لــن يتســنى للشــعب أْن يقــاوم القــوى املنافســة. 

 للمنهجّيــة العامــة الستشــراف مســتقبل املــوارد البشــرّية حيــث يتــم مــن خــالل:
ً
وتوضيحــا

جاهــات املاضيــة فــي نمــو الســكان والتطــور الكمــي فــي أعــداد الطــالب، ومعــدالت االلتحــاق بالدراســة؛ 1 
ّ
تحليــل االت

وذلــك مــن أجــل اســتخراج أنمــاط النمــو واملؤشــرات الخاصــة بالخصوبــة ومعــدالت الوفيــات والهجــرة.

إجراء إسقاطات مستقبلية ملدد طويلة كأداة مهمة للتخطيط وتنفيذ البـرامج والتقويم.1 

بالــذات ومحاولــة 1  العــام الحكومــي واملخصــص منــه للتنميــة البشــرّية  جاهــات املاضيــة بشــأن اإلنفــاق 
ّ
تحليــل االت

لهــذا  التــي ســتكون متاحــة  املــوارد  العــام وتحديــد حجــم  النمــو االقتصــادي ونمــو اإلنفــاق  إجــراء توقعــات بشــأن 
املســتقبل. فــي  القطــاع 

الدولــة 1  فــي  املختلفــة  االقتصادّيــة  القطاعــات  لنمــو  ســَتقَبلّية 
ُ
امل جاهــات 

ّ
االت حــول  قطاعيــة  إســقاطات  إجــراء 

ســَتقَبلّية 
ُ
ســَتقَبلّية مــن القــوى العاملــة ومقابلــة ذلــك مــن مخرجــات التعليــم بأنماطــه الحاليــة وامل

ُ
واحتياجاتهــا امل

حــدة. علــى  قطــاع  لــكل  الفائــض  أو  النقــص  أوجــه  تحديــد  ومحاولــة 

مشكلة الدراسة

عــن الثــورات الســابقة وتقــوم علــى تقنيــات 
ًً
ــا كليا

ً
نحــن اآلن فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة وهــذه الثــورة تختلــف اختالف

ــر مــن التقنيــات، حيــث  حديثــة تجمــع بيـــن العلــوم الفيـــزيائية، واملاديــة، والرقميــة، والبيولوجيــة، والنانــو تكنولوجــي، والكثيـ



ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

تدخل هذه التقنيات في كل التخصصات واملجاالت واالقتصادات والصناعات، وتساهم بـربط مالييـن األشخاص بالشبكة 
حّســن مــن كفــاءة األعمــال وِإدارِة املنظمــات وإعــادة إحيــاء البيئــة الطبيعيــة عبـــر اإِلدارِة األفضــل 

ُ
العنكبوتيــة العامليــة، وت

صــول واملوجــودات لالقتصــاد ِفــي جميــع مفاصــل الحيــاة. والحضــارة الحديثــة بأبعادهــا املختلفــة حضــارة قوامهــا الخيــال 
ُ
لأل

واإلبــداع الفكــري والعقــل املجــدد، وهــذا ال يأتــي مــن فــراغ وال يقــوم علــى أرضيــات رخــوة أو أســس واهيــة، بــل علــى أنشــطة 
عقليــة متنوعــة مثــل التخطيــط، ومراقبــة التقــدم، وبــذل جهــود ذهنيــة لتقويــم طريقــة العمــل ثــم التعلــم وســرعة األداء واتخــاذ 
نــه ال تـــزال بعــض 

ّ
 أ

ّ
القــرارات، واختبــار ســالمة التعلــم والتفكيـــر، وســالمة وجــودة االستـــراتيجيات املســتخدمة فــي األداء. إال

 لالتجاهــات واملفاهيــم الِعلمّيــة والعامليــة الحديثــة فــي تنميــة رأس املــال البشــري واســتخدام 
ً
 محــدودا

ً
املنظمــات تشــهد تطبيقــا

ة للمنظمــة وتحقيقهــا فــي املســتقبل، ومــن خــالل التعــرف علــى  التوجيهــات الحديثــة واملعاصــرة بمــا يخــدم األهــداف االستـــراتيجيَّ
جاهــات وآليــات تطبيقهــا، ومــن ثــم القــدرة علــى معالجتهــا ومــا يمكــن هــذه املنظمــات مــن العمــل علــى زيــادة فعالّيــة 

ّ
واقــع هــذه االت

ة، والبقــاء فــي دنيــا األعمــال. تنميــة رأس املــال البشــري مــن أجــل مســاعدة املنظمــة مــن تحقيــق أهدافهــا االستـــراتيجيَّ

أّن رؤيــة املســتقبل بمنظــور الحاضــر املعاصــر يتطلــب التجديــد واملواكبــة علــى مختلــف األنشــطة والعناصــر املعرفيــة 
دون إهمــال أو قصــور فــي جانــب مــا، وهــذا مــا تقــرأه البيانــات الرقميــة واإِلحصائّيــة التــي يحصــل عليهــا املختصــون فــي تصويــب 
القــرارات وتوجيــه الخطــط. إّن إهمــال وجــود تخطيــط استـــراتيجي جيــد يقــوم علــى تحديــد عناصــر القــوة والضعــف، والفــرص 
والتهديــدات، ودراســة املنافسيـــن بمــا يضمــن لهــا تحقيــق أهدافهــا، وزيــادة قدراتهــا علــى مواجهــة املشــكالت، والتغلــب علــى 
املنافسيـــن بغــرض الحصــول علــى ميـــزة تنافســية نســبية وتحقيــق االســتمرارية فــي األســواق، حيــث هنــاك أعــداد كبيـــرة مــن 
املتنافسيـــن باإلضافــة إلــى تـــزايد حــاالت االندمــاج بيـــن العديــد مــن املنظمــات وتـــزايد االعتمــاد علــى العمليــات التكنولوجيــة 
واالهتمــام بمراجعــة التكاليــف وتخفيضهــا لصالــح املســتهلك، وتوفيـــر القــوى البشــرّية املؤهلــة القــادرة علــى العطــاء واإلبــداع 
والتميـز واإلنتاج في عصر معولم تشتد فيه روح املنافسة القائمة على التكتل االقتصادي واقتصادات املعرفة واملعلوماتية؛ 
ة في املنظمات  نافسيَّ لذلك كانت هذه الدراسة ملعرفة دور استشراف مستقبل في تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

ِئي�ِســّي التالــي: واملؤسســات الخاصــة. وتتلخــص مشــكلة الدراســة بالتســاؤل الرَّ

ة في املنظمات الخاصة؟ نافسيَّ
َّ
ما دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة الت

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة:

ماهي مبـررات ودواعي استشراف املستقبل في املوارد البشرّية من وجهة عّينة الدراسة؟ 1 

ة من وجهة عّينة الدراسة؟ 1  نافسيَّ ة الّتنمية البشرّية في تعزيـز امليـزة التَّ ما دور استـراتيجيَّ

امليـــزة  1  لتحقيــق  البشــري  املــال  رأس  وتنميــة  مســتقبل  استشــراف  بيـــن  ِإحصائّيــة  داللــة  ذات  عالقــة  يوجــد  هــل 
ة؟ نافســيَّ التَّ

أهمّية الدراسة

تنعكس أهمّية البحث من خالل املساهمات التالية:

ة. 1  نافسيَّ تحديد أسباب زيادة االهتمام بإدارة تنمية رأس املال البشري كمصدر لتحقيق امليـزة التَّ

ة. 1  نافسيَّ العالقة بيـن تنمية رأس املال البشري وتحقيق امليـزة التَّ

تحديد آليات تطبيق األدوار الحديثة في تنمية رأس املال البشري. 1 

ة داخــل املنظمــة محــل  1  نافســيَّ دراســة مــدى جــدوى اســتخدام عناصــر تنميــة رأس املــال البشــري فــي دعــم القــدرة التَّ
ة تنميــة رأس املــال البشــري هــي أفضــل الوســائل الســتثمار املــوارد وتعظيــم قدراتهــا  البحــث باعتبــار أّن استـــراتيجيَّ

علــى رفــع كفــاءة وفاِعلّيــة املنظمــة.

ســَتقَبلّية كآليــة للتخطيــط تهــدف إلــى بنــاء إطــار فكــري يهتــم بتفسيـــر وتحديــد طبيعــة املشــكالت  1 
ُ
أّن الدراســات امل
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ســاِنيُّ فــي املســتقبل، وتوجيــه القــادة السياسييـــن وتحضيـــرهم ملواجهــة البدائــل 
ْ
والتحديــات التــي تواجــه التطــور اإِلن

البديــل  تحقيــق  إلــى  للوصــول  املطلوبــة  والشــروط  اإلمكانــات  وتوظيــف  رصــد  طريــق  عــن  املختلفــة  ســَتقَبلّية 
ُ
امل

املناســب، ويدفعنــا إلــى ذلــك مــا يـــزخر بــه هــذا العصــر مــن ثــورة ِعلمّيــة ومعلوماتيــة وتكنولوجيــة، وانفجــار معرفــّي، 
وتالحــم عضــوي بيـــن الحاســبات والعقــل البشــرّي.

مصطلحات الدراسة
ّمّيــة أو نوعّيــة ُمْنَتقــاه حســب طبيعــة مجــال الدراســة، 1 

َ
االستشــراف: جهــد فكــري ِعلمــّي متعمــق مبنــي علــى مؤشــرات ك

وُيقصــد منــه التنبــؤ بمســتقبل ظاهــرة معّينــة مــن خــالل طــرح احتمــاالت وبدائــل تتفــاوت فــي درجــة إمكانّيــة وقــوع أي منهــا.

ّمّية ونوعّية متوافرة 1 
َ

املستقبل: مشهد ظني افتـــرا�سي يولده التفكيـــر املنهجي حول الزمن اآلتي في ضوء مؤشرات ك
حــول ظاهــرة أو مســألة معّينــة. ويتشــكل املســتقبل فــي هيئــة بدائــل وخيــارات تتفــاوت فــي درجــة إمكانّيــة وقوعهــا. ويؤثــر 
، بشــكل مقصــود أو غيـــر مقصــود علــى آليــة 

ً
اِفــّي الســائد واالتجــاه الفكــري للباحــث أو كليهمــا معــا

َ
ق

َّ
النظــام القيمــي الث

ســَتقَبلّية )الساحلي،     (.
ُ
تشــكل الســيناريوهات )املشــاهد( امل

متباينــة، 1  لــرؤى مســتقبلية  يتســع  باألســاس،  اســتطالعي  هــو جهــد  املســتقبل  استشــراف  املســتقبل:  استشــراف 
ــة فــي عالــم يمــوج بالحركــة  ســَتقَبلّية بيـــن األشــياء والنظــم واألنســاق الكلّيــة والَفْرِعيَّ

ُ
ويســعى الستكشــاف العالقــات امل

ويتصف بازدياد درجة »عدم اليقيـــن« ولذا يمكن تشبيه النظرة االستشرافية بالوقوف على ربوة عالية الستطالع 
آفــاق املســتقبل املنظــور، كٌل بحســب مــا يســمح بــه بصــره وبصيـــرته.

بهــا ومتابعتهــا، وذلــك بتوظيفهــم وتدريبهــم وتقييــم 1  تنميــة رأس املــال البشــري: إعــداد املــوارد البشــرّية واالهتمــام 
أداءهــم وتخطيــط مســارهم الوظيفــي، بهــدف تنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم والحصــول علــى ميـــزة تنافســية تمكنهــا مــن 

ضمــان البقــاء واالســتمرارية.

ة تنميــة رأس املــال البشــري: بأّنهــا السياســات واملهــام التــي تســاهم فــي رفــع كفــاءه العامليـــن فــي املنظمــات 1  استـــراتيجيَّ
واملؤسســات الخاصــة وزيــادة عمليــة املعرفــة والقــدرات واملهــارات مــن خــالل التدريــب والتطويـــر لتحسيـــن أدائهــم 

لالرتقــاء باملنظومــة التدريبيــة بمــا يحقــق األهــداف العامــة لهــا فــي جميــع املجــاالت.

ة بأّنهــا مصطلــح يشيـــر إلــى جــودة الخدمــة املقدمــة مــن املؤسســة ومــدى 1  نافســيَّ ة: تعــرف امليـــزة التَّ نافســيَّ
َّ
امليـــزة الت

ة معّينــة  اكتســابها مليـــزات تجعلهــا فــي وضــع متميـــز عــن باقــي منافســيها يتــم تحقيقهــا فــي حالــة إتباعهــا الستـــراتيجيَّ
للتنافس )حامد،     (. 

ة: هي ميـزة املؤسسة في منظور سوق املنتج الذي يجلب أكثر من مركز تناف�سي للمؤسسة  1  نافسيَّ
َّ
عرف امليـزة الت

ُ
وت

ة تعني حصول املؤسسة على مركز تناف�سّي متقدم في السوق. نافسيَّ ويعني ذلك بأّن امليـزة التَّ

حدود الدراسة
فــي 1  ة  نافســيَّ التَّ املــال البشــري لتحقيــق امليـــزة  الحــدود املوضوعّيــة: معرفــة دور استشــراف مســتقبل تنميــة رأس 

الخاصــة. املنظمــات 

الحدود املكانية: شركات االتصاالت في األردن.1 

الحدود الزمنّية:     /     .1 

الحدود البشرّية: موظفيـن من شركات االتصاالت )شركة أورانج وشركة أمنية( في األردن.1 

الدراسات السابقة

ة  نافســيَّ دراســة )عبــد القــادر، 2019(، وعنوانهــا »تســويق املــوارد البشــرّية كأحــد املداخــل الحديثــة لتحقيــق امليـــزة التَّ
ملنظمــات األعمــال البنــك العربــي بــاألردن نموذًجــا«. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى أهمّيــة التوجــه نحــو تســويق 
ة فــي منظمــات األعمــال وتكونــت عّينــة الدراســة مــن )   (  نافســيَّ املــوارد البشــرّية كأحــد املداخــل الحديثــة لتحقيــق امليـــزة التَّ
تــؤدي  البشــرّية  املــوارد  تســويق  إجــراءات  بــأّن تطبيــق  الدراســة  وقــد خلصــت  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  موظًفــا واســتخدام 
بمنظمــات األعمــال للتميـــز فــي بيئــة تســودها شــدة املنافســة، فالبنــك العربــي بــاألردن حقــق التميـــز فــي القطــاع املصرفــي عــن 



ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

طريــق إتبــاع أســلوب معيـــن الختيــار املــوارد البشــرّية ذات الكفــاءات العاليــة، وعــن طريــق تقديــم التحفيـــز والدعــم اإلداري 
 عــن طريــق تمكيـــن موظفيهــا وتقديــم بـــرامج تدريبيــة.

ً
ملوظفيهــا لكســب والءهــم واملحافظــة عليهــم، وأيضــا

دراســة )Christos Sigalas VassilisM. Papadakis, 2018(، بعنــوان »أثــر العالقــة بيـــن امليـــزة التنافســية واألداء 
املتفــوق للمــوارد البشــرية. وهدفــت إلــى التعــرف علــى العالقــة بيـــن امليـــزة التنافســية واألداء املتفــوق«، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )  ( شــخص واســتخدام الباحــث املنهــج الوصفــي وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود أربعــة أنــواع مــن العالقــات بيـــن 
نمــط  التــي تدعــم   علــى األســباب 

ً
 تجريبيــا

ً
الدراســة دليــال إلــى ذلــك توفــر هــذه  املتفــوق، باإلضافــة  التنافســية واألداء  امليـــزة 

العالقــة لــألداء املتفــوق دون امليـــزة التنافســية.

دراســة )Mlle, 2013(، وعنوانهــا »الــدور االستـــراتيجي إلدارة املــورد البشــري فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية«. وهدفــت إلــى 
التعــرف علــى الــدور االستـــراتيجي إلدارة املــورد البشــري فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية املســتدامة لشــركات مختلفــة فــي الجزائــر، 
وتكونت عينة البحث من )  ( موظف منهم )  ( ذكر و)  ( أنثى واستخدام الباحث املنهج الوصفي وقد توصلت الدراسة 
إلــى أظهــرت الدراســة أن العالقــة بيـــن التنشــئة االجتماعيــة وامليـــزة التنافســية ضعيفــة، والعالقــة بيـــن بـــرامج التدريــب وامليـــزة 
التنافســية ضعيفــة، ووجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن ســلوك املــوارد البشــرية وتطويـــر امليـــزة التنافســية، ووجــود 

عالقــة ضعيفــة بيـــن اإلدارة االستـــراتيجية للمــوارد البشــرية وامليـــزة التنافســية.

ســَتقَبلّية وتطبيقاتهــا فــي التخطيــط، وهدفــت إلــى 
ُ
دراســة إلــى )مبـــروك، 2012(، بعنــوان مناهــج وتقنيــات الدراســات امل

ســَتقَبلّية فــي عملّيــة التخطيــط، واتبعــت الدراســة املنهــج النوعــي، حيــث عمــد 
ُ
دراســة وتحليــل كيفيــة اســتخدام التقنيــات امل

ســَتقَبلّية فــي عملّيــة التخطيــط؟  وعــرض 
ُ
الباحــث اإلجابــة عــن الســؤال املحــوري: كيــف يتــم اســتخدام تقنيــات الدراســات امل

تقنّيــة،  اســتخدام كل  تحديــد طريقــة  فــي  الرئيســة  املحــكات  مــن  عــدد  واســتخدم  ذلــك  لتحقيــق  االستـــراتيجيات  مــن  عــدد 
ســَتقَبلّية كآليــة للتخطيــط، يصبــوا إلــى تحقيــق هدفيـــن أساسييـــن: يتمثــل األول فــي بنــاء 

ُ
وتوصلــت الدراســة إلــى أّن الدراســات امل

ســاِنيُّ فــي املســتقبل ويتمثــل الثانــي فــي 
ْ
إطــار فكــري يهتــم بتفسيـــر وتحديــد طبيعــة املشــكالت والتحديــات التــي تواجــه التطــور اإِلن

سَتقَبلّية املختلفة عن طريق رصد وتوظيف اإلمكانات والشروط 
ُ
توجيه القادة السياسييـــن وتحضيـــرهم ملواجهة البدائل امل

املطلوبــة للوصــول إلــى تحقيــق البديــل املناســب.

ة املســتدامة  نافســيَّ ة تنميــة رأس املــال البشــري فــي تحقيــق امليـــزة التَّ دراســة )حربــي، 2012(، بعنــوان »أثــر استـــراتيجيَّ
للمؤسســة االقتصادّيــة: دراســة حالــة ملجمــع الصيدليــة لصناعــة األدويــة«. وهدفــت الدراســة إلــى توضيــح أهمّيــة العنصــر 
البشــرّية، وتدريبهــا،  املــوارد  )توظيــف  مــن  التأكيــد علــى دور كل  وأيًضــا  للمؤسســات.  البشــرّي  املــال  باعتبــاره رأس  البشــرّي 
وتخطيــط مســارها الوظيفــي، وتقييــم أداءهــا(، وتكونــت عّينــة الدراســة مــن )   ( عامــل واســتخدام الباحــث املنهــج الوصفــي  
وتوظيفهــا  الكفــاءات  أفضــل  عــن  البحــث  خــالل  مــن  وتنميتهــا  البشــرّية  بمواردهــا  املنظمــة  اهتمــام  الدراســة:  نتائــج  وكانــت 
والعمــل علــى زيــادة معارفهــا مــن خــالل تدريبهــم والحــرص علــى متابعــة وتقييــم أدائهــا لتقويــة نقــاط القــوة لديهــا ومعالجــة نقــاط 
الضعــف، والعمــل علــى تخطيــط مســارها الوظيفــي وتنميــة ميولهــا املنهــي مــن أجــل إعدادهــم لشــغل وظائــف أكثــر مســئولية 

وأداء مهامهــم علــى أحســن وجــه.

من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة يمكن استخالص النتائج التالية:

 على عكس الجوانب األخرى للتنافس والعمل على تنميتهم 1 
ً
 كبيـرا

ً
 وجهدا

ً
االستثمار في الجانب البشرّي يتطلب وقتا

وزيــادة معارفهــم مــن خــالل تدريبهــم والحــرص علــى متابعــة وتقييــم أدائهــم لتقويــة نقــاط القــوة لديهــم ومعالجــة نقــاط 
الضعــف مــن أجــل إعدادهــم لشــغل وظائــف أكثــر مســئولية وأداء مهامهــم علــى أفضــل وجــه.

جاهــات املرغوبــة يــؤدى إلــى 1 
ّ
االســتثمار فــي قــدرات املــوارد البشــرّية بهــدف تطويـــر قاعــدة املعرفــة وتطويـــر املهــارات واالت

ة. نافســيَّ  للميـــزة التَّ
ً
 بــأّن هــذه القــدرات وتنميتهــا واســتخدامها يعتبـــر مصــدرا

ً
مســتويات أعلــى فــي األداء علمــا

ة.1  نافسيَّ االعتماد على املوارد البشرّية ضروري في املنظمات التي تمر بمرحلة التحول االنتقالي لتحقيق امليـزة التَّ

كل 1  لــه  توفــر  وأْن  الضمانــات  بــكل  يحــاط  أْن  يجــب  مســتقبلي  اســتثمار  باألســاس  هــو  البشــري  املــال  رأس  تنميــة 
منــه. العائــد  لتحقيــق  الصحيــة  املقومــات 

تميـزت الدراسة الحالية بالربط بيـن سيناريوهات استشراف املستقبل ورأس املال البشري لتحقيق ميـزة تنافسية.1 
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اإلطار النظري للدراسة

فــي ظهــور مــا ُيســمى بمجتمــع املعلومــات أو مــا بعــد  إّن التغيـــرات املرتبطــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال عجلــت 
الحداثــة. وأدت هــذه التغيـــرات املذهلــة فــي تقنيــات املعلومــات واالتصــال واملعرفــة البشــرّية إلــى إحــداث تحــوالت جذرّيــة فــي 
االقتصــاد العالمــي. وظهــر مــا يســمى بالثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تـــرتبط بثــالث محــاور رئيّســة، هــي إنتــاج املعرفــة وتطبيقهــا 
الثــورة  فــي  الطبيعيــة  املــوارد  تكــون  ولــن  العقــل  نحــو  ســيتجه  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  فــي  العالــم  إّن  وتطويـــرها.  وإدامتهــا 
ما اإلنســان ســيكون أساســها ورأس مال تطويـــر الدول. ســيكون أكبـــر املستفيديـــن من هذا 

ّ
الصناعية الرابعة هي األســاس وإن

االبتــكار هــم أصحــاب املواهــب الفكرّيــة واملادّيــة مــن املختـرعيـــن واملساهميـــن واملستثمريـــن.

ة املعتمدة في استشراف املستقبل: األسس املنهجيَّ
ة واقتصادية واجتماعّية. 1  ياِسيَّ الشمول والنظرة الكلّية: من أوضاع ّسِ

مراعاة التعقيد: تفادي اإلفراط في التبسيط إلى الظاهرة املدروسة. 1 

القــراءة الجيــدة للما�ســي والحاضــر: قــراءة لتجــارب اآلخريـــن وخبـــراتهم واســتخالص دروس تفيــد بمنطــق املحــاكاة فــي  1 
جاهــات العامــة الســائدة.

ّ
فهــم آليــات التطــور وتتابــع املراحــل وقــراءة الحاضــر واالت

ّمّية واألساليب النوعّية في العمل املستقبلي. 1 
َ

املزيج بيـن األساليب الك

الحيادية والِعلمّية. 1 

اإلبداع الجماعي. 1 

التعلم الذاتي )عامر،     (. 1 

جاهات املؤثرة في املستقبل. 1 
ّ
وصف واستكشاف أهم االت

 ما تأخذ الطابع النظري واملثالي. 1 
ً
سَتقَبلّية املمكنة وهي عملّية مرتبطة بالحاضر ولكنها كثيـرا

ُ
تحديد البدائل امل

ــه يســتجيب العتبــارات املصلحــة    1
ّ
يبــدو كأحســن اختيــار ألن الــذي  ســَتقَبلّية املمكنــة 

ُ
امل البدائــل  مــن  بديــل  اختيــار 

الوطنيــة.

تطويـــر اإلستـــراتيجيات االنتقالّيــة التــي تســمح لإِلنســانّية، مــن خــالل مزيــج مــن التغيـــرات الَفْرِدّيــة والَجماعّيــة فــي    1
، تفــادي الهيــاكل والعمليــات التــي تعيــق تحقيــق املســتقبل املفضــل )زاهــر،     (. ســاِنيُّ

ْ
الســلوك اإِلن

أساليب استشراف املستقبل

التغييـــرات  مــع  املســتمر  تطورهــا  مــن  الرغــم  علــى  ســنذكرها  املســتقبلية  الدراســات  لتحليــل  أســاليب  ثالثــة  هنــاك 
وهــي: املســتقبل  استشــراف  تطبيــق  فــي  واإلبــداع  والتجــارب  واملعرفيــة  التكنولوجيــة 

األســاليب الكميــة: وتتمثــل باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة، واملســح، واالســتفتاء، والتنبــؤ املورفولوجــي، وصياغــة أ- 
النمــاذج، والتحليــل التاريخــي، والوســط الحســابي، والسالســل الزمنيــة، والكفايــة النســبية، واالنحــراف املعيــاري، 
وبيـرت، دلفي، والنماذج النسبية، واإلسقاط بالقرنية، واملحاكاة، ونظرية األلعاب، والطرائق التشاركية، وتحليل 
الظواهر، وأســلوب شــجرة العالقات، ودوالب املســتقبل، ومصفوفة التأثيـــر، واملنحنى الجامح، واإلســقاط والتنبؤ 

االستقرائي.

األســاليب النوعيــة: والتــي تعتمــد علــى املعرفــة الضمنيــة للعامليـــن باملنظمــة مــن مخــزون الخبـــرات والــذكاء والتفكيـــر ب- 
والخيــال والعصــف الذهنــي(.

األســلوب املتــوازن بيـــن النــوع والكــم مــن خــالل الدمــج بيـــن املعــارف والخبـــرات الضمنيــة باألســاليب الكميــة )رزوق، ج- 
.)    

 فــي استشــراف املســتقبل فيمــا يتعلــق باألســاليب النوعيــة 
ً
وقــد أشــار معظــم الباحثيـــن إلــى األســاليب األكثــر اســتخداما

هــو أســلوب الســيناريوهات وأســلوب دلفــي اللــذان يجمعــان بيـــن األســلوب الكمــي والنوعــي، وهمــا بشــكل بســيط كمــا يلــي:



ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

األحــداث  1  لتطــور  العــام  املســار  تتبــع  مــن  تمكــن  ِاحتمالّيــة  تحليلّيــة  طريقــة  فالســيناريو  الســيناريوهات:  أســلوب 
ســَتقَبلّية لهــذه األحــداث 

ُ
 إلــى رصــد سلســلة مــن التوقعــات امل

ً
 مــن وضعهــا وحالتهــا الحاليــة وصــوال

ً
والظواهــر انطالقــا

والظواهــر، ومــن ثــم يمكــن القــول أّن الســيناريو هــو عبــارة عــن لعبــة فرضيــات تمكــن مــن فهــم التحــوالت الِبنَيوّيــة 
التــي قــد يتخذهــا تطــور نســق معيـــن.

أســلوب دلفــي: اســتخراج أقــوى التوقعــات املتضاربــة حــول موضــوع مــا، وتبيــان كافــة الدالئــل التــي تدعــم كل توقــع مــن  1 
هذه التوقعات، ونـرى أّن خطوات العمل في تقنّية دلفي يمكن تطويـرها باستخدام تقنيات مساعدة تضبط بعض 
نتائجها أو تسهل الربط بيـن أبعاد الظاهرة التي ندرسها، مثل: دوالب املستقبل، وتقنّية التفتيت )محمود،     (.

عناصر السيناريو 

وقد حددها )شنودة،     ( في عدد من العناصر منها:

حّرِكة: وهي األحداث أو القوى الدافعة لحدوث التغييـر بيـن الحاضر واملستقبل، وتنقسم بدورها إلى نوعيـن:  1
ُ
األحداث امل

ة واالقتصادّيــة القوميــة. وبعــض تحــركات أ-  ياِســيَّ محــركات خارجيــة ال يمكــن الســيطرة عليهــا: وتتضمــن التغيـــرات الّسِ
الشركات املنافسة. وإْن كان بعض خبـراء اإلدارة يـرون أّن إمكانّية مراقبة تحركات املنافسة واالستجابة لها ومفاجأتها 
حّرِكــة داخــل الســيناريو.

ُ
تجعــل مــن املمكــن الســيطرة عليهــا. ويو�ســي الخبـــراء بتضميـــن أكبـــر عــدد مــن هــذه األحــداث امل

محــركات تقــع داخــل ســيطرة الشــركة: وتتضمــن تغيـــرات املناصــب ومعــدل دوران العمالــة والتعطــل املفاجــئ لألجهــزة. ب- 
إلــخ. ويجــب تحجيــم أثــر هــذه األحــداث علــى سيـــر الســيناريو، ألّنهــا تقــع داخــل نطــاق إدارة األزمــات، وهــو مجــال 
حّرِكــة األساســية ذات التأثيـــر املباشــر علــى 

ُ
يضيــق عــن نطــاق اإلدارة الســيناريوهات. ويعتبـــر تحديــد األحــداث امل

الشــركة واختيــار العــدد املناســب منهــا هــو أهــم خطــوات وضــع الســيناريو علــى اإلطــالق.

حّرِكــة تجيــب عــن ســؤال: »مــا الــذي يتغيـــر؟ وكيــف يتغيـــر؟«، فــإّن منطــق األحــداث  1 
ُ
املنطــق: إذا كانــت األحــداث امل

وتدفقها هو الذي يجيب عن سؤال: »ملاذا يحدث التغييـــر؟«؛ وبذلك يعني املنطق بتفسيـــر اتجاه الحركة الناتجة 
ســَتقَبلّية.

ُ
حّرِكــة، وهــي الحركــة القــادرة علــى كشــف عــدم التناســق فــي اتجاهــات الســيناريو وحركتــه امل

ُ
عــن القــوى امل

القصــة: وهــي بمثابــة الخــط الواصــل مــن نقطــة البدايــة إلــى نقطــة النهايــة، وهــي النســيج الــذي يغلــف العالقــة بيـــن  1 
الشــخصيات  التـركيـــز علــى ســمات  يجــب  الســيناريوهات  بنــاء قصــص  وفــي  والنتائــج ويصــف تطورهــا.  املقدمــات 
ــه يشــبه فيلــم 

ّ
 فــي االقتصــاد وقائــدي الشــركات املنافســة. ويجــب التعامــل مــع الســيناريو وكأن

ً
 هامــا

ً
التــي تلعــب دورا

ســينمائي عــن املســتقبل، نهتــم فيــه باألحــداث والبنــاء الدرامــي أكثــر ممــا نهتــم بأخــذ لقطــات جامــدة وســريعة للوضــع 
املســتقبلي. ويجــب أْن تــدور القصــة حــول األســئلة الحرجــة التــي يجــب أْن يطرحهــا كل مديـــر ورجــل أعمــال علــى نفســه.

ــه يجــب االحتـــراس مــن التعامــل  1 
ّ
 أن

ّ
الّنهايــات: يجــب أْن تكــون هنــاك نهايــة واحــدة محــددة وواضحــة لــكل ســيناريو، إال

مــع الّنهايــات علــى أّنهــا تنبــؤات بأحــداث مســتقبلية، فمــا هــي ســوى تأمــالت منطقيــة تبنــي علــى أســاس ِعلمــّي مــن دراســة 
املا�ســي والحاضــر.

البدايــات: يجــب أْن يتخــذ الســيناريو نقطــة بدايــة محــددة فــي الزمــن. وقــد اختلــف الخبـــراء فــي تحديــد نقــاط البدايــة  1 
 إلــى الــوراء ليضمــن 

ً
للســيناريو. فمنهــم مــن يـــرى البــدء بالنقطــة الحاليــة مــن الحاضــر. ومنهــم مــن يفضــل العــودة قليــال

أفضــل مالحظــة للتطــور الزمنــي لظواهــر موضــع البحــث.

أهمّية تنمية رأس املال البشري

تتضح أهمّية تنمية رأس املال البشري من خالل ما يلي )حسيـن،     (:

الزيادة في اإلنتاج من خالل األداء الكفء والفّعال لألفراد.أ- 

االقتصــاد فــي النفقــات التــي يمكــن أْن تتكبدهــا املنظمــة، نتيجــة التغييـــر أو الهــدر أو االســتبدال فــي مــوارد معّينــة ب- 
)آالت، ومعــدات، ومــواد(.
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تحفيـــز األفــراد وتوفيـــر الدوافــع الذاتّيــة للعمــل، وذلــك عــن طريــق إمدادهــم باملهــارات الالزمــة للقيــام باملهــام املوكلــة ج- 
إليهــم.

توفيـر االستقرار الوظيفي لتلبية حاجات وشروط مختلف مشارع املنظمة.د- 

القومــي وذلــك ألّن  ة علــى مســتوى االقتصــاد  نافســيَّ التَّ للميـــزة  القــول أن اإلنتاجّيــة والجــودة همــا مصدريـــن  ويمكــن 
تحسيـــن اإلنتاجّيــة يخفــض التكاليــف، وبالتالــي يمكــن زيــادة ربحيــة املنظمــات أو تخفيــض األســعار أو االثنيـــن مًعــا، بمــا يمكنهــا 

ة للوحــدة االقتصادّيــة. نافســيَّ مــن تحقيــق امليـــزة التَّ

ة كما حددها مو�سى )    (  من خالل: نافسيَّ ويمكن تحقيق امليـزة التَّ

الجودة األعلى للسلع والخدمات. 1 

الوقت األقل في اإلنتاج والسرعة في خدمة العمالء. 1 

العناية األشمل للعمالء. 1 

املرونة في النظم واألساليب وسرعة التوافق مع املتغيـرات. 1 

العالقات مع املورديـن. 1 

التكلفة األقل والسعر األفضل للعميل. 1 

مــا يحــدد الكيفيــة التــي يتــم مــن خاللهــا اكتســاب امليـــزة 
ّ
ة ال يصــف الحالــة فحســب وإن نافســيَّ واملفهــوم الكامــل للميـــزة التَّ

ــِة واملــوارد التــي تكــون نــادرة وذات قيمــة وغيـــر قابلــة لالســتبدال والتــي  ْنِظيِميَّ ة تنتــج مــن القــدرات التَّ نافســيَّ حيــث إّن امليـــزة التَّ
ال يمكــن تقليدهــا نهائًيامــن قبــل املنافسيـــن ويتــم ذلــك مــن خــالل تطبيــق املنظمــة الستـــراتيجيات تســتثمر مــن خاللهــا نقــاط 
القــوة الداخليــة وتعمــل علــى االســتجابة للفــرص املحيطــة بهــا علــى حيـــن تقــوم بالعمــل علــى تجنــب التهديــدات الخارجيــة ونقــاط 
ة االرتقائيــة املتفوقــة املصنوعــة إلــى رغبــة اإلنســان فــي تحقيــق مزيــد مــن  نافســيَّ الضعــف الداخليــة. كمــا يـــرجع مفهــوم امليـــزة التَّ
ة  نافســيَّ  اآلن، ومــن ثــم فــإّن امليـــزة التَّ

ً
التقــدم والتفــوق واالرتقــاء، وإلــى تطلعــه إلــى جعــل واقعــه املســتقبلي أفضــل ممــا هــو قائمــا

تعتمــد علــى )كافــي،     (:

امليـــزة  1  صنــع  أســاس  وهــو  اآلخــرون  إليــه  يصــل  لــم  مــا  إلــى  للوصــول  والبحــث  الخصائــص  وتحديــد  والتعريــف  االكتشــاف 
ة. نافســيَّ التَّ

االبتكار ملا هو غيـر معروف أو مألوف، ويتم ذلك من خالل العباقرة واملختـرعيـن. 1 

اإلبداع في التفرد بخصائص إنتاجية وتسويقية وتمويلية فريدة من خالل املنفذيـن الجيديـن. 1 

الخلق ألسواق أفضل وأرقى وأكبـر ربحية وأكثر استيعاب للمنتجات. 1 

التأقلم مع املتغيـرات التكنولوجية املتالحقة. 1 

خصائص رأس املال البشري: 

وحددها رحيمة )    (:

خصوصية رأس املال البشري: ال يمكن تكوينه إال باملشاركة الفعلية والشخصية ألفراد.1 

محدودية رأس املال البشري: إن إمكانية تـراكم رأس املال البشري تـرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات العقلية والجسمية 1 
للفرد وألن تكلفة االستثمار تتـزايد مع مرور الوقت فإن تحصيل عوائد االستثمار محدودة بدورية حياة الفرد

عــدم مرئيــة رأس املــال البشــري: أي أن املعــارف والقــدرات املمتلكــة مــن قبــل األفــراد ال يمكــن تمييـــزها. أي أنــه فــي 1 
بدايــة عالقــة العمــل ال تســتطيع املنظمــة أن تتعــرف علــى القــدرات والكفــاءات الحقيقيــة إلفرادهــا إال بعــد التعــرف 
علــى الشــهادات العلميــة للفــرد والتــي تحمــل مؤشــرا هاًمــا يتمثــل فــي االســتثمار فــي التعليــم والتــي تحملهــا الفــرد طــول 
فتـــرة دراســته وتكوينــه إلــى جانــب الخبـــرات والكفــاءات والتجربــة املهنيــة التــي يتمتــع بهــا األفــراد والتــي تظهــر مــن خــال 

مســتويات األداء واإلنتاجيــة.



ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

تصنيفات رأس املال البشري

وحددها رحيمة )    (:

إجمالــي 1  مــن   )%  ( حوالــي  نســبتهم  تكــون  أن  ويفتـــرض  بديــل  إيجــاد  يصعــب  املدبـــرة:  والعقــول  الالمعــة  النجــوم 
فيهــا. العامليـــن 

العاملون املتعلمون الجدد: الذيـن هم في طور التعلم واكتساب املعارف والخبـرات بفعل تعيينهم أول مرة ويفضل 1 
أن تكون نسبتهم حوالي ) . %( من إجمالي العامليـن فيها.

فــي أدائهــم وســلوكياتهم وصــالدة مواقفهــم مــع منظمتهــم: بحيــث ال يمكــن االســتغناء عنهــم 1  العاملــون الطبيعيــون 
ويفضــل أن تكــون نســبتهم حوالــي )  %( مــن إجمالــي العامليـــن فيهــا.

أمــام تطويـــرها 1  يمثلــون حجــر عثــرة  املنظمــات أن تســتبدلهم بســرعة ألنهــم  يفتـــرض علــى  املــراس:  العامليـــن صعبــي 
العامليـــن اآلخريـــن. الخطيـــرة علــى  املتدنــي ومشــكالتهم  أدائهــم  مــن جــراء  املتوقعــة  العاليــة والخســارات  كلفهــم  إلــى  إضافــة 

أهم مكونات رأس املال البشري هــي: املعرفة، والقدرة، واملهارة.
املعرفــة: تعــرف املعرفــــة بأنهــــا كــــل شــــيء ضــــمني أو ظــــاهري یستحــــضره األفــــراد ألداء أعمالهــم بإتقــان أو التخــاذ  1 

قرارات صـــائبة، أي أن قـــوة وثـــروة فـــي آن واحــــد قــــوة بوصــــفها أكثــــر أهمية مــــن مــــورد رأس املــــال وقــــوة العمــــل، وأنهــــا 
األداة الفاعلـة فـي إيجاد أو تكويـن القيمة املـضافة وأنهـا املـورد الوحيد الـذي ال يخضع لقــانون تنــاقض الغلــة، أنهــا 
ال تعــــاني مــــن مــــشكلة النــــدرة باعتبارهــــا املــــورد الوحيــد الــــذي يبنــى بالتـــراكم وال يتناقــض باالســتخدام بــــل بــــالعكس 

يمكــن اســــتخدامها فــــي توليــد وتطويـــر أفكــــار جديــدة بتكلفــة أقــل أو بــدون تكلفــة إضافيــة.

القــدرة: يقصــد بهــا القـــدرات التـــي يتمتــع بهـــا املـــورد البـــشري والـــتي مـــن املتوقـــع أن يشــغل مـــدراء املـــوارد البشــرية دور  1 
قيادي فـــي إستـراتيجية املنظمـــة العامـــة، فـــأن العديد مـــن هـــذه املنظمـــات ســـتحتاج إلـــى مـــدراء يمتازون بمجموعة 

مــن القــدرات ومنهــا أجــادة األعمــال، بـــراعة املــوارد البشــرية، بـــراعة التغيـــر واملصداقيــة الشــخصية.

املهــارات: يقصــد باملهــارات أن الـــــشركات العريقــة بكبـرهـــــا وتقـــــدمها وتطويـــرها األصيــل علـــــى يــد أكبـــر العقــول تبقــى  1 
فــي حاجــة ماســة ودائمــة إلــى اســتقطاب دائـــم لألفـــراد املوهوبيـــن الذيـــن يملكــوا مـــا بمكــن أن يطلــق عليهــم باملهــــارات 
فــــوق العــــادة، ألهميــة تكليفهــم بمهمــــات خاصــــة علــــى مــــستوى األنــــشطة التصنيعيــة واإلداريــة والتســويقية واملاليــة 

)العبــادي،     (.

ة نافسيَّ
َّ
أنواع املزايا الت

ة هما: نافسيَّ هناك ثالثة أنواع رئيسة من املزايا التَّ

املنظمــات  مــع  مقارنــة  تكلفــة  بأقــل  منتــج  وتســويق  وتصنيــع  تصميــم  علــى  املنظمــة  قــدرة  تعنــي  األقــل:  التكلفــة  ميـــزة 
املنافســة، بمــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحقيــق عوائــد أكبـــر، حيــث نقــول عــن منظمــة مــا أّن لديهــا ميـــزة التكلفــة األقــل إذا كانــت 

فــي مختلــف التكاليــف، تكــون املراقبــة مــن خــالل العوامــل التاليــة: تكاليفهــا أقــل مــن تكاليــف املنافسيـــن. وللتحكــم 

اقتصــادات الســلم: ويقصــد بهــا توســيع املنظمــة لعــدد منتجاتهــا أو خدماتهــا، مــن أجــل توزيــع التكاليــف الثابتــة علــى  1 
أكبـــر عــدد ممكــن مــن الوحــدات.

 منحنى التعلم: ويقصد به أّن تكرار نفس العمل يؤدي إلى تقليل فتـرة اإلنجاز، وبالتالي ربح الوقت وتخفيض التكاليف. 1 

مراقبــة االرتباطــات: حيــث هنــاك بعــض األنشــطة التــي تتداخــل مــع بعضهــا فــي سلســلة اإلنتــاج، فــال بــد علــى املنظمــة  1 
أْن تعــرف هــذه األنشــطة والتـركيـــز عليهــا مــن أجــل تخفيــض التكاليــف.

لهــا، فينبغــي عليهــا  1  مراقبــة اإلجــراءات: حيــث إّن الكثيـــر مــن املنظمــات تقــوم باتخــاذ إجــراءات إضافيــة ال قيمــة 
ة. نافســيَّ إلغائهــا والتخلــص منهــا، إذا كان ذلــك ال يؤثــر علــى امليـــزة التَّ

 1 .
ً
مراقبة موقع األنشطة: واملقصود هو محاولة تقريب األنشطة من بعضها البعض جغرافيا

التميـــز: تعنــي قــدرة املنظمــة علــى تقديــم منتــج متميـــز وفريــد ولــه قيمــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر املســتهلك )جــودة 1 
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أعلــى، خصائــص خاصــة باملنتــج، خدمــات مــا بعــد البيــع(، وهــذا مــا يجعــل العمــالء متعلقيـــن باملنتجــات املقدمــة، 
وحتــى يتــم الحيــازة علــى هــذه امليـــزة، يتــم االســتناد إلــى عوامــل تدعــى بعوامــل التفــرد، والتــي نذكــر مــن بينهــا: التعلــم 
وآثــار انتشــاره، نوعّيــة عوامــل اإلنتــاج املســخرة للنشــاط، كفــاءة وخبـــرة املستخدميـــن فــي النشــاط، التكنولوجيــا 

املســتعملة فــي النشــاط )حامــد،     (.

اإلداريــة 1  وأســاليبها  وهيكلهــا  املنظمــة  متطلبــات  علــى  يطــرأ  تقــدم  كل  علــى  تشيـــر  واالبتــكار:  التجديــد  ميـــزة 
ة التــي تســمح للمنظمــة أْن تتميـــز وبالتالــي  نافســيَّ واستـــراتيجياتها، ويعتبـــر التجديــد أحــد األســس املهمــة للميـــزة التَّ
ــه عملّيــة إنشــاء وتطويـــر 

ّ
 عاليــة أو تخفــض تكاليــف إنتاجهــا وبالتالــي فــإّن التجديــد واالبتــكار ُيعــرف بأن

ً
تفــرض أســعارا

وامليـــزة  والفاِعلّيــة  الكفــاءة  بهــدف تحسيـــن  أو عملّيــة جديــدة  أو خدمــة جديــدة  منتــج جديــد  وتنفيــذ  واكتســاب 
.)     )شــارلزهل،  املصلحــة  وألصحــاب  للمنظمــة  قيمــة  يضيــف  بمــا  ة  نافســيَّ التَّ

ة نافسيَّ
َّ
مصادر امليـزة الت

ه يمكن للمنافسيـــن التغلب على آثار تلك امليـــزة أّما في حالة تعدد 
ّ
في حالة اعتماد املنظمة على ميـــزة واحدة فقط، فإن

ة )     ,Klein( فيما يلي: نافسيَّ ، ونلخص أهم مصادر امليـزة التَّ
ً
مصادر امليـزة، فيصعب على املنافسيـن تقليدها جميعا

املســتخدمة إلنتــاج أ-  املدخــالت  ّمّيــة 
َ

بك وتقــاس  املتاحــة،  للمــوارد  األمثــل  فــي االســتغالل  الكفــاءة  تتجســد  الكفــاءة: 
مخرجــات محــددة، باعتبــار املنظمــة أداة لتحويــل املدخــالت إلــى املخرجــات، فكلمــا ارتفــع معــدل كفــاءة املنظمــة 
كلمــا قلــت املدخــالت املطلوبــة إلنتــاج مخرجــات معّينــة، فاملنظمــة تتميـــز تكاليفهــا باالنخفــاض إذا كانــت تســتحوذ 

علــى كفــاءة إنتاجيــة عاليــة مقارنــة بمنافســيها ممــا يســمح لهــا ببنــاء ميـــزة تنافســية.

املستهلكيـــن ب-  رغبــات  بتلبيــة  املنظمــات  اهتمــام  زاد  املتعاقبــة،  والتطــورات  الســريعة  للتغيـــرات  نتيجــة  الجــودة: 
والحــرص علــى رضاهــم، إذ لــم يعــد الســعر العامــل املحــرك لســلوك املســتهلك، بــل أصبحــت الجــودة والقيمــة التــي 
يســعى للحصــول عليهــا هــي االهتمــام األول لــه، وهــذا مــا أوجــب علــى املنظمــات التــي تـــرغب فــي البقــاء فــي املنافســة أْن 

.)     تصنــع منتجــات ذات جــودة عاليــة )رشــوان، 

وتشيـر الجودة إلى قدرة املنتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات املستهلك أو تـزيد عليها، وتستند املنظمة إلى مفهوم    
الجــودة الشــاملة كســالح استـــراتيجي للحيــازة علــى مزايــا تنافســية ودخــول األســواق وكــذا كســب ثقــة املتعامليـــن، 
ة، إذ  نافسيَّ ِئيِسة في بناء امليـــزة التَّ ويعتبـــر التحسيـــن املستمر كأحد مرتكزات الجودة الشاملة من أهم املصادر الرَّ

يمنــح قيمــة للمنظمــة يفتقــر إليهــا املنافســون، وذلــك بتخفيــض التكلفــة إلــى مســتوى أقــل منهــم.

املعرفــة: إذا كانــت املعرفــة هــي حصيلــة أو رصيــد خبـــرة ومعلومــات وتجــارب ودراســات فــرد أو مجموعــة أفــراد أو ج- 
 حالــة انفجــار املعرفــة، حيــث أصبحــت هــذه األخيـــرة املــورد األكثــر 

ً
نــا نعيــش حتمــا

ّ
مجتمــع معيـــن فــي وقــت محــدد، فإن
ة. نافســيَّ أهمّيــة فــي خلــق امليـــزة التَّ

وفــي ظــروف التطــور الســريع فــي األســواق والتكنولوجيــا واملنافسيـــن، فــإّن املنظمــات الناجحــة هــي التــي تخلــق بشــكل    
الهيــاكل  تطويـــر  فــي  أو  جديــدة،  وخدمــات  وســلع  وأســاليب  تكنولوجيــا  فــي  وتجســيدها  الجديــدة،  املعرفــة  منســق 

والعمليــات. والوظائــف 

واملعرفــة تتضمــن املعلومــات التقنّيــة والِعلمّيــة، واملعــارف الجيــدة الخاصــة بنشــاط املنظمــة، بحيــث تســتمدها مــن    
ــِة واإلنتاجّيــة، وتســاهم املعرفــة فــي  ْنِظيِميَّ ، كمــا يمكــن أْن تنتجهــا مــن خــالل حــل مشــكالتها التَّ

ً
مراكــز البحــوث مثــال

تنافســية حاســمة. مزايــا  بخلــق  يســمح  ممــا  بشــكل مســتمر،  اإلبداعيــة  القــدرات  إثــراء 

ة للمنظمــة، ألّنهــا د-  نافســيَّ التكنولوجيــا: أكــدت التجــارب الحديثــة أّن التكنولوجيــا قــوى مــن عوامــل تميـــز القــدرات التَّ
تشــمل كل التطبيقــات العملّيــة للنظريــات الِعلمّيــة والخيـــرات املكتســبة لتطويـــر عمليــات اإلنتــاج، وهــذا مــا جعــل 

ة )مصطفــى،     (. نافســيَّ منهــا مصــدًرا متجــدًدا للميـــزة التَّ

ة وتعزيـــزها، ألّن تحقيق التميـــز في أداء ه-  نافسيَّ املوارد البشرّية: تعتبـــر املوارد البشرّية املصدر املتبقي لتكويـــن امليـــزة التَّ
املنظمــة لــن يســتند علــى مجــرد امتالكهــا املــوارد الطبيعيــة أو املاليــة أو التكنولوجيــة فحســب، بــل يســتند فــي املقــام 

األول علــى توفيـــر نوعيــات خاصــة مــن املــوارد البشــرّية التــي تمتلــك القــدرة علــى تعظيــم االســتفادة مــن تلــك املــوارد.



ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

ة نافسيَّ
َّ
تنمية رأس املال البشري مدخل لتحقيق امليـزة الت

ة مــن خــالل الجــودة األعلــى واإلنتــاج األســرع والتكلفــة  نافســيَّ تســعى الشــركات الكبيـــرة حــول العالــم لزيــادة قدراتهــا التَّ
األقــل والكفــاءة األعلــى، ويقــوم هــذا كلــه علــى عقــول مديـريـــن مصرييـــن أكفــاء وعامليـــن مدربيـــن يعملــون بـــروح الفريــق ضمــن 
فــرق عمــل محفــزة ومتكاملــة. حيــث إّن العقــول املبدعــة هــي أســاس نجــاح املنظمــات فــي بيئــة األعمــال املعاصــرة فمــع تنــوع 
مــن أساســيات ومقومــات نجــاح  فــي االختـــراع واالبتــكار  الســبق  العامليــة أصبــح  الســوق  فــي  وتـــزايد حدتهــا  املنافســة  أشــكال 
واســتمرار الشــركات، ويعــد ذلــك مــن ضــرورات البقــاء واالســتمرار ملنظماتنــا فــي منافســتها مــع الشــركات العامليــة الكبـــرى الســيما 
 أّن امتالك مقومات االختـــراع واالبتكار يتطلب توافر عقول بشــرية مؤهلة ومدربة وتنمية 

ّ
الشــركات متعددة الجنســيات، إال

رأس املــال العقلــي أو الفكــري واســتثماره فــي جهــود االختـــراع واالبتــكار، وذلــك جنًبــا إلــى جنــب مــع تخصيــص اعتمــادات لبـــرامج 
 مــن اعتبارهــا ضــرورات ومقومــات القــدرة 

ً
البحــوث والتطويـــر، هــذه البـــرامج التــي يعتبـــرها الكثيـــر مــن مديـــرينا كماليــات بــدال

ة. ومــن خــالل ذلــك تــم طــرح العديــد مــن التعريفــات التنافســية املــوارد البشــرّية، حيــث ركــز معظمهــا علــى املهــارات،  نافســيَّ التَّ
القــدرات، الخصائــص املتميـــزة للمــوارد البشــرّية وانعكاســها علــى أدائهــا املتميـــز. ويـــرى البحــث أّن مفهــوم تنافســية املــوارد 
البشــرّية مجموعــة القــدرات واملهــارات التــي تمتلكهــا املــوارد البشــرّية والسياســات واإلجــراءات التــي تتبعهــا فــي محاولــة صنــع 

ميـــزة تنافســية تميـــزها عــن غيـــرها مــن املنظمــات التــي تعمــل فــي نفــس املجــال.

ة للموارد البشرّية نافسيَّ
َّ
مبادئ امليـزة الت

ة نافسيَّ املوارد البشرّية كمصدر للميـزة التَّ

أرغمت املنافسة العاملية الدولية املنظمات العامة والخاصة إلى:

ة لها. 1  نافسيَّ االهتمام بتحقيق امليـزة التَّ

إعادة التفكيـر في استـراتيجياتها في اإلنتاج. 1 

تقديم الخدمات، كيفية استثمار املوارد املختلفة من أجل تحقيق أهدافها بجودة، وتميـز، وتكلفة منخفضة. 1 

تقييم موقعها بيـن املنافسيـن؛ وذلك بغرض تحقيق تفوق مستمر في مركزها التناف�سي على الدول أو املنظمات األخرى. 1 

ة  نافســيَّ التَّ القــدرة  لتكويـــن  الحقيقــي  املصــدر  كونهــا  مــن  الحديثــة  املنظمــات  فــي  البشــرّية  املــوارد  أهمّيــة  تكمــن  وهنــا 
وتعزيـــزها، وكمــا يشيـــر العديــد مــن الخبـــراء واملمارسيـــن فــي مجــال اإلدارة، فــإّن تحقيــق التميـــز فــي أداء منظمــة القــرن الحــادي 
والعشريـــن لــن يســتند فــي املقــام األول إلــى قدرتهــا علــى نوعيــات خاصــة مــن املــوارد البشــرّية التــي تمتلــك القــدرة علــى تعظيــم 
االســتفادة مــن هــذه املــوارد. يمكــن أْن تســاهم املــوارد البشــرّية فــي خلــق ميـــزة تنافســية مــن خــالل االستـــراتيجيات الناشــئة 
واالستـــراتيجيات املزمنة. حيث يجب التمييـــز بيـــن ما يسمى باالستـــراتيجيات املزمنة واالستـــراتيجيات الناشئة عند الحديث 
إلــى االستـــراتيجيات باعتبارهــا  ة، فغالبيــة األفــراد تنظــر  نافســيَّ التَّ فــي خلــق امليـــزة  املــال البشــري  عــن دور إدارة تنميــة رأس 
إلــى العقالنيــة واملبــادرة وتســتهدف تحقيــق أهــداف محــددة حيــث إّن االستـــراتيجيات  التــي تســتند  القــرارات  مجموعــة مــن 
ة وفــي  املزمنــة تمثــل نتيجــة عملّيــة اتخــاذ القــرارات الرشــيد بواســطة اإلدارة العليــا فــي محاولــة صيغــة الخطــة االستـــراتيجيَّ
الحقيقة فإّن أغلب املنظمات تتبني هذه االستـــراتيجيات. أّما بالنســبة لالستـــراتيجيات الناشــئة فتتكون من االستـــراتيجيات 

التــي تنمــو مــن داخــل املنظمــة وتعكــس مــا الــذي يقــوم بــه التنظيــم بالفعــل وليــس مــا يـــزعم أو ينــوي القيــام بــه.

ة: نافسيَّ مصفوفة السيناريوهات املتوقعة لتنمية رأس املال البشري وتحقيق امليـزة التَّ

عــات 
ّ
التوق عــن  بانحرافــات  تتســبب  حــوادث  ظهــور  ِاحتمالّيــة  فــي  والتغّیــرات  التحــّوالت  تقييــم  التقنّيــة  هــذه  تحــاول 

 علــى املنهــج الريا�ســّي، وتعطــي أهمّيــة كبيـــرة 
ً
 واعتمــادا

ً
الســاذجة للمعطيــات التاريخيــة، وتعتبـــر هــذه الطريقــة أكثــر تعقيــدا

ضفــي علــى مجــال الدراســات االستشــرافية ُبعــًدا 
ُ
للتفاعــل والتـــركيب والتعقيــد تبــدو تقنّيــة مصفوفــة التأثيـــر املتبــادل، وهــي ت

 فــي غمــوض األســاليب التــي يجــرى عْبرهــا تحديــد املتغّیــرات، أو 
ً
ــو مــن أوجــه ضعــف تبـــرز أساســا

ُ
. يبــدو أّنهــا ال تخل

ّ
 دقيقــا

ً
ِعلميــا

 إلــى حصــر ديناميــات التفاعــل بيـــن املتغّیــرات في 
ً
ّمّيــة لبعــض املتغّیــرات الكيفيــة، إضافــة

َ
عطــى ِقَيــٌم ك

ُ
األســاليب التــي مــن خاللهــا ت
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 الشكل رقم ) ( يوضح نموذج الغرض من التخطيط بالسيناريوهات 
ً
نمطيـن محدوديـن أحدهما إيجابّي واآلخر سلبّي. فمثال

واستشــراف املســتقبل.

الربــع األول: يحتــوى علــى التقاطــع بيـــن العمليــات والتفكيـــر وينتــج عنــه التوقــع  الــذي هــو محصلــة التفاعــل بيـــن 1 
العمليــات والتفكيـــر. فالعمليــات هــو عبــارة عــن وصــف لكيفيــة توظيــف مجموعــة مــن القــدرات لتحقيــق غايــات 

شــاط 
ّ
أو حالــة ِنهائّيــة مرغوبــة. والتفكيـــر هــو الن

مــا. وينتــج  إلــى حــل مشــكلة  يـــرمي  الــذي  العقلــي 
عــن ذلــك التوقــع، وهــو التكهــن بحصــول أمــور 
أو  الخبـــرة  علــى  يقــوم  ال   

ً
أحيانــا املســتقبل،  فــي 

املعرفة. وهناك الكثيـر من التداخل بيـن التنبؤ 
 تســتعمالن للداللــة علــى نفــس 

ً
والتوقــع، وأحيانــا

ينتظــر  بأحــداث  إدالء  هــو  التوقــع   
ً
إذا املعنــى. 

بتوقعــات  إدالء  هــو  التنبــؤ  بينمــا  حصولهــا، 
 ودقــة، ويمكــن أْن يغطــي مجموعــة 

ً
أكثــر تحديــدا

واســعة مــن النتائــج املحتملــة.

الربــع الثانــي: يحتــوي علــى التقاطــع بيـــن التفكيـــر 1 
واملضمــون أّي املحتــوى املوجــود وينتــج عنــه تفهــم 
املحتــوى  بــن  التفاعــل  محصلــة  وهــو  الوضــع 
والخبـــرات  املعلومــات  هــو  فاملحتــوى  والتفكيـــر. 

شــاط العقلــي الــذي يـــرمي 
ّ
التــي قــد تكــون ذات قيمــة للمســتخدم النهائــي  والجمهــور فــي أحــد املجــاالت. والتفكيـــر هــو الن

إلــى حــل مشــكلة مــا. وينتــج عنهمــا تفهــم الوضــع أْن يقــوم الفــرد باالســتفادة مــن املــوارد التــي تحــد مــن ســيطرته ويحــاول 
أْن يتأقلــم ويســخر مــا هــو موجــود لتجــاوز األزمــة.

الربــع الثالــث: يحتــوى علــى التقاطــع بيـــن املحتــوى املوجــود والفعــل الــذي يمكــن أْن يحصــل ويصــدر عــن اإلنســان 1 
 أّن املحتوى هو املعلومات والخبـرات 

ً
كر سابقا

ُ
وينتج عنه أفضل استـراتيجيات يمكن تنفيذها أو تحقيقها. وكما ذ

التــي قــد تكــون ذات قيمــة للمســتخدم النهائــي  والجمهــور فــي أحــد املجــاالت. والفعــل أو العمــل ويعنــي إحــداث ال�ســيء 
بشــكل مســتمر، وتختــص هــذه الكلمــة باإلنســان، فالعمــل كلمــة عامــة تشــمل كل مــا يصــدر عــن اإلنســان فيمــا 
ة والتي هي مجموعة من القواعد واملبادئ التي تـــرتبط بمجال معيـــن، وتساعد  يحدثه. وينتج عن ذلك االستـــراتيجيَّ
األفــراد املرتبطيـــن بــه مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة بنــاًء علــى مجموعــة مــن الخطــط الدقيقــة، والتــي تعتمــد علــى 
، بأّنهــا األفعــال، واألســاليب التــي 

ً
وضــع االستـــراتيجيات الصحيحــة للوصــول إلــى تحقيــق نتائــج ناجحــة، وتعــرف أيضــا

تســعى إلــى تحقيــق األهــداف املخطــط لهــا، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار جميــع العوامــل التــي تؤثــر علــى إمكانّيــة حدوثهــا، 
فــي حــال عــدم مناســبتها  أو تطبيقهــا بشــكل فعلــي؛ لذلــك مــن املهــم الحــرص علــى تعديــل االستـــراتيجيات املتبعــة 

حقيــق األهــداف بأســلوب صحيــح.
َ
ــر علــى مســار ت

ّ
لألحــداث الواقعيــة املرتبطــة بهــا، وحتــى ال تؤث

الربــع الرابــع: ويتكــون مــن الفعــل أو العمــل وتعنــي إحــداث ال�ســيء بشــكل مســتمر، وتختــص هــذه الكلمــة باإلنســان، 1 
 يتكــون مــن العمليــات وهــي عبــارة عــن 

ً
فالعمــل كلمــة عامــة تشــمل كل مــا يصــدر عــن اإلنســان فيمــا يحدثــه. وأيضــا

وصــف لكيفيــة توظيــف مجموعــة مــن القــدرات لتحقيــق غايــات أو حالــة ِنهائّيــة مرغوبــة. وتكــون النتيجــة التكيــف، 
وهو خاصية أو تـركيب بنيوي أو طريقة التصرف التي تساعد الكائن الحي على الحياة، والتكيف يساعد الكائنات 

الحيــة فــي حصولهــا علــى الغــذاء وحمايــة أنفســها والحركــة واإلنجــاب والقيــام بالعمليــات الحياتيــة املختلفــة.

املنهج: استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الّتحليلي.

مجتمع الدراسة: موظفيـن من شركة االتصاالت )أورانج وأمنية( باألردن.

العينة: )   ( شخص عامليـن بهذه الشركات.

 
املصدر: من إعداد الباحثة

 شكل رقم )1( نموذج الغرض من التخطيط 
بالسناريوهات واستشراف املستقبل



ة في املنظمات الخاصة نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

افية لعينة الدراسة: الخصائص الديموغر

أدوات الدراسة

الســابقة  الدراســات  واقــع  مــن  تصميمــه  تــم  مقياسيـــن  فــي  البحــث  أداة  تتمثــل 
املســتقبل  عــن عناصــر استشــراف  األول  املقيــاس  الحالــي،  البحــث  بمتغيـــرات  املرتبطــة 
أهميتــه ومميـــزاته مكونــة مــن )  ( فقــرة، واملقيــاس الثانــي يتضمــن العبــارات املرتبطــة 
بمتغيـــر )الّتنميــة املهنّيــة( موزعيـــن علــى ثالثــة محــاور بعــدد )  ( فقــرة، وكذلــك متغيـــر 

فقــرة.  )  ( يســاوي  فقــرات  بعــدد  ة(  نافســيَّ التَّ )امليـــزة 

الخصائص السكومتـرية ألدوات الدراسة:

ة ومناســبتها ملــا صممــت لــه، فقــد حســب الصــدق 
َ
وللتأكــد مــن صالحيــة ِاالْســِتبان

الظاهــري لالســتبانة، وتــم عــرض االســتبيان بصورتــه األوليــة املكونــة مــن )  ( فقــرة علــى 
محتــوى  حــول  آراءهــم  ألخــذ  وذلــك  الجامعــات؛  مــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  األســاتذة 
وحاجــة  األســئلة،  كفايــة  ومــدى  الدراســة،  موضــوع  لعناصــر  اســتيفائها  ومــدى  األداة، 
مــدى وضــوح صياغــة األســئلة،  إلــى  باإلضافــة  الحــذف،  أو  للتعديــل  املطروحــة  األســئلة 
إلــى  تــم تعديــل فقــرات أداة الدراســة، واالنتهــاء  وبنــاء علــى آراء املحكميـــن ومالحظاتهــم، 

النهائــي. بشــكله  االســتبيان  صياغــة 

بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألداة الدراســة، تــم التحقــق مــن ســالمة أداة الدراســة 
االســتبانة  تطبيــق  تــم  حيــث  البنائــي،  وصدقهــا 
الدراســة  مجتمــع  مــن  اســتطالعية  عّينــة  علــى 
تكونــت مــن )  ( أســاتذة مــن مجتمــع الدراســة، 
االســتبانة،  فقــرات  علــى  اإلجابــة  منهــم  وطلــب 
البنــاء  صــدق  مــن  التحقــق  تــم  اســتعادتها  وبعــد 
بيـــن  بيـــرسون  ارتبــاط  معامــل  بحســاب  وذلــك 
املحــور والدرجــة الكلّيــة. والجــدول رقــم ) ( يبيـــن 
صــدق االتســاق الداخلــي بحســاب معامــل ارتبــاط 

كرونبــاخ. ألفــا  بحســاب  والثبــات  بيـــرسون، 

يتضــح مــن الجــدول ) ( أّن معامــال الثبــات والصــدق يقتـــربا مــن الواحــد الصحيــح ممــا يشيـــر إلــى أّن االتســاق الداخلــي 
 بدرجــة كبيـــرة.

ً
 ومقبــوال

ً
للعبــارات املســتخدمة فــي البحــث يعــد قويــا

نتائج الدراسة

لإلجابــة علــى الســؤال األول والثانــي تــم حســاب الوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لــكل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس، 
وكانت إجابة عّينة الدراســة عن مبـــررات ودواعي استشــراف املســتقبل في املوارد البشــرّية بنســبة متوســطة حيث كان الوســط 
الحســابي لعّينــة الدراســة علــى هــذا املحــور يســاوي )  . ( بانحــراف معيــاري قــدره )  . (. حيــث تعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة 
إلــى مفهــوم وعناصــر استشــراف املســتقبل تحتــاج معرفــة وعلــم بأمــور كثيـــرة منهــا اقتصــادات املعرفــة، والثــورة الصناعيــة 

الرابعــة ومتطلباتهــا، ويمكــن أْن تكــون عّينــة الدراســة غيـــر مطلعــة علــى هــذه املفاهيــم.

ة كانــت مرتفعــة بوســط حســابي  نافســيَّ التَّ فــي تعزيـــز امليـــزة  الّتنميــة البشــرّية  وأّن اســتجابة عّينــة الدراســة علــى دور 
)  . ( وانحــراف معيــاري مقــداره )  . ( حســب مقيــاس ليكــرت الخما�ســي. وتعــزو الباحثــة الســبب فــي هــذه النتيجــة ألّن هــذه 

املفاهيــم معروفــه منــذ فتـــرة، ومــن املؤكــد أّن املوظفيـــن أخــذوا دورات تطويـــرية فــي هــذا املجــال.

ة؟  نافســيَّ
َّ
ولإلجابــة علــى ســؤال هــل يوجــد دور الستشــراف املســتقبل فــي تنميــة رأس املــال البشــري لتحقيــق امليـــزة الت

تــم إجــراء مــا يلــي:

جدول رقم )1( 
 توزيع أفراد عينة الدراسة 

حسب املؤهل الدرا�سي

النسبة العدداملؤهل الدرا�سي
املئوية %

  %   بكالوريوس
  %  دراسات عليا

   %   املجموع

جدول رقم )2( 
 توزيع أفراد عينة الدراسة 

حسب سنوات الخبـرة

النسبة العددسنوات الخبـرة
املئوية %

 %  أقل من   سنوات
  . %   1    سنوات
  %    1    سنة

  %     سنة فأكثر
   %   املجموع

جدول رقم )3( 
يوضح الخصائص السكومتـرية ألداة الدراسة

محاور البحث
معامل ارتباط بيـرسون 

بيـن املحور والدرجة الكلّية
معامل الثبات 

ألفا كرونباخ
معامل 
الصدق

  .   .   . استشراف املستقبل
ة تنمية رأس املال البشري   .   .   . استـراتيجيَّ

ة نافسيَّ   .   .   . أبعاد امليـزة التَّ
معامل الصدق هو الجذر التـربيعي ملعامل الثبات.
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تم استخدام تحليل االنحدار البسيط وكانت النتائج في الجداول رقم ) (.

توجــد  ــه 
ّ
أن يتضــح   ) ( الجــدول  مــن 

استشــراف  بيـــن  قويــة  طرديــة  عالقــة 
املســتقبل وتنميــة رأس املــال البشــري حيــث 
كمــا    .    بيـــرسون  ارتبــاط  معامــل  بلــغ 
   .  وهــذا يعنــي  إّن معامــل التحديــد بلــغ 
مــن   %  .  يفســر  املســتقل  املتغيـــر  أّن 
التابــع. املتغيـــر  فــي  تحــدث  التــي  التغيـــرات 

مســتوى  أن   ) ( الجــدول  مــن  يتضــح 
يــدل  ممــا    .   مــن  أقــل  )الداللــة(  املعنويــة 
علــى أّن العالقــة بيـــن املتغيـــر التابــع واملتغيـــر 
الفــرض  صحــة  يؤكــد  ممــا  معنويــة  املســتقل 
معنــوي  تأثيـــر  يوجــد  ــه 

ّ
بأن القائــل  األول 

لالستشــراف علــى تنميــة رأس املــال البشــري، 
معامــالت  أحــد  أّن  تعنــي  النمــوذج  معنويــة 

يســاوي  ال  األقــل  علــى  النمــوذج 
صفــر ألّن اختبــار االنحــدار الخاص 
B. = B =   يفتـــرض ANOVA بــال

ــه 
ّ
أن يتضــح  ســبق  ممــا 

غيـــر معنويــة  تأثيـــر  توجــد عالقــة 
رأس  تنميــة  علــى  لالستشــراف 
ويمكــن  للمنظمــة.  البشــري  املــال 
الخطــي  االنحــدار  معادلــة  كتابــة 
 y = التالــي:  الشــكل  فــي  البســيط 

 .    +  .   x
 

حيــث: - y: تـــرمز إلــى املتغيـــر التابــع أّي 
املــوارد البشــرّية.

أّي  املســتقل  املتغيـــر  إلــى  تـــرمز   :X
 

املســتقبل. استشــراف 

والختبــار هــل يوجــد تأثيـــر لتنميــة رأس 
ة  نافســيَّ املــال البشــري علــى تحقيــق امليـــزة التَّ
االنحــدار  تحليــل  اســتخدام  تــم  الفــرض 
البســيط وكانــت النتائــج فــي الجــداول رقــم ) (.

توجــد  ــه 
ّ
أن يتضــح   ) ( الجــدول  مــن 

املــال  رأس  تنميــة  بيـــن  قويــة  طرديــة  عالقــة 
ة للمنظمــة حيــث  نافســيَّ البشــري وامليـــزة التَّ
كمــا   . .    بيـــرسون  ارتبــاط  معامــل  بلــغ 
   .  وهــذا يعنــي  إّن معامــل التحديــد بلــغ 
مــن   %  .  يفســر  املســتقل  املتغيـــر  أّن 

التابــع. املتغيـــر  فــي  تحــدث  التــي  التغيـــرات 

جدول رقم )4( 
ة نافسيَّ

َّ
معامل االرتباط ومعامل التحديد حول تأثيـر االستقطاب على تحقيق امليـزة الت

R
معامل االرتباط

R Square
معامل التحديد

Adjusted R Square
معامل التحديد املعدل

Std. Error of the Estimate
الخطأ املعياري للتقديـر

 .    .    .    .     

جدول رقم )5( 
 تحديد التبايـن )اختبار معنوية نموذج االنحدار( 

حول تأثيـر االستشراف على املوارد البشرّية

مصدر التبايـن

 Sum of
Squares
مجموع 
املربعات

Df
درجات 
الحرية

 Mean
Square

متوسط 
املربعات

F
ِإحصائّية 

االختيار

Sig
املعنوية 
)القيمة 

ااِلحتمالّية(
  .    .      .      .   Regression  االنحدار

   .       .  Residual  البواقي )الخطأ(
      .   Total الكلي

جدول رقم )6( 
معامالت االنحدار حول تأثيـر االستشراف على تنمية رأس املال البشري

املعامالت

Unstandardized Coefficients
Tاملعامالت الغيـر قياسية )الغيـر معيارية(

ِإحصائّية 
االختبار

Sig
املعنوية 
)القيمة 

ااِلحتمالّية(
B

التقديـرات

Std. Error
الخطأ 
املعياري

 Standardized
Coefficients

Beta املعامالت القياسية
   .    .    .    . )Constant(  ثابت االنحدار

   .   .    .     .    . معامل استشراف املستقبل

جدول رقم )7( 
 معامل االرتباط ومعامل التحديد 

ة نافسيَّ
َّ
حول تأثيـر تنمية رأس املال البشري على تحقيق امليـزة الت

R
معامل االرتباط

R Square
معامل التحديد

Adjusted R Square
معامل التحديد املعدل

Std. Error of the Estimate
الخطأ املعياري للتقديـر

 .    .    .    .     

جدول رقم )8( 
 تحديد التبايـن )اختبار معنوية نموذج االنحدار( 

ة نافسيَّ
َّ
حول تأثيـر تنمية رأس املال البشري على تحقيق امليـزة الت

مصدر التبايـن

 Sum of
Squares
مجموع 
املربعات

Df
درجات 
الحرية

 Mean
Square

متوسط 
املربعات

F
ِإحصائّية 

االختيار

Sig
املعنوية 
)القيمة 

ااِلحتمالّية(
   .   .      .      .   Regression االنحدار

   .       .   Residual البواقي )الخطأ(
      .   Total الكلي
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مســتوى  أّن   ) ( الجــدول  مــن  يتضــح 
املعنويــة )الداللــة( أقــل مــن   .  ممــا يــدل 
علــى أّن العالقــة بيـــن املتغيـــر التابــع واملتغيـــر 
املســتقل معنويــة ممــا يؤكــد صحــة الفــرض 
معنــوي  تأثيـــر  يوجــد  ــه 

ّ
بأن القائــل  الثانــي 

تحقيــق  علــى  البشــري  املــال  رأس  لتنميــة 
معنويــة  ألّن  للمنظمــة؛  ة  نافســيَّ التَّ امليـــزة 
النمــوذج  معامــالت  أحــد  أّن  تعنــي  النمــوذج 
اختيــار  ألّن  صفــر  يســاوي  ال  األقــل  علــى 
االنحــدار الخــاص بــال ANOVA يفتـــرض   

B. = B =

ة، ويمكــن كتابــة  نافســيَّ ــه توجــد عالقــة تأثيـــر معنويــة تنميــة رأس املــال البشــري علــى تحقيــق امليـــزة التَّ
ّ
ممــا ســبق يتضــح أن

y= .   + .   x
 
معادلة االنحدار الخطي البســيط في الشــكل التالي:  

ة للمنظمة.1  نافسيَّ حيث: y: تـرمز إلى املتغيـر التابع أي امليـزة التَّ

X: تـرمز إلى املتغيـر املستقل أي تنمية رأس املال البشري.1 
 

التوصيات
البشــري  1  املــورد  مــن  االســتفادة  أجــل  مــن  ذاتــه  حــد  فــي  قائمــا  كيــان  لهــا  تجعــل  وأن  املعرفيــة  بالثقافــة  االهتمــام 

اســتغالل. أكبـــر  واســتغالله 

االهتمام بـرؤوس األموال البشري واالجتماعي واملعرفي وعدم التـركيـز فقط على الرأس املال املادي فقط. 1 

 إلدارة تنميــة رأس املــال البشــري وتطبيــق أدوارهــا الحديثــة نتيجــة ملــا لهــذه  1 
ً
ضــرورة أْن تولــي الشــركات اهتماًمــا كافيــا

األدوار مــن العديــد مــن اآلثــار الهامــة فــي تحقيــق مزايــا تنافســية للمنظمــة.

تدعيم االستثمار في األفكار الجديدة واالبتكارات التي تساهم في دعم املركز التناف�سي. 1 

االعتـراف والثناء على اإلنجازات واألفكار واللمسات التي تقدمها إدارة تنمية رأس املال البشري. 1 

تطويـر وتنمية موظفيـن الشركات وتدعيمهم بكل من األدوار واملهارات واملعلومات الحديثة التي تتناسب مع معطيات  1 
القرن الحادي والعشريـن، والثورة الصناعية الرابعة لتحسيـن جودة أداء الفريق وتحقيق التوقعات والطموحات.

مقتـرحات لدراسات مستقبلية
تقديم دراسات مستقبلية عن الثورة الصناعية الخامسة.1 

تقديم دراسات تـربط بيـن الذكاء االصطناعي والروبوتات والرأس املال البشري في مكان واحد والتفاعل بينهما.1 

جدول رقم )9( 
ة نافسيَّ

َّ
معامالت االنحدار حول تأثيـر تنمية رأس املال البشري على تحقيق امليـزة الت

املعامالت

Unstandardized Coefficients
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B
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Std. Error
الخطأ 
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Coefficients
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Beta القياسية

)Constant(
   .    .    .    . ثابت االنحدار

معامل تنمية رأس 
  .    .     .    .    . املال البشري
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The Role of Future Foresight in Developing Human Resources to  
Achieve Competitive Advantage in Private Organizations and Institutions
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ABSTRACT

The study aimed to know the role of future vision in developing human resources to achieve com1
petitive advantage in private organizations and institutions. The descriptive analytical method was used in 
the study. The study tool was a questionnaire distributed to )200( employees of the telecommunications 
company in the capital, Amman. However, the study concluded that the opinions of the study sample on 
the justifications and reasons for anticipating the future in human resources are at a moderate rate. 

The response of study sample to the role of human development in enhancing competitive advantage 
was high. Moreover, there was a strong positive relationship between anticipating the future and develop1
ing human resources in addition to the moral impact of foresight on human resource development. And 
there is a strong direct relationship between human resource development and the competitive advantage 
of the organization, also it has a significant impact on achieving the organization’s competitive advantage.

Keywords: Future Foresight, Human Resource Development, Competitive Advantage. 
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 إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي: 
دراسة تطبيقية على عينة من منظمات األعمال في فلسطين

د. عبد الرحمن السلوادي

 رئيس قسم إدارة األعمال 
جامعة القدس املفتوحة - فلسطین

امللخص 1

مــن  واحــدة  باعتبارهــا  األعمــال  مجــاالت  مــن  العديــد  تطــور  علــى  املعلومــات  وتكنولوجيــا  التكنولوجيــة  البيئــة  أثــرت 
أهــم مكونــات العصــر الرقمــي الــذي أحــدث تغيیــرات كبیــرة فــي بيئــة األعمــال فــي فلســطین والعالــم. تحــدث أبــرز التغيیــرات فــي 
أنظمــة  تســتخدم  اإلداريــة، حيــث  القــرارات  املجــال اإلداري وصنــع  فــي  الصناعــي، وكذلــك  والبرامــج واإلنتــاج  إنتــاج األجهــزة 
دعــم القــرارات منــذ فتــرة طويلــة. إن األهــداف العامــة لــإلدارة الرقميــة للمــوارد البشــرية نابعــة مــن تكاملهــا مــع أهـــداف اإلدارة 
اإللكترونيـــة، ومواكبتهـــا للتغیــرات فــي بيئــة األعمــال. إن تغیــر القــوى والعوامــل املؤثــرة علــى املنظمــات وقضايــا العوملــة وتغیــر 
النظـــرة مـــن الوظيفـــة اآلمنــة إلــى املهنــة اآلمنــة وارتفــاع معــدالت التعليــم فــي العالــم وتغیــر نوعيــة قــوى العمــل املطلوبـــة، كان مــن 
أهــم أســباب توجــه املؤسســات العامــة والخاصــة فــي فلســطین نحــو اإلدارة الذكيــة للمــوارد البشــرية الهادفــة لتزويــد املوظــف 
الحاســب  البشــرية والتــي تشــمل: االتصــاالت وتكنولوجيــا  املــوارد  إدارة  فــي مجــال  املهنيــة االحترافيــة عاليــة األداء  باملهــارات 

والتفكیــر املنطقــي الناقــد لحــل املشــكالت، واإلبــداع والقيــادة والقــدرة علــى العمــل الجماعــي.

اإلدارة اإللكترونيــة للمــوارد البشــرية )e1HRM( هــي مفهــوم ينطــوي علــى اســتخدام التقنيــات املســتندة إلــى الويــب لتوفیــر 
الخدمــات املتعلقــة بــإدارة املــوارد البشــرية فــي املنظمــة، والتــي يصــل إليهــا مجموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة فــي املؤسســة 
- بــدًءا مــن إدارة املــوارد البشــرية، عــن طريــق املــدراء للموظفیــن. فهــي نــوع مــن االبتــكار الــذي يشــجع ويطــور ويســهل علــى املــدراء 

ممارســة إدارة املــوارد البشــرية، وينمــي مهــارات املوظفیــن وقدرتهــم علــى التحليــل والربــط واســتخدام التكنولوجيــا. 

وتهــدف هــذه الورقــة هــو تســليط الضــوء علــى أهميــة مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، وأهــم میزاتهــا وعيوبهــا 
املحتملــة، باإلضافــة إلــى إظهــار مــدى اســتخدام إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة فــي املنظمــات العامــة الفلســطينية. تشــتمل 
منهجيــة البحــث علــى تحليــل نظــري لألدبيــات والبيانــات املتاحــة عــن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة والتحليــل التجريبــي 

للبيانــات املتعلقــة باســتخدام إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة فــي املنظمــات العامــة فــي فلســطین.

الكلمات املفتاحية:  إدارة املوارد البشــرية، اإلدارة اإللكترونية للموارد البشــرية، املنظمات التجارية، نظام الخدمة الذاتية 
للمدراء، لنظام الخدمة الذاتية للموظفین، تكنولوجيا املعلومات، فلسطین.

مقدمة

لقــد اتســع مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية بعــد أن كان يقتصــر علــى إدارة شــئون املوظفیــن فأصبــح يشــمل العديــد مــن 
الجوانــب الحيويــة الهامــة لنجــاح املنظمــات وتطورهــا وتمیزهــا. فالتركیــز علــى رأس املــال البشــري مــن خــالل تحفیــزه وتطويــر 
مهارته ورفع مســتوى أدائه والتأكد من أنه يســاهم في رســم سياســات واســتراتيجيات املؤسســة أضحى ضرورة ملحة للوصول 
إلــى أعلــى مســتوى مــن األداء )الســعايدة،     (. كذلــك فــأن تعزيــز دور إدارة املــوارد البشــرية فــي تنميــة رأس املــال البشــري فــي 
املنظمــة يســاهم فــي تعظيــم حصتهــا فــي الســوق والحفــاظ علــى اســتمرارها وتعزيــز اســتدامتها فــي ظــل بيئــة العمــل التنافســية. 
اإلدارة الناجحــة للمــوارد البشــرية هــي املحــرك األسا�ســي لنجــاح املنظمــات، فعنــد توافــر الكــوادر البشــرية املمیــزة تتحقــق أهــم 
أدوات النجــاح وتتوفــر البيئــة املناســبة للعمــل، كمــا إن إدارة املــوارد البشــرية لهــا عالقــة مباشــرة مــع جميــع املســتويات اإلداريــة 

 *  تم استالم البحث في ينايـر     ، وقبل للنشر في فبـرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي ...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

لذلــك فهــي تدعــم الصفــات القياديــة وتنظــم القوانیــن واإلجــراءات الالزمــة لتفاعــل العنصــر البشــري مــع تلــك املســتويات، فــال 
توجــد أي منظمــة ناجحــة بــدون إدارة ناجحــة ملواردهــا البشــرية )العمــري،     (.

شــهدت العقــود القليلــة املاضيــة تطــوًرا مكثًفــا وديناميكًيــا فــي تكنولوجيــا املعلومــات فــي مختلــف وظائــف إدارة املــوارد 
البشــرية، بــدًءا مــن طريقــة الحصــول والوصــول للمعلومــات وإجــراء االتصــاالت، والعديــد مــن األنشــطة اليوميــة املرتبطــة 
بدائــرة املــوارد البشــرية، والتــي تشــمل األنشــطة فــي مجــال التوظيــف واختيــار املرشــحین، وطريقــة تدريــب املوظفیــن، وإدارة 
األداء وجمــع البيانــات وحفظهــا وتحديثهــا وإدارة نظــام التعويضــات. وقــد تجــاوز تأثیــر تطــور تكنولوجيــا املعلومــات الكيانــات 
التجاريــة ليشــمل أيًضــا املنظمــات غیــر الربحيــة واملؤسســات والدوائــر الحكوميــة، التــي لــم تبقــى »بمنــأى« عــن التغیــرات الهائلــة 
والتحــوالت املتســارعة للعصــر الرقمــي. وعلــى الرغــم مــن أن الدافــع األسا�ســي للتعاطــي بإيجابيــة ومرونــة مــع هــذه التغیــرات 
والتحــوالت هــو بهــدف تحســین فعاليــة اإلجــراءات فــي تنفيــذ األنشــطة املذكــورة أعــاله، ظهــرت أيًضــا آثــار إيجابيــة أخــرى لرقمنــة 

وظائــف إدارة املــوارد البشــرية تتمثــل فــي خفــض التكاليــف، وتحســین جــودة الخدمــات املقدمــة، وزيــادة اإلنتاجيــة.

لذلــك ليــس مــن املســتغرب أن يســتخدم عــدد متزايــد مــن املؤسســات حلــول تكنولوجيــا املعلومــات فــي وظائــف إدارة 
ملــوارد البشــرية املختلفــة. لكــن، مــن الضــروري التأكيــد علــى أن املهمــة األساســية لهــذه الوظائــف لــم تتغیــر، فهــي تتمثــل فــي 
»تمكیــن املنظمــات واملؤسســات مــن الحصــول علــى عــدد كاف مــن املوظفیــن الذيــن ســيكونون متاحیــن فــي الوقــت املناســب وفــي 
املــكان املناســب بتكاليــف معقولــة وقادريــن علــى تحقيــق األهــداف الحاليــة واالســتراتيجية للمنظمــة« )     ,Ma & Ye(. ومــع 
ذلــك، فــإن مــا تغیــر مــع اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات ورقمنــة وأتمتــة األنشــطة اإلداريــة واملعامــالت هــو الطريقــة التــي تنجــز 
بهــا هــذه املهــام، ومــدى فعاليــة إنجازهــا بالوقــت والجــودة املناســبتین. فــي الوقــت نفســه، يتيــح تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات 
وأتمتــة األنشــطة اإلداريــة واملعامــالت داخــل وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية، يتيــح للموظفیــن تخصيــص مزيــد مــن الوقــت لتلــك 
األنشــطة التــي يمكــن أن تخلــق قيمــة أكبــر للمؤسســات، وذلــك عــن طريــق تصميــم سياســات أكثــر فعاليــة فــي مجــال إدارة 

.)Obeida     ( املــوارد البشــرية تســاهم فــي تحســین األداء التنظيمــي

ال شــك أن االســتخدام الواســع لتكنولوجيا املعلومات في تحقيق أنشــطة إدارة املوارد البشــرية كان له بالغ األثر في ظهور 
مفهوم جديد إلدارة املوارد البشرية. هذا املفهوم معروف في األدبيات األكاديمية باسم نظم معلومات املوارد البشرية، في حین 
أنــه فــي املمارســة العمليــة ُيطلــق عليهــا اســم املــوارد البشــرية اإللكترونيــة )     ,Foster(. هــذا املفهــوم ينطــوي علــى اســتخدام 
تكنولوجيــا املعلومــات لتقديــم خدمــات متنوعــة مــن مجــال إدارة املــوارد البشــرية فــي املنظمــة. وبالتالــي دمــج أنـــشطة ووظائــف 
HRM بتكنولوجيــا ICT. و تســاهم عمليــة الدمــج هــذه فــي زيــادة فعاليــة عمليـــات HRM، زيـــادة تفاعــل املوظفیــن فيمــا بينهــم وتعــزز 
مــن عمليــات االتصــال والتنســيق الرأ�ســي واألفقــي داخــل حــدود املنظمــة. أضــف إلــى ذلــك، تغيیــر إجـــراءات العمـــل واملهـــارات 
املطلوبـــــة ســـــواء لـــــدى إدارة املـــــوارد البـــــشرية أو لـــــدى كافـــــة أفـــــراد املنظمة بشــكل يســاهم في تحقيق األهداف التنظيمية بشــكل 
فعــال. بالنظــر إلــى االســتخدام الواســع النطــاق لتكنولوجيــا املعلومــات فــي تنفيــذ أنشــطة إدارة املــوارد البشــرية، فــإن الهــدف 
مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو اإلشــارة إلــى أهميــة مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، وأهــم خصائصهــا ومزاياهــا وأوجــه 
القصــور املحتملــة فيهــا، واستكشــاف مســتوى اســتخدام إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة فــي منظمــات األعمــال الفلســطينية. 
تحليــل  إلــى  باإلضافــة  اإللكترونيــة،  البشــرية  املــوارد  إدارة  حــول  املتاحــة  والبيانــات  لألدبيــات  نظرًيــا   

ً
تحليــال الورقــة  وتتضمــن 

للبيانــات التجريبيــة حــول مــدى اســتخدام اإلدارة اإللكترونيــة للمــوارد البشــرية فــي املنظمــات واملؤسســات الفلســطينية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 الوقــوف عنــد مصطلــح شــائع االســتخدام 
ً
مــن أجــل فهــم أفضــل ملفهــوم اإلدارة اإللكترونيــة للمــوارد البشــرية، يجــب أوال

فــي أدبيــات إدارة املــوارد البشــرية، أال وهــو مصطلــح »نظــم معلومــات املــوارد البشــرية« )HRIS( ويعنــي هــذا النظــام القيــام 
يكــون  حيــث  للمنظمــة،  البشــرية  باملــوارد  املتعلقــة  البيانــات  وتوزيــع  وتحديــث  وصيانــة  وتخزيــن  لجمــع  منهجيــة  بإجــراءات 
املســتخدم الرئيــس لهــذا النظــام هــو وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية )زعتـــري،     (. والهــدف مــن اســتخدام نظــام املعلومــات 
 وبالتالــي إحــداث تأثیــًرا إيجابًيــا علــى العمليــة اإلداريــة 

ً
هــذا هــو تحســین أداء وظائــف إدارة املــوارد البشــرية التــي تمــارس يوميــا

بأكملهــا للمنظمــة.  ويشــیر هــذا املفهــوم كذلــك إلــى تطبيــق االســتراتيجيات والسياســات واملمارســات املتعلقــة باملــوارد البشــرية 
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فــي املؤسســات التــي تدعــم أو تعتمــد اعتمــاًدا تاًمــا علــى تكنولوجيــا الويــب )     ,Bondarouk; Parry & Furtmueller( حيــث 
يمكــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا مــن قبــل موظفــي إدارة املــوارد البشــرية، وكذلــك املوظفیــن اآلخريــن فــي الدوائــر املختلفــة 
إضافــة إلدارة املنظمــة )القــردوح،     (. ولتلخيــص الفــرق بیــن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة ونظــم معلومــات إدارة 
املوارد البشرية، أشار      ,Bondarouk; Parry & Furtmueller إلى أن نظام HRIS يشمل األنظمة التي يستخدمها قسم 
إدارة املــوارد البشــرية فقــط، فــي حیــن أن هــدف إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة فــي املقــام األول هــو خدمــة املســتخدمین 

وأصحــاب املصالــح داخــل وخــارج حــدود املنظمــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بمصطلــح e1HRM نفســه، فیرجــع أصلــه إلــى تســعينيات القــرن املا�ســي مــع ظهــور التجــارة اإللكترونيــة 
 »e« لكثــرة اســتخدام مســمى التجــارة اإللكترونيــة فــي ذلــك الوقــت، اســتخدمت البادئــة 

ً
)أبــو أرمينــة،     (. وبالتالــي، وفقــا

فــي إدارة املــوارد البشــرية، ممــا أدى إلــى اســتحداث مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة e1HRM )القــردوح،     (. ومــع 
ذلــك، عندمــا يتعلــق األمــر بفهــم جوهــر مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، فمــن املالحــظ أنــه ال توجــد حتــى اآلن رؤيــة 

واحــدة تتفــق عليهــا أدبيــات اإلدارة.

ويفســر ذلــك مــن خــالل حقيقــة أن املؤلفیــن والباحثیــن فــي هــذا املجــال يركــزون علــى جوانــب مختلفــة ومتباينــة فــي إدارة 
املــوارد البشــرية اإللكترونيــة. لذلــك، عنــد الوقــوف عنــد جوهــر إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، يركــز بعــض الباحثیــن علــى 
جانــب املعامــالت فــي إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، بينمــا يركــز باحثــون آخــرون علــى التكنولوجيــا التــي توفــر لإلنســان آليــة 
حفــظ البيانــات بطريقــة أكثــر دقــة، وتجنــب أخطــاء نقــل املعلومــات مــن النمــاذج اليدويــة إلـــى قواعــد البيانــات، بينمــا تركــز 

املجموعــة الثالثــة مــن الباحثیــن علــى الجانــب االســتراتيجي إلدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة.

وبالرجــوع إلــى املجموعــة األولــى، يشــیر الباحثیــن إلــى أن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة هــي مفهــوم يتيــح للمنظمــات 
 Marler,  & Parry,( وباملثــل، يشــیر كل مــن .)Foster,     ( إجــراء تحســينات فــي إدارة أنشــطة املــوارد البشــرية ومعامالتهــا
    ( إلــى أن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة تمثــل الدعــم اإلداري إلدارة املــوارد البشــرية باســتخدام تكنولوجيــا اإلنترنــت. 
أمــا املجموعــة الثانيــة، فينصــب تركیزهــا علــى التكنولوجيــا، حيــث إن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة تنطــوي علــى تطبيــق 
فــي  األقــل  علــى  املختلفــة  والدوائــر  والجماعــات  األفــراد  بیــن  املحوســب  التقنــي  الدعــم  أو  للشــبكات  املعلومــات  تكنولوجيــا 
تحقيقهــم ألنشــطة إدارة املــوارد البشــرية )Strohmeier،     :   (. أضــف إلــى ذلــك، تــرى هــذه املجموعــة مــن الباحثیــن بــأن 
إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة تمثــل تطبيــق أنــواع مختلفــة مــن التقنيــات التــي تمكــن املديريــن واملوظفیــن مــن الوصــول 
املباشــر إلــى بيانــات املــوارد البشــرية والتطبيقــات اإلداريــة املختلفــة، وتعــزز القــدرة علــى اســتخدام برمجيــات ونظــم معلومــات 
إدارة  إلــى أن  الســياق  هــذا  فــي  الدراســات  مــن  الكثیــر  )     ,Marler & Parry(. وتشــیر  البشــرية ومتابعتهــا بكفــاءة  املــوارد 
املــوارد البشــرية اإللكترونيــة تركــز علــى جميــع آليــات التكامــل وجميــع محتويــات إدارة املــوارد البشــرية التــي يتــم نقلهــا مــن 
ا وأكثــر كفــاءة وأكثــر جــودة. 

ً
خــالل تكنولوجيــا املعلومــات، والتــي تهــدف إلــى جعــل عمليــات إدارة املــوارد البشــرية أكثــر اتســاق

أمــا املجموعــة الثالثــة مــن الباحثیــن، فتشــیر إلــى أن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة هــي، فــي الواقــع اســم شــامل يغطــي جميــع 
اآلليــات املمكنــة والتفاعــالت بیــن إدارة املــوارد البشــرية وتكنولوجيــا املعلومــات بهــدف خلــق قيمــة للموظفیــن واملديريــن علــى 

.)    :Bondarouk & Ruel,     ( املســتوى املؤس�ســي االســتراتيجي طويــل األمــد

وإذا كان من الضروري تقديم تعريف أبسط إلدارة املوارد البشرية اإللكترونية، فإن إدارة املوارد البشرية اإللكترونية 
لتنفيــذ سياســات  الويــب  تقنيــات  اســتخدام  أو  املعلومــات،  البشــرية وتكنولوجيــا  املــوارد  إدارة  بیــن  ــا 

ً
تقاطًعــا وترابط تمثــل 

فــي  E1HRM بفاعليــة وكفــاءة      (. أداء وظيفــة  وممارســات وإجــراءات إدارة املــوارد البشــرية )راؤول، بونــداروك ولويــز، 
الواقــع يحتــاج ألجهــزة الكمبيوتــر والبرمجيــات والشــبكات اإللكترونيــة التــي تمكــن املنظمــة مــن تنفيــذ أنشــطة إدارة املــوارد 
ا وأكثــر كفــاءة وأكثــر جــودة )     ,Marler & Parry(. ونظــًرا لوجــود اختالفــات فــي فهــم دور 

ً
البشــرية بطريقــة أكثــر اتســاق

إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة فــي املؤسســات، فمــن الطبيعــي وجــود تباينــات فــي كيفيــة توظيــف التكنولوجيــا فــي املســتويات 
املختلفــة إلدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة. فــي هــذا الصــدد، يعتبــر ســكاف )    ( أن هنــاك ثالثــة مســتويات مــن إدارة 
املــوارد البشــرية اإللكترونيــة: التشــغيلية والعالئقيــة والتحويليــة. تشــیر إدارة املــوارد البشــرية التشــغيلية إلــى إدارة البيانــات 
املتعلقة بتعويضات وحوافز املوظفین، وكذلك بياناتهم الشــخصية. بفضل تطبيق تكنولوجيا املعلومات، يمكن للموظفین 
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تحديــث بياناتهــم بأنفســهم، أو قــد يتــم ذلــك بواســطة موظفــي املــوارد البشــرية. الهــدف مــن تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات 
لهــذه االحتياجــات هــو خفــض التكاليــف وزيــادة كفــاءة وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية أو الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 
املعامــالت فــي أقــل وقــت ممكــن، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بحســاب الرواتــب واألجــور والحوافــز. وتؤكــد الدراســات الســابقة 
ــن مــن زيــادة كفــاءة وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية مــن 

ّ
فــي هــذا املجــال إلــى أن إدخــال إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة يمك

خــالل تخفيــض عــدد املوظفیــن العاملیــن فــي دائــرة املــوارد البشــرية، وزيــادة الســرعة فــي تحقيــق املعامــالت، وخفــض التكاليــف، 
وتقليــص املهــام اإلداريــة واألعبــاء عــن املوظفیــن الحاليیــن )Parry & Furtmueller ;Bondarouk ;    ,Strohmeier,     ؛ 

.)     ,Micu & Schin ,Capatina ,Micu

كذلــك األمــر للوظائــف األخــرى إلدارة البشــرية والتــي مــن أهمهــا عمليــة اســتقطاب وتوظيــف وتدريــب وتطويــر وتقييــم 
أداء املوظفیــن الجــدد والقدامــى علــى حــد ســواء. فقــد أشــارت الكثیــر مــن الدراســات الســابقة إلــى إمكانيــة توظيــف تكنولوجيــا 
تكنولوجيــا  تقنيــة  تتيــح  املثــال،  ســبيل  علــى  املوظفیــن.  أداء  وإدارة  والتطويــر،  والتدريــب  التوظيــف  مجــال  فــي  املعلومــات 
املعلومــات عنــد الحاجــة للتوظيــف القيــام بهــذا النشــاط مــن خــالل اإلعــالن عــن الحاجــة مللــئ وظيفــة شــاغرة عبــر موقــع الويــب 
للمتقدمیــن  للمنظمــة. ويمكــن  البشــرية  املــوارد  بدائــرة  ترتبــط مباشــرة  مــن خــالل مواقــع متخصصــة  أو  باملنظمــة  الخــاص 
املهتمیــن بالحصــول علــى هــذه الوظيفــة التقديــم مــن خــالل هــذه القنــوات اإللكترونيــة. الجــدول اآلتــي رقــم ) ( يلقــي نظــرة 

عامــة حــول أنشــطة إدارة املــوارد البشــرية األخــرى التــي يمكــن أن توظــف فيهــا تكنولوجيــا املعلومــات.

جدول رقم )1( 
تكاملية أنشطة إدارة املوارد البشرية مع تكنولوجيا املعلومات

أنشطة دائرة 
تكاملية تكنولوجيا املعلوماتمهام دائرة املوارد البشريةاملوارد البشرية

إدارة قواعد البيانات، أنظمة تسجيل الحضور، التسجيل.سجالت املوظفین األساسية )التواجد، الغياب، األرباح، إلخ(.الدعم اإلداري

تخطيط املوارد 
البشرية 

التحليل اإلحصائي للتأرجح بحجم القوى العاملة، والتنبؤ 
بحجم القوى العاملة املتاحة داخلًيا وخارجًيا.

تحليل االتجاه، نماذج املحاكاة، إلخ.

إدارة وصف وتوصيف األعمال، وتحليل الهيكل التنظيمي تحليل العمل
للمنظمة.

توثيق نتائج تحليل الوظيفة، تصور الهيكل التنظيمي 
الحالي واملخطط له

االستقطاب 
واالختيار والتعيین

تخطيط عمليات االستقطاب واالختيار والتعيین وتوثيق 
السجالت 

إنشاء وتسجيل وإدارة البيانات من اإلعالنات ونماذج 
الطلبات ودعم التوظيف الكالسيكي واالتصال باإلنترنت 

واستخدام الشبكات االجتماعية

البحث في االحتياجات التعليمية والتنموية للعاملین، تخطيط التدريب والتطوير
البرامج التدريبية، تنظيم التدريب، تخزين املواد التعليمية.

استبيانات على اإلنترنت، تحليل اتجاهات التنمية، إدارة 
البيانات، تنفيذ برامج التعليم اإللكتروني.

التوثيق والتحليل والتغذية الراجعة وتحليل االتجاهاتقياس األداء.إدارة األداء والتقييم 

التحليل والحساب على أساس املعلومات الداخلية والخارجيةإنشاء هيكل الرواتب، نمذجة الرواتب، مستوى تحليل التعويض.التعويضات 
)Steinmetz, H.; Schwens, C.; Wehner, M. & Kabst, R. 2011(

أما فيما يتعلق باملستوى الثالث من إدارة املوارد البشرية اإللكترونية الذي أشار إليه كل من )صیر والغزاوي،     ( 
)العمــري،     ( علــى أنــه إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة التحويليــة، فهــي فــي رأيهــم تتعلــق بتحقيــق أنشــطة ووظائــف إدارة 
املــوارد البشــرية التــي لهــا أهميــة وأبعــاد اســتراتيجية للمؤسســة والتــي مــن أهمهــا إدارة املعرفــة، وتطويــر املوظفیــن، وإجــراء 
يتعلــق  أمــا فيمــا  للمنظمــة.  بعيــدة األمــد  املعلومــات وفقــا لألهــداف االســتراتيجية  التدريبيــة االفتراضيــة، وتبــادل  الــدورات 
بمــدى تأثیــر هــذه األنشــطة علــى صياغــة وتنفيــذ اســتراتيجية املنظمــة، فهنــاك وجهــات نظــر مختلفــة. يشــیر بعــض الباحثیــن 
إلــى أن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة لــم تســتخدم بعــد كامــل إمكاناتهــا لزيــادة األهميــة االســتراتيجية لوظيفــة إدارة املــوارد 
البشرية في املؤسسة )رقام،     (. من ناحية أخرى، هناك وجهات نظر تستند إلى البحوث التجريبية التي بموجبها مكنت 
إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة مــن تحســین دمــج وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية مــع االســتراتيجية التنظيميــة )الكاللــدة، 
    (. أخیــًرا، هنــاك أيًضــا أبحــاث أظهــرت أن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة تســتخدم بشــكل عــام ألغــراض إداريــة أكثــر 
منهــا التخــاذ القــرارات االســتراتيجية، ولكــن هنــاك بعــض املنظمــات التــي وفــرت فيهــا إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة جــودة 
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 Micu, Capatina,( معلومــات عــن املــوارد البشــرية أفضــل مــن املنظمــات التــي ال تســتخدم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة
.)Micu & Schin,     

علـــى  واالعتمــاد   ،ICT بتكنولوجيــا   HRM ووظائــف  أنـــشطة  دمــج  مــن  املنظمــات  ترجوهــا  التــي  لألهــداف  نظرنــا  وإذا 
 
ً
الـــشبكات واإلنترنـــت أو اإلنترانـــت أو اإلكســترانت، اســتجابة للتغیــرات فــي بيئــة األعمــال والبيئــة الخارجيــة فهــي تتلخــص وفقــا
للكثیــر مــن الدراســات بزيــادة كفــاءة سياســات وإجــراءات املــوارد البشــرية )عبيــدات،     (، وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية، 
    (. وقــد  وتحســین جــودة الخدمــات املقدمــة وزيــادة األهميــة االســتراتيجية لوظيفــة إدارة املــوارد البشــرية )عبيــدات، 
فــي: تمكیــن املــدراء مــن القيــام بأنشــطة مختلفــة مــن مجــال إدارة املــوارد  أضــاف )     ,Foster( هدفیــن إضافيیــن تمثــال 
 )     لــدى )الرويمــي،  فــي هــذا املجــال. وبينــت الدراســات الســابقة أن  إلــى توحيــد اإلجــراءات املتبعــة  البشــرية باإلضافــة 
ــن مــن تحســین األنشــطة والعمليــات 

ّ
 ينــص علــى أن تنفيــذ مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة يمك

ً
منهــج أكثــر تفصيــال

فــي مجــال إدارة املــوارد البشــرية مــن خــالل تحقيــق األهــداف اآلتيــة:

تقديــم مجموعــة متمیــزة مــن املعــارف واملهــارات التــي تعــزز مــن مقــدرة املوظفیــن علــى التعامــل مــع الوظائــف اإلداريــة  1 
املرتبطــة بــإدارة املــوارد البشــرية

تنمية مهارات املوظفین وقدرتهم على التحليل والربط واستخدام التكنولوجيا في مجال إدارة املوارد البشرية. 1 

تعزيز القدرة على استخدام برمجيات ونظم معلومات املوارد البشرية ومتابعتها بكفاءة. 1 

تعزيز القدرة على التحليل الكمي والكيفي للمعلومات، واستخالص النتائج وعرضها وتقريرها. 1 

تحسین التوجه االستراتيجي للموارد البشرية. 1 

تنمية مهارات املوظفین وقدراتهم في إعداد البحوث العلمية الرصينة في مجال إدارة املوارد البشرية. 1 

االرتقاء بوعي املوظفین للتكيف مع التغیرات البيئية والقيم املهنية واألخالقية في منظمات األعمال. 1 

حفظ البيانات بطريقة أكثر دقة، وتجنب أخطاء نقل املعلومات من النماذج اليدوية إلـى قواعد البيانات. 1 

تحديد آليات استقطاب وتحفیز وتنمية وتدريب املوارد البشرية. 1 

تهيئة موظفون متمیزون بمهارات علمية وتطبيقية في املوارد البشرية وفقا ملتطلبات سوق العمل محليا وإقليميا.   1

وعلــى الرغــم مــن املزايــا التــي ال جــدال فيهــا فــي تبنــي وتطبيــق مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، توجــد أيًضــا بعــض 
أوجــه القصــور والتحديــات املحتملــة )الرويمــي،     ( والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط اآلتيــة:

الوصــول غیــر القانونــي إلــى املعلومــات واســتخدامها: يعــد هــذا أحــد العيــوب الرئيســة لنظــام إدارة املــوارد البشــرية  1 
اإللكترونــي ألن البيانــات املوجــودة فــي قواعــد البيانــات متاحــة ألي شــخص يمكنــه الوصــول إليهــا بطريقــة قانونيــة أو 
غیــر قانونيــة، ويمكــن اســتخدام هــذه البيانــات ألغــراض مختلفــة. بمعنــى آخــر، يمكــن »اختراقهــا« أو حذفهــا أو ســرقتها.

البشــرية  1  املــوارد  إدارة  تنفيــذ مفهــوم  أن  مــن  الرغــم  e1HRM: علــى  مــع وظائــف  للتعامــل  املؤهلیــن  املوظفیــن  قلــة 
اإللكترونيــة يمكــن أن يكــون مدفوًعــا بتقليــص عــدد املوظفیــن، فقــد يكــون هنــاك نقــص فــي املوظفیــن داخــل وظيفــة 
إدارة املــوارد البشــرية التــي تمتلــك األدوات واملهــارات التقنيــة املناســبة الالزمــة لتطبيــق وتشــغيل نظــام إدارة املــوارد 
البشــرية اإللكترونيــة، لذلــك قــد تكــون هنــاك حاجــة لتوظيــف موظفیــن قادريــن علــى القيــام بهــذه املهمــات بتكاليــف 

إضافيــة تتحملهــا املنظمــة.

مــن  1  بنجــاح،  اإللكترونــي  البشــرية  املــوارد  إدارة  نظــام  تشــغيل  أجــل  مــن  البيانــات:  إدخــال  الخطــأ عنــد  احتماليــة 
املختلفــة. تطبيقاتــه  اســتخدام  عنــد  وكذلــك  النظــام،  هــذا  برمجــة  عنــد  األخطــاء  تجنــب  الضــروري 

البشــرية  1  املــوارد  الرأ�ســي واألفقــي املباشــر: نظــًرا ألن تطبيــق مفهــوم إدارة  قلــة االتصــاالت الشــخصية والتنســيق 
اإللكترونيــة يتضمــن بشــكل رئيــس العمــل الفــردي، يتــم فــي حــال اعتمــاد النظــام تقليــل عــدد االتصــاالت الشــخصية 
للموظفیــن والتنســيق املباشــر بیــن املوظفیــن أنفســهم ومرؤوســيهم عنــد القيــام بمهامهــم وواجباتهــم املناطــة بهــم، 

والتــي قــد تــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى الشــعور بالعزلــة.



إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي ...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

يوفرهــا  1  التــي  املزايــا  مــن  الكاملــة  االســتفادة  أجــل  مــن  املحتمــل:  اإللكترونــي  التنظيمــي  للتغيیــر  املوظفیــن  مقاومــة 
مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، فــإن موظفــي دائــرة إدارة املــوارد البشــرية ينبغــي أن يغیــروا مــن طريقــة 
تفكیرهــم، وان يتقبلــوا فكــرة التغيیــر التنظيمــي اإللكترونــي املحتمــل. وإذا لــم تكــن التحــوالت مــن الطرائــق التقليديــة 
الســتخدام التقنيــات املســتندة إلــى الويــب لتوفیــر الخدمــات املتعلقــة بــإدارة املــوارد البشــرية فــي املنظمــة مصحوبــة 
بتحــول فــي طريقــة التفكیــر والثقافــة التنظيميــة، يمكــن أن يتحــول إدخــال مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة 

مــن فرصــة إلــى »فشــل مالــي« ذريــع.

تهديــد وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية بمفهومهــا التقليــدي. بمــا أن تطبيــق مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة  1 
يمكــن أن يــؤدي إلــى فائــض مــن املوظفیــن فــي هــذه الوظيفــة، فــإن االفتراضــات األساســية التــي تقــوم عليهــا أهميــة 
هــذه الوظيفــة ستتال�ســى، وأن املــورد البشــري الــذي يعــد رأس مــال املنظمــة وتحقــق مــن خاللــه أهدافهــا ورســالتها، 

سيســتبدل لصالــح التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة.

فــي النهايــة، يجــب التأكيــد علــى أن تبنــي مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة ال يخلــوا مــن التحديــات، ألن أي تغيیــر 
 علــى الثقافــة التنظيميــة الراســخة، وهــذا بــدوره ال بــد وأن يســبب مقاومــة ورفــض ألي تغيیــر. نظــًرا 

ً
تنظيمــي، ســيؤثر حتمــا

خــذ باالنتشــار فــي املنظمــات الخاصــة والعامــة وحتــى املؤسســات األكاديميــة، فمــن الضــروري ضمــان قبــول 
َ
ألن هــذا املفهــوم ا

املوظفیــن وأصحــاب املصالــح بالتغيیــر املحتمــل، والتأكــد مــن أن العمليــات الجديــدة فــي تنفيــذ أنشــطة إدارة املــوارد البشــرية 
متوافقــة مــع كامــل نظــام إدارة املــوارد البشــرية. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري تدريــب املوظفیــن علــى كيفيــة أداء األنشــطة 
التــي تــم ذكرهــا بطريقــة جديــدة باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات والتطبيقــات املناســبة. أضــف إلــى ذلــك، الحاجــة إلــى دعــم 

اإلدارة العليــا والتزامهــا بتفهــم مطالــب مســتخدمي هــذه التقنيــات الحديثــة )الرويمــي،     (.

مشكلة الدراسة

إن الحالة الفلسطينية تفرض على جميع القطاعات االهتمام باملوارد البشرية، حيث إن البيئة الفلسطينية -مقارنة 
بالعديــد مــن الــدول - هــي بيئــة فقیــرة املــوارد الطبيعيــة فــال يوجــد فــي فلســطین ثــروات تشــكل قيمــة كبیــرة فــي االقتصــاد ســوى 
املــوارد البشــرية فتعظيــم قيمــة املنظمــات الفلســطينية يتطلــب تعظيــم مواردهــا البشــرية مــن خــالل إدارتهــا بكفــاءة وفاعليــة 

فــي ظــل التغیــرات التكنولوجيــة وظهــور املنظمــات الذكيــة.

ومــع التطــور املســتمر لألنظمــة اإللكترونيــة إلدارة مــوارد املؤسســة ككل أصبــح هنــاك حاجــة للربــط بیــن قواعــد بيانــات 
شــكل  هنــاك  أصبــح  حتــى  واملبيعــات  واملشــروعات  اإلنتاجيــة  والعمليــات  املاليــة  اإلدارة  وتطبيقــات  البشــرية  املــوارد  إدارة 
معاصــر لنظــام إدارة مــوارد املؤسســة ككل ينطــوي علــى جميــع بيانــات اإلدارات املختلفــة للمؤسســة. لــذا املنظمــات اليــوم 
لدمــج وظائــف اإلدارة بتكنولوجيــا ICT، وبالتالــي دمــج أنـــشطة ووظائــف HRM بتكنولوجيــا ICT، واالعتمــاد علـــى الـــشبكات 
واإلنترنـــت أو اإلنترانـــت أو اإلكســترانت، اســتجابة للتغیــرات فــي بيئــة األعمــال والبيئــة الخارجيــة. إن دمــج التكنولوجيــا مــع إدارة 
املــوارد البشــرية يعمــل علــى زيــادة كفــاءة عمليـــات HRM، زيـــادة تفاعــل املوظفیــن وعمليــات االتصــال بينهــم، باإلضافــة إلــى تغيیــر 
إجـــراءات العمـــل واملهـــارات املطلوبـــــة ســـــواء لـــــدى إدارة املـــــوارد البـــــشرية أو لـــــدى كافـــــة أفـــــراد املنظمة. )أبو أمونة،     (. لذا 

جــاءت هــذه الدراســة لإلجابــة عــن التســاؤالت األتيــة:

ما مدى استخدام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية e1HRM في املنظمات التجارية العاملة في فلسطین؟ 1 

ما مدى استخدام دوائر املوارد البشرية فيها لنظام الخدمة الذاتية للمدراء Use of self service for managers؟ 1 

 1  Use of self ما مدى اســتخدام دوائر املوارد البشــرية في املنظمات الفلســطينية لنظام الخدمة الذاتية للموظفین
service for employees؟

أهداف الدراسة

إن تغیــر القــوى والعوامــل املؤثــرة علــى املنظمــات العامليــة بشــكل عــام والفلســطينية بشــكل خــاص، وقضايــا العوملــة وتغیــر 
النظـــرة مـــن الوظيفـــة اآلمنة إلى املهنة اآلمنة، وارتفاع معدالت التعليم في العالم، وتغیر نوعية قوى العمل املطلوبـــة، كل ذلك 
كان مــن أهــم أســباب دمــج املنظمــات العامــة والخاصــة وظائــف إدارة املــوارد البشــرية بنظــم ICTC. لــذا، هدفــت هــذه الدراســة 
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لتسليط الضوء على مفهوم e1HRM في املنظمات التجارية في فلسطین، والتعرف على مدى استخدام دوائر املوارد البشرية 
فيهــا لنظــام الخدمــة الذاتيــة للمــدراء واملوظفیــن. كمــا تهــدف لتســليط الضــوء علــى أهــم األهــداف العامــة إلدارة املــوارد البشــرية 
التكنولوجية التي تنبع من تكاملها مع أهـــداف اإلدارة اإللكترونيـــة، ومواكبتهـــا للتغیرات في بيئة األعمال في فلســطین واملنطقة.

املنهجية واإلجراءات

 فــي 
ً
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي حــاول مــن خاللــه وصــف واقــع إدارة املــوارد البشــرية إلكترونيــا

املنظمــات الفلســطيني، وذلــك ألنــه األفضــل واألنســب لوصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة، والتــي يحــاول الباحــث مــن خاللهــا 
 فــي الوصــول إلــى تعميمــات ذات مغــزى تزيــد 

ً
وصــف موضــوع البحــث، وتحليــل بياناتــه ومقارنــة وتفســیر وتقييــم متغیراتــه أمــال

وتثــري بهــا الرصيــد املعرفــي لهــذا املوضــوع. ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، اعتمــد الباحــث علــى مصدريــن للبيانــات:

: املصــادر الثانويــة للبيانــات: اتجــه الباحــث فــي مراجعــة اإلطــار النظــري للدراســة إلــى مصــادر البيانــات الثانويــة 1 
ً
أوال

التــي تتمثــل فــي الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، الدوريــات واملقــاالت والتقاريــر والرســائل العلميــة 
التــي تناولــت موضــوع الدراســة. أراد الباحــث مــن خــالل اللجــوء للمصــادر الثانويــة فــي الدراســة، التعــرف علــى األســس 
التــي حدثــت  املســتجدات  آخــر  عــن  عــام  أخــذ تصــور  الدراســات، وكذلــك  كتابــة  فــي  الســليمة  العلميــة  ًوالطرائــق 

وتحــدث فــي مجــال إدارة املــوارد البشــرية إلكترونيــا

االســتبانة 1  الباحــث  اســتخدم  الدراســة  ملوضــوع  التحليليــة  الجوانــب  ملعالجــة  للبيانــات:  األوليــة  املصــادر   :
ً
ثانيــا

لجمــع البيانــات األوليــة كأداة رئيســة للبحــث، تــم اقتباســهما مــن العمــري )    ( وأبــو أمونــة )    ( وتــم تكييفهــا 
خصيصــا لهــذا الغــرض لحصــر وتجميــع املعلومــات الالزمــة عــن موضــوع الدراســة بهــدف توفیــر بيانــات عاليــة الجــودة 
حــول  جديــدة  معرفــة  وخلــق  البشــرية،  املــوارد  إدارة  لطــالب  وكذلــك  والخاصــة،  والعامــة  األكاديميــة  للقطاعــات 
ممارسة إدارة املوارد البشرية في بلدان مختلفة من العالم. وقد تم إجراء التعديالت الالزمة عليها لتتالءم وطبيعة 
البحــث والبيئــة الفلســطينية. يســتهدف االســتبيان العاملیــن فــي دائــرة املــوارد البشــرية فــي املنظمــات الفلســطينية 
فــي املنظمــة، وممارســة التوظيــف،  املــوارد البشــرية  فــي: أنشــطة إدارة  إلــى ســتة أجــزاء تتمثــل  وينقســم االســتبيان 

وتطويــر املوظفیــن، والتعويضــات واملزايــا، والعالقــات مــع املوظفیــن واالتصــاالت، والتفاصيــل التنظيميــة.

عينة الدراسة

   منظمــات أعمــال فلســطينية تتفــاوت فــي حجمهــا بیــن الصغیــرة واملتوســطة  تــم اختيــار عينــة قصديــة مكونــة مــن 
تــم عــرض أداة الدراســة واإلجابــة عنهــا مــن قبــل رؤســاء األقســام واملديريــن التنفيذيیــن أو مديــري املــوارد  والكبیــرة، حيــث 

 لحجــم املنظمــة وعــدد العاملیــن فيهــا.
ً
تــي يبیــن توزيــع عينــة الدراســة وفقــا

َ
فــي تلــك املنظمــات. والجــدول اال البشــرية 

تشــیر بيانــات الجــدول   إلــى أن الحصــة األكبــر مــن املنظمــات التــي تــم تحليلهــا فــي فلســطین فــي عــام      كانــت مــن 
. ذلــك ألن مؤسســات القــاع 

ً
مجموعــة الشــركات الصغیــرة )  % مــن املنظمــات(، وفًقــا لعــدد املوظفیــن، مــن   إلــى    عامــال

الخــاص تشــكل النســبة األكبــر مــن مجمــوع املؤسســات التجاريــة فــي فلســطین. أمــا الشــركات املتوســطة فقــد مثلــت حوالــي   % 
)أكثــر مــن    عامــل فــي املنظمــة(. بينمــا مثلــت الشــركات الكبیــرة، أكثــر مــن     عامــل، نســبة   % مــن إجمالــي العينــة.

تشــیر بيانــات جــدول   إلــى أن الحصــة األكبــر مــن املنظمــات التــي تــم تحليلهــا فــي 
فلســطین كانــت مــن قطــاع الخدمــات بنســبة   %، بينمــا شــكلت املنظمــات الصناعيــة 

  % مــن مجمــوع املنظمــات.

متغيرات الدراسة: 

لتحديــد مــدى ممارســة اســتخدام إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة فــي املنظمــات 
التجاريــة الفلســطينية، تــم تحليــل املتغیــرات التاليــة:

 1 Use of E1HRM مدى استخدام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في املنظمة

 1  :Use of self service for managers اســتخدام نظــام الخدمــة الذاتيــة للمــدراء

جدول رقم )2(
 توزيع عينة الدراسة 
 لعدد العاملين

ً
وفقا

حجم املنظمة 
%التكرار)بعدد املوظفين(

   1   %  
    1    %  

+     %  
   %  املجموع



إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي ...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

يمكنهــم  ممــا  باملوظفیــن  الخاصــة  البيانــات  إلــى  بالوصــول  للمــدراء  يســمح  الــذي 
مــن أداء بعــض أنشــطة املــوارد البشــرية )مثــال: املوافقــة علــى طلبــات اإلجــازات، 
وتتبــع غيــاب املوظفیــن، وإعــداد وتتبــع تحقيــق أهــداف املوظــف، واملوافقــة علــى 
العــام  األداء  حــول  معلومــات  وتحليــل  للترقيــة،  موظفیــن  واقتــراح  التكاليــف، 

)Obeidat,     ( .)إلــى ذلــك للموظفیــن، ومــا 

 1  Use of self service for للموظفیــن  الذاتيــة  الخدمــة  نظــام  اســتخدام 
املتخصصیــن  للموظفیــن  الذاتيــة  الخدمــة  نظــام  ــن 

ّ
يمك  :employees

إجــراءات  ومتابعــة  وإتمــام  بياناتهــم  إدارة  مــن  البشــرية  املــوارد  دائــرة  فــي 
فــي  يســاهم  أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر   ،

ً
ذاتيــا بهــم  الخاصــة  البشــرية  املــوارد 

تســهيل خدمات املوارد البشــرية فــي هــذه املنظمــات، ويســاعد إدارات املــوارد البشــرية فيهــا فــي التركیــز علــى برامــج 
.)Obeidat,     ( اســتراتيجية  ومبــادرات 

طرق التحليل اإلحصائي

 ملتغیــرات حجــم وقطــاع وصناعــة املنظمــة 
ً
، تــم دراســة املتغیــرات املذكــورة أعــاله وفقــا

ً
لغــرض إجــراء تحليــل أكثــر تفصيــال

من أجل تحديد مستوى استخدام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في املنظمات التجارية الفلسطينية. تم تحليل البيانات 
.Spearman’s Chi Square اإلحصائي، وذلك باستخدام اإلحصاءات الوصفية واختبار SPSS باستخدام برنامج

نتائج التحليل اإلحصائي

ظهر البيانات املأخوذة من الشكل ) ( درجة استخدام إدارة املوارد البشرية اإللكترونية لتنفيذ أنشطة إدارة املوارد 
ُ
ت

البشــرية فــي املنظمــات التجاريــة الفلســطينية. تشــیر البيانــات إلــى أن   % مــن املؤسســات فــي فلســطین مــن أصــل    منظمــات 
)عينــة الدراســة( تســتخدم نظــم املــوارد اإللكترونيــة لتنفيــذ أنشــطة املــوارد البشــرية ملوظفيهــا. بينمــا   % مــن املؤسســات ال 

تســتخدم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة.

يتــم اســتخدام نظــام الخدمــة الذاتيــة للمــدراء self1service managers ألداء أنشــطة إدارة املــوارد البشــرية املختلفــة 
فقــط مــن قبــل   % مــن املؤسســات التــي شــملها االســتطالع، بينمــا ال تــزال نســبة كبیــرة مــن الشــركات ال تملــك هــذه الفرصــة 
ملديريهــا. يســمح هــذا النظــام للمديريــن بالوصــول إلــى البيانــات الخاصــة باملوظفیــن ممــا يمكنهــم مــن أداء بعــض أنشــطة املــوارد 
البشــرية )علــى ســبيل املثــال املوافقــة علــى طلبــات اإلجــازات، وتتبــع غيــاب املوظفیــن، وإعــداد وتتبــع تحقيــق أهــداف املوظــف، 

واملوافقــة علــى التكاليــف، واقتــراح املوظفیــن للترقيــة، وتحليــل املعلومــات حــول األداء العــام للموظفیــن، ومــا إلــى ذلــك(.
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املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

الذاتيــة  الخدمــة  نظــام  ــن 
ّ

يمك
 self1service for employees للموظفیــن 
البشــرية  املــوارد  دائــرة  فــي  املتخصصیــن 
ومتابعــة  وإتمــام  بياناتهــم  إدارة  مــن 
بهــم  الخاصــة  البشــرية  املــوارد  إجــراءات 
يســاهم  أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  ذاتًيــا، 
فــي  البشــرية  تســهيل خدمات املوارد  فــي 
املــوارد  إدارات  ويســاعد  املنظمــات،  هــذه 
برامــج  علــى  التركیــز  فــي  فيهــا  البشــرية 
إلــى  الوصــول  يتــم  اســتراتيجية.  ومبــادرات 
الداخليــة  الشــبكة  خــالل  مــن  البيانــات 
يمكــن  حيــث  فقــط،  للموظفیــن  املتاحــة 
وســرية  النظــام  أمــن  علــى  الحفــاظ 
الخدمــة  نظــام  اســتخدام  يتــم  املعلومــات. 
 self1service for للموظفیــن  الذاتيــة 
املــوارد  إدارة  أنشــطة  ألداء   employees
 %   قبــل  مــن  فقــط  املختلفــة  البشــرية 
مــن املؤسســات التــي شــملها االســتطالع ممــا 
فــي فلســطین  التجاريــة  املنظمــات  أن  يعنــي 
املســتقل  الوصــول  إمكانيــة  توفــر  ال 

بهــم. الخاصــة  البيانــات  إلــى  للموظفیــن 

وفًقــا للبيانــات الــواردة فــي جــدول ) (، مــن الواضــح أنــه إذا كان لــدى املنظمــات أقســام مــوارد بشــرية، فســيتم تمثيــل 
نظــم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة والخدمــة الذاتيــة للمديريــن واملوظفیــن فــي جــزء أكبــر مــن املؤسســات.

مــن   %  .   فــإن  املنظمــة،  فــي  البشــرية  للمــوارد  دائــرة  فــي حالــة وجــود  أنــه  إلــى  الســابق  الجــدول  فــي  البيانــات  تشــیر 
املؤسســات ستســتخدم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة   P= .     ،  .     =cيتــم التعبیــر عــن قــوة هــذه العالقــة 
مــن خــالل املعامــل     .  = P= .     ،Phi ممــا يشــیر إلــى أن هنــاك ارتبــاط ضعيــف ذو داللــة إحصائيــة بیــن املتغیــرات 
الثنائيــة املرصــودة. فــي حالــة اســتخدام نظــام الخدمــة الذاتيــة للمــدراء self1service managers، تشــیر البيانــات إلــى أنــه فــي 
حالــة وجــود دائــرة للمــوارد البشــرية فــي املنظمــة، فــإن حوالــي   .  % مــن املؤسســات ستســتخدم نظــام الخدمــة الذاتيــة 
للمــدراء    P= .    ،  .    =c. يتــم التعبیــر عــن قــوة هــذه العالقــة مــن خــالل املعامــل     .  = P= .     ،Phi ممــا 
يشــیر إلــى أن هنــاك ارتبــاط ضعيــف وذو داللــة إحصائيــة بیــن املتغیــرات الثنائيــة املرصــودة. فــي حالــة اســتخدام نظــام الخدمــة 
الذاتيــة للموظفیــن self1service for employees، تشــیر النتائــج أنــه إذا كان هنــاك دائــرة للمــوارد البشــرية فــي املنظمــة، فــإن 
  .  % مــن املؤسســات ستســتخدم نظــام الخدمــة الذاتيــة للموظفیــن   P= .     ،  .     =c. يتــم التعبیــر عــن قــوة 
هــذه العالقــة مــن خــالل املعامــل     .  = P= .     ،Phi، ممــا يشــیر إلــى أن هــذا ارتبــاط ضعيــف وذو داللــة إحصائيــة بیــن 

املتغیــرات الثنائيــة املرصــودة.

وفًقــا للبيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم ) (، يمكــن االســتنتاج أنــه إذا كان لــدى املنظمــات الفلســطينية اســتراتيجية 
بــإدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة واســتخدام نظــام الخدمــة الذاتيــة للمــدراء  إلدارة املــوارد البشــرية، فســيتم االســتعانة 

واملوظفیــن وإمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات الخاصــة باملوظفیــن فــي هــذه املنظمــات.

تشیر البيانات إلى أنه إذا كان لدى املنظمات استراتيجية محددة إلدارة املوارد البشرية، فإن   .  % من املؤسسات 
ستســتخدم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة     .    = P= .     ،c. يتــم التعبیــر عــن قــوة هــذه العالقــة مــن خــالل 

جدول رقم )4(
 درجة استخدام نظام الخدمة الذاتية للمدراء واملوظفين 

في حالة وجود دائرة للموارد البشرية في املنظمة

.Sig Chi	Square  Total
استخدام نظم املوارد 
البشرية اإللكترونية%

Yes No
 Phi =

 .    
P= .    

c  =   .    
P= .    

      .     .   NO وجود دائرة للموارد 
   البشرية%   .     .    Yes

      .     .    Total

.Sig Chi	Square  Total
استخدام نظام الخدمة 

الذاتية للمدراء%
Yes No

 = Phi
 .    

P= .    

  .      =c 
P= .    

     .     .   NO وجود دائرة
    للموارد البشرية%   .     .   Yes

      .     .    Total

.Sig Chi	Square Total
استخدام نظام الخدمة 

الذاتية للموظفين%
Yes No

 Phi=
 .    

P= .    

  .    =   c 
P= .    

     .     .   NO وجود دائرة
   للموارد البشرية%   .     .   Yes

      .     .    Total



إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي ...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

ممــا   P= .      ،Phi =  .     املعامــل 
ذو  ضعيــف  ارتبــاط  هنــاك  أن  إلــى  يشــیر 
الثنائيــة  املتغیــرات  بیــن  إحصائيــة  داللــة 
نظــام  ملتغیــر  بالنســبة  أمــا  املرصــودة. 
البيانــات  للمــدراء، تشــیر  الذاتيــة  الخدمــة 
اســتراتيجية  هنــاك  كانــت  إذا  أنــه  إلــى 
فــي املنظمــة، فــإن حوالــي  للمــوارد البشــرية 
  .  % مــن املؤسســات ستســتخدم هــذا 
النظــام  P= .     ،   .   = c    يتــم 
التعبیــر عــن قــوة هــذه العالقــة مــن خــالل 
ممــا   ،P= .     ،Phi =  .     املعامــل 
ذو  ضعيــف  ارتبــاط  هنــاك  أن  إلــى  يشــیر 
الثنائيــة  املتغیــرات  بیــن  إحصائيــة  داللــة 
نظــام  ملتغیــر  بالنســبة  أمــا  املرصــودة. 
الخدمــة الذاتيــة للموظفیــن، تشــیر النتائــج 
إلدارة  اســتراتيجية  هنــاك  كانــت  إذا  أنــه 
املــوارد البشــرية فــي املنظمــة، فــإن   .  % 
مــن املؤسســات ســتتيح للموظفیــن إمكانيــة 
  =  c  اإللكترونيــة  لبياناتهــم  الوصــول 
عــن  التعبیــر  يتــم   P= .        ،  .   

قــوة هــذه العالقــة مــن خــالل املعامــل     .  = P= .     ،Phi، ممــا يشــیر إلــى أن هــذا ارتبــاط ضعيــف وذو داللــة إحصائيــة 
املرصــودة. الثنائيــة  املتغیــرات  بیــن 

الجــدول  فــي  الــواردة  للبيانــات  وفًقــا 
لــدى  كان  إذا  أنــه  النتائــج  تشــیر   ،) ( رقــم 
اســتراتيجية  الفلســطينية  املنظمــات 
األعمــال(،  مســتوى  )علــى  تشــغيلية 
املــوارد البشــرية  بــإدارة  فســيتم االســتعانة 
الخدمــة  نظــام  واســتخدام  اإللكترونيــة 
وإمكانيــة  واملوظفیــن  للمــدراء  الذاتيــة 
الوصــول إلــى البيانــات الخاصــة باملوظفیــن 
مــن  أقــل  بدرجــة  لكــن  املنظمــات  هــذه  فــي 
إلدارة  اســتراتيجية  لديهــا  التــي  املنظمــات 
كذلــك  النتائــج  وتشــیر  البشــرية.  املــوارد 
الفلســطينية  املنظمــات  لــدى  كان  إذا  أنــه 
مســتوى  )علــى  تشــغيلية  اســتراتيجية 
املؤسســات  مــن   %  .   فــإن  األعمــال(، 
البشــرية  املــوارد  إدارة  ستســتخدم 
 P= .      ،c =    .    اإللكترونيــة  
مــن  العالقــة  هــذه  قــوة  عــن  التعبیــر  يتــم 
 ،P= .     ،Phi =  .     خالل املعامل
ضعيــف  ارتبــاط  هنــاك  أن  إلــى  يشــیر  ممــا 
املتغیــرات  بیــن  إحصائيــة  داللــة  وذو 

جدول رقم )5(
درجة استخدام نظام الخدمة الذاتية للمدراء واملوظفين في حالة وجود 

استراتيجية إلدارة املوارد البشرية في املنظمة 

.Sig Chi1
Square  Total

استخدام نظم املوارد 
البشرية اإللكترونية%

Yes No
 Phi=

 .    
P= .    

 c  =
  .    

P= .    

      .     .   NO وجود استراتيجية إلدارة 
   املوارد البشرية%   .     .   Yes

      .     .    Total

.Sig Chi1
Square  Total

استخدام نظام الخدمة 
الذاتية للمدراء%

Yes No
 Phi=

 .    
P= .    

 c  =
  .    

P= .    

      .     .   NO وجود استراتيجية إلدارة 
   املوارد البشرية%   .     .   Yes

      .     .    Total

.Sig Chi	
Square Total

استخدام نظام الخدمة 
الذاتية للموظفين%

Yes No
=Phi

 .    
P= .    

 = c 
  .    

P= .    

     .     .   NO وجود استراتيجية إلدارة 
   املوارد البشرية%   .     .   Yes

      .     .    Total

جدول رقم )6(
درجة استخدام نظام الخدمة الذاتية للمدراء واملوظفين في حالة وجود 

استراتيجية تشغيلية )على مستوى األعمال(% في املنظمة

.Sig Chi	
Square  Total

استخدام نظم املوارد 
البشرية اإللكترونية%

Yes No
 Phi=

 .    
P= .    

 c  =
  .    

P= .    

      .     .   NO وجود استراتيجية تشغيلية 
   )على مستوى األعمال(%   .     .   Yes

      .     .    Total

.Sig Chi	
Square  Total

استخدام نظام الخدمة 
الذاتية للمدراء%
Yes No

 Phi=
 .    

P= .    

 c =
 .    

P= .    

     .     .   NO وجود استراتيجية تشغيلية 
   )على مستوى األعمال(%   .     .   Yes

      .     .    Total

.Sig Chi	
Square Total

استخدام نظام الخدمة 
الذاتية للموظفين%

Yes No
Phi=

 .     
P= .    

 c  =
 .    

P= .    

     .      .   NO وجود استراتيجية تشغيلية 
   )على مستوى األعمال(%   .     .   Yes

      .     .    Total
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الثنائيــة املرصــودة. أمــا بالنســبة ملتغیــر نظــام الخدمــة الذاتيــة للمــدراء، تشــیر البيانــات إلــى أنــه إذا كانــت هنــاك اســتراتيجية 
 .P= .     ، .     =c   تشــغيلية )علــى مســتوى األعمــال(، فــإن حوالــي   .  % مــن املؤسســات ستســتخدم هــذا النظــام
يتــم التعبیــر عــن قــوة هــذه العالقــة مــن خــالل املعامــل     .  = P= .     ،Phi، ممــا يشــیر إلــى أن هنــاك ارتبــاط ضعيــف 
ذو داللــة إحصائيــة بیــن املتغیــرات الثنائيــة املرصــودة. عنــد النظــر فــي البيانــات املتعلقــة باســتخدام نظــام الخدمــة الذاتيــة 
للموظفیــن، أشــارت النتائــج أنــه إذا كانــت هنــاك اســتراتيجية تشــغيلية )علــى مســتوى األعمــال(، فــإن   .  % مــن املؤسســات 
ســتتيح للموظفیــن إمكانيــة اســتخدام والوصــول لبياناتهــم اإللكترونيــة  P= .      ، .     =c. يتــم التعبیــر عــن قــوة هــذه 
العالقــة مــن خــالل املعامــل     .  = P= .     ،Phi، ممــا يشــیر إلــى أن هنــاك ارتبــاط ضعيــف ذو داللــة إحصائيــة بیــن 

املرصــودة. الثنائيــة  املتغیــرات 

النتائج والتوصيات

لقــد اتســع مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية بعــد أن كان يقتصــر علــى إدارة شــئون املوظفیــن، فأصبــح يشــمل العديــد مــن 
الجوانــب الحيويــة الهامــة لنجــاح املنظمــات وتطورهــا وتمیزهــا. فالتركیــز علــى رأس املــال البشــري مــن خــالل تحفیزهــم وتطويــر 
مهارتهــم ورفــع مســتوى أدائهــم والتأكــد مــن أنهــم يطبقــون سياســات واســتراتيجيات املؤسســة أضحــى ضــرورة ملحــة للوصــول 
إلــى أعلــى مســتوى مــن األداء. كذلــك فــأن تعزيــز دور إدارة املــوارد البشــرية فــي تنميــة رأس املــال البشــري فــي املنظمــة يســاهم فــي 
تعظيــم حصتهــا فــي الســوق والحفــاظ علــى اســتمرارها وتعزيــز اســتدامتها فــي ظــل بيئــة العمــل التنافســية. إن اإلدارة الناجحــة 
للمــوارد البشــرية هــي املحــرك األسا�ســي لنجــاح املنظمــات، فعنــد توافــر الكــوادر البشــرية املتمیــزة تتحقــق أهــم أدوات النجــاح 
وتتوفــر البيئــة املناســبة للعمــل، كمــا إن إدارة املــوارد البشــرية لهــا عالقــة مباشــرة مــع جميــع املســتويات اإلداريــة، لذلــك فهــي 
تدعــم الصفــات القياديــة وتنظــم القوانیــن واإلجــراءات الالزمــة لتفاعــل العنصــر البشــري مــع تلــك املســتويات، فــال توجــد أي 
منظمــة ناجحــة بــدون إدارة ناجحــة ملواردهــا البشــرية. إن الحالــة الفلســطينية تفــرض علــى جميــع منظمــات األعمــال االهتمــام 
باملــوارد البشــرية، حيــث إن البيئــة الفلســطينية - مقارنــة بالعديــد مــن الــدول- هــي بيئــة فقیــرة املــوارد الطبيعيــة، فــال يوجــد 
فــي فلســطین ثــروات تشــكل قيمــة كبیــرة فــي االقتصــاد ســوى املــوارد البشــرية، فتعظيــم قيمــة املنظمــات الفلســطينية يتطلــب 

تعظيــم مواردهــا البشــرية مــن خــالل إدارتهــا بكفــاءة وفاعليــة فــي ظــل التغیــرات التكنولوجيــة وظهــور املنظمــات الذكيــة.

 فــي دور وأهميــة وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية األمــر الــذي 
ً
مــع التغیــرات التكنولوجيــة املتســارعة، تشــهد املنظمــات تغیــرا

 
ً
انعكــس علــى نظــرة املنظمــة لــرأس مالهــا البشــري. فتكنولوجيــا املعلومــات واألنظمــة اإللكترونيــة الحديثــة أضحــت تلعبــان دورا
 فــي تحديــد الطرائــق األفضــل واألمثــل للقيــام بمهــام ووظائــف دائــرة املــوارد البشــرية أو حتــى األنشــطة اليوميــة للمــوارد 

ً
هامــا

البشــرية مثــل ســجالت املراقبــة والحضــور والغيــاب، واإلجــازات املرضيــة، واإلجــازة الســنوية، ومدفوعــات الرواتــب، واملزايــا، 
والعــالوات، وطــرق التدريــب، ومتابعــة تحقيــق األهــداف، ومــدة التوظيــف، وإتمــام عقــود العمــل للموظفیــن، وتخطيــط العمــل 
املعلومــات  تكنولوجيــا  بفضــل  قبــل  مــن ذي  دقــة وأســهل  وأكثــر  أســرع  بشــكل  تنفيذهــا  يتــم  الوظائــف  هــذه  بصــورة عامــة. 
واألنظمــة اإللكترونيــة. األمــر الــذي ينتــج عنــه انخفــاض فــي التكاليــف وزيــادة فــي الوصــل إلــى بيانــات املــوارد البشــرية فــي املنظمــة 
بشــكل أكثــر فعاليــة.  نتيجــة لذلــك، ومــن خــالل االرتبــاط »الحتمــي« بیــن تكنولوجيــا املعلومــات وإدارة املــوارد البشــرية، أضحــى 
مــن الضــروري علــى املنظمــات الفلســطينية العامــة والخاصــة اعتمــاد مســمى e1HRM »إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة« 

وإدراج هــذا التحــول فــي اســتراتيجياتها علــى املســتوى املؤس�ســي.

علــى الرغــم مــن اآلثــار اإليجابيــة التــي تعــود علــى املنظمــة مــن خــالل تطبيــق مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة، 
األمــر الــذي أكدتــه نتائــج هــذه الدراســة، إال أن إدارة املــوارد البشــرية اإللكترونيــة بهــا العديــد مــن أوجــه القصــور والضعــف 
واملحاذيــر، والتــي أشــار إليهــا الباحــث فــي اإلطــار النظــري. وتعــزى هــذه العيــوب بشــكل أسا�ســي إلــى انعــدام مرونــة النظــام ودقــة 
البيانــات املدخلــة وســرية املعلومــات والقضايــا القانونيــة، مثــل إســاءة اســتخدام النظــام وشــبكات اإلنترنــت أثنــاء ســاعات 
العمــل. مــن الضــروري االنتبــاه إلــى جميــع هــذه املخاطــر املحتملــة والعمــل علــى معالجتهــا، حيــث يجــب أن تســهل إدارة املــوارد 

 مــن إبطائهــا وإفســادها.
ً
البشــرية اإللكترونيــة وتســرع مــن وظائــف إدارة املــوارد البشــرية املختلفــة بــدال

جــاءت هــذه الدراســة لتســليط الضــوء علــى مفهــوم e1HRM فــي املنظمــات التجاريــة العاملــة فــي فلســطین، وإبــراز أهــم 
أهـــداف اإلدارة اإللكترونيـــة، ومواكبتهـــا  مــع  تكاملهــا  مــن  تنبــع  التكنولوجيــة والتــي  البشــرية  املــوارد  العامــة إلدارة  األهــداف 



إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي ...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

للتغیــرات فــي بيئــة األعمــال. إن تغیــر القــوى والعوامــل املؤثــرة علــى املنظمــات وقضايــا العوملــة وتغیــر النظـــرة مـــن الوظيفـــة اآلمنــة 
إلــى املهنــة اآلمنــة وارتفــاع معــدالت التعليــم فــي العالــم وتغیــر نوعيــة قــوى العمــل املطلوبـــة، كل ذلــك يعــد مــن أهــم األســباب التــي 

تدعــوا املنظمــات لدمــج وظائــف إدارة املــوارد البشــرية بنظــم ICTC. علــى ضــوء النتائــج الســابقة، يو�ســي الباحــث بضــرورة:

املــوارد  1  إدارة  مجــال  فــي  وبخاصــة  والخاصــة(  )العامــة  كافــة  القطاعــات  جميــع  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام  تعزيــز 
اإللكترونيــة. البشــرية 

إثراء معارف العاملین في قطاع املوارد البشرية بمعطيات معاصرة تجعلهم أكثر انسجاما مع الواقع العملي للمنظمات. 1 

إعداد كوادر بشرية إدارية متخصصة في إدارة املنظمات العصرية القائمة على استخدام التكنولوجيا 1 

فــي ظــل التغیــرات البيئيــة التــي تواجههــا املنظمــات العامــة  1  تعزيــز األبحــاث العلميــة املتخصصــة باملــوارد البشــرية 
والخاصــة.

تزويــد املوظفیــن باملهــارات املهنيــة االحترافيــة عاليــة األداء فــي مجــال إدارة املــوارد البشــرية والتــي تشــمل: االتصــاالت  1 
وتكنولوجيــا الحاســب والتفكیــر املنطقــي الناقــد لحــل املشــكالت، واإلبــداع والقيــادة والقــدرة علــى العمــل الجماعــي.

مواكبــة التطــورات العامليــة فــي مجــال إدارة املــوارد البشــرية والســعي لتطويــر واقــع العمــل املنهــي االحترافــي فــي هــذا  1 
يتــالءم واحتياجــات املجتمــع الفلســطيني. بمــا  املجــال 
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E	HRM in Digital Age:  
Applied Study on a Sample of Business Organizations in Palestine
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Head of Business Department   
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ABSTRACT

The ”digital age“ has caused a crucial transformation in the business environment worldwide. As one 
of the most important components of the modern business environment, information technology )IT( and 
technological environment influenced the development of many areas of business. One of the most im1
portant areas were the human resources functions and the evolution of the concept of e-HRM in public and 
private organizations. Electronic human resource management )e-HRM( is a concept that involves the use 
of web-based technologies to provide services related to human resource management in an organization, 
accessed by a wide range of stakeholders in the organization - ranging from HRM department, through 
managers to employees in all organizational levels.

The aim of this paper is to shed light on the importance of the concept of electronic human resources 
management, and its potential advantages and disadvantages, and potential drawbacks.  In addition, show1
ing the extent of using electronic human resources management in Palestinian private organizations.

The study independent variables include: Use of e1HRM in Palestinian commercial organizations, the 
use of self1service for managers, and the use of self1service for employees. The research methodology in1
cludes a theoretical analysis of the literature and available data on electronic human resources manage1
ment, and empirical analysis of data related to the use of electronic human resources management in com1
mercial organizations in Palestine.

Keywords: HRM, e-HRM, Commercial Organizations, use of self-service for managers, Use of self-ser1
vice for employees, Information Technology Palestine.
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امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيـــر املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي للعاملیــن بالتطبيــق علــى 
هيئــة النقــل بعجمــان، واســتقصاء مــا إذا كان هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بیــن املنــاخ 
األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع لــدى العاملیــن فــي هيئــة النقــل بعجمــان راجعــة لتوافــر 
أبعــاد املنــاخ األخالقــي فــي الهيئــة. اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســُتخدمت االســتبانة أداة للدراســة، حيــث 
 مــن العاملیــن 

ً
قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة مكونــة مــن    فقــرة، تــم توزيعهــا علــى عينــة الدراســة املكونــة مــن     عامــال

فــي هيئــة النقــل بعجمــان، واستـــرد الباحــث منهــا    اســتبانة مــن املجمــوع الكلــي بنســبة بلغــت )  .  %(. اســتخدم الباحــث 
بـرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS واإلحصاء الوصفي والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات 
املعياريــة لتحليــل البيانــات والتعــرف علــى النتائــج، والتــي أظهــرت وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بیــن املنــاخ األخالقــي بأبعاده 
)الرقابــة الذاتيــة، واإلتقــان، والنـــزاهة واألمانــة، والعمــل كفريــق( وبیــن االنغمــاس الوظيفــي، حيــث جــاءت قــوة عالقــة االرتبــاط 
بیــن متغيـــرات املنــاخ األخالقــي واالنغمــاس الوظيفــي بالتـــرتيب: اإلتقــان، النـــزاهة واألمانــة، العمــل كفريــق، الرقابــة الذاتيــة. 
كمــا أظهــرت الدراســة وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لجميــع أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى االنغمــاس الوظيفــي. وفــي ضــوء هــذه 
النتائــج قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات تمثلــت فــي ضــرورة تبنــي مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مفهــوم 
لــدى املوظفیــن، وتحقيــق العدالــة والنـــزاهة والشــفافية  املنــاخ األخالقــي  املنــاخ األخالقــي، وزيــادة مســتوى الوعــي بمتغيـــرات 
بينهــم، وخلــق الفــرص املتكافئــة فيمــا بينهــم، والبحــث فــي العوامــل األخــرى التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة مســتوى االنغمــاس 
الوظيفــي مثــل العوامــل التنظيميــة )ظــروف العمــل والهيــكل التنظيمــي والحوافــز وغيـــرها(، وأخيـــًرا العمــل علــى تهيئــة منــاخ 
مناســب للعاملیــن يعتمــد علــى الثقــة املتبادلــة، والنـــزاهة والعدالــة والشــفافية، وتوفيـــر بيئــة جيــدة تســاهم فــي زيــادة مســتوى 

االنغمــاس الوظيفــي لــدى العاملیــن.

الكلمات املفتاحية:  املناخ األخالقي، االنغماس الوظيفي، هيئة النقل عجمان، إدارة املوارد البشرية.

مقدمة

مــع تـــزايد األعمــال وتطورهــا، ومــا يشــهده العالــم مــن ثــورات تقنيــة متســارعة، تشــهد بيئــة األعمــال فــي الوقــت الحاضــر 
الكثيـــر مــن املخالفــات والخروقــات األخالقيــة التــي نتجــت عــن ضعــف االهتمــام باألســس واملعاييـــر األخالقيــة فــي ممارســات 
 عــن 

ً
الكثيـــر مــن املنظمــات ألنشــطتها واالبتعــاد نوًعــا مــا عــن النظــر أو حتــى التفكيـــر باملحــددات والرمــوز األخالقيــة، فضــال

انتشــار األعمــال اإللكتـــرونية التــي تعتمــد إلــى حــٍد كبيـــر علــى اإلنتـــرنت ومــا صاحبــه مــن انتهــاكات أخالقيــة كبيـــرة ومتـــزايدة 
 غيـــر خاضــع للقانــون ومــا يحصــل فيهــا مــن أعمــال، يوصــف الكثيـــر منهــا بأنهــا 

ً
نتيجــة لكــون الشــبكة الدوليــة حيـــًزا أو مرفــأ
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األخالقــي، وكذلــك لتنميــة بعــض الجوانــب الوظيفيــة التــي تســاعد املنظمــات فــي النهــوض بأعمالهــا وعمالهــا، ممــا دفــع املنظمــات 
 للتكيــف وضمــان البقــاء فــي بيئــة 

ً
إلــى االهتمــام  ببـــرامجها األخالقيــة وتعظيــم األســس األخالقيــة القريبــة مــن أعمالهــا  ســعيا

األعمــال وتعزيـــز والء العاملیــن فــي املنظمــات، وتوفيـــر بيئــة ومنــاخ أخالقــي مناســب ألدائهــم لألعمــال بوســاطة مجموعــة مزايــا 
تنافســية تســتهدف املبــادئ األخالقيــة لــدى العاملیــن مثــل الرقابــة الذاتيــة، وإتقــان العمــل، واألمانــة والنـــزاهة لــدى العاملیــن، 

وتشــجيع العمــل ضمــن الفريــق.

وفي ضوء ما تقدم يعرض الباحث املشكلة البحثية في السؤالین الرئيسین التاليین:

هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بيــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر   1
مســتقل، واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع؟

وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین الرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي؟1 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین اإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي؟1 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین األمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي؟1 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین العمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي؟1 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( بين املناخ األخالقي للمنظمة كمتغيـر مستقل،   1
واالنغماس الوظيفي كمتغيـر تابع؟

وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي؟1 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي؟1 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لألمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي؟1 

هل يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي؟1 

مصطلحات الدراسة
املنــاخ األخالقــي: هــو املتغيـــرات الوظيفيــة التــي يمكــن أن تــدار أو تغيـــر مــن أجــل تحســین بيئــة العمــل، وهــي فــي هــذه 1 

الدراســة )الرقابــة الذاتيــة، اإلتقــان، األمانــة والنـــزاهة، العمــل كفريــق(.

فــي هيئــة النقــل بعجمــان بوظيفتــه، ومــدى إخالصــه واندماجــه 1  االنغمــاس الوظيفــي: هــو درجــة ارتبــاط العامــل 
مــع وظيفتــه، والتــي تؤثـــر علــى أدائــه ملمارســة ســلوك إيجابــي فــي الهيئــة، وإســهامه بشــكل فعــال فــي تحقيــق أهدافهــا 

املنشــودة.

أهداف الدراسة
تقديــم إطــار مفاهيمــي للربــط بیــن متغيـــرات الدراســة املتمثلــة فــي املنــاخ األخالقــي مــن جهــة، واالنغمــاس الوظيفــي مــن  1 

جهــة أخــرى.

التعرف على ما إذا كان هناك تأثيـر للرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي. 1 

التعرف على ما إذا كان هناك تأثيـر لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي 1 

التعرف على ما إذا كان هناك تأثيـر لألمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي. 1 

التعرف على ما إذا كان هناك تأثيـر للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي. 1 
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فرضيات الدراسة

تمثلت فرضيات الدراسة حول الفرضيتین الرئيستین التاليتین:

الفرضية الرئيسة األولى

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بيــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، 
واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع، وينبثــق عــن هــذه الفرضيــة الفرضيــات التاليــة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین الرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین اإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین األمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین العمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي واالنغماس الوظيفي1 

الفرضية الرئيسة الثانية

يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بيــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، 
واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع، وينبثــق عــن هــذه الفرضيــة الفرضيــات التاليــة:

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لألمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي1 

أهمية الدراسة

تظهر أهمية هذه الدراسة في الجوانب التالية:

األهمية العلمية  1

تتمثــل أهميــة الدراســة العلميــة فــي حيويــة املوضــوع الــذي تتناولــه، وهــو  املنــاخ األخالقــي ودوره فــي تعزيـــز االنغمــاس 
فــي إرســاء منــاخ أخالقــي ســوي يتســم بالعدالــة والنـــزاهة واإلتقــان والرقابــة  الوظيفــي للعاملیــن مــن خــالل جهــود املنظمــات 
لــدى العاملیــن، إذ مــن املتوقــع أن تســاهم هــذه  فــي تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي  بـــروح الفريــق ممــا يســاهم  الذاتيــة والعمــل 
الدراســة فــي زيــادة املعرفــة املتعلقــة بموضــوع هــذه الدراســة، مــن خــالل النتائــج التــي تســلط الضــوء علــى عالقــة املنــاخ األخالقــي 
باالنغمــاس الوظيفــي، كمــا تظهــر أهميــة هــذه الدراســة العلميــة فــي كونهــا مــن الدراســات القليلــة – فــي حــدود علــم الباحــث – 

التــي تناولــت املنــاخ األخالقــي وارتباطــه باالنغمــاس الوظيفــي.

األهمية العملية  1

 باملنــاخ األخالقــي الســائد فــي هيئــة النقــل فــي عجمــان، وبالتالــي ســتقدم 
ً
 خاصــا

ً
 معرفيــا

ً
ربمــا تشــكل هــذه الدراســة إطــارا

 فــي تعزيـــز االنغمــاس 
ً
مســاهمات ومعلومــات جيــدة فيمــا يتعلــق باملنــاخ األخالقــي الســائد لــدى العاملیــن، والعوامــل األكثـــر تأثيـــرا

الوظيفــي لــدى العاملیــن فــي الهيئــة.

املجتمع  1

تعــد هيئــة النقــل فــي عجمــان واحــدة مــن أهــم الهيئــات العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وفــي إمــارة عجمــان، 
وبالتالــي فــإن تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي للعاملیــن فــي هــذه الهيئــة ســينعكس باإليجــاب علــى إنتاجيــة العاملیــن وإنتاجيــة الهيئــة 

 جديــدة ملجــاالت البحــث فــي املنــاخ األخالقــي للمنظمــات مــن جوانــب متعــددة.
ً
بشــكل عــام، كمــا ســتفتح هــذه الدراســة آفاقــا



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

الدراسات السابقة

دراسات املتغيـر املستقل )املناخ األخالقي/ أخالقيات العمل(

فــي   1 العاملیــن  لــدى  الوظيفــي  اإلبــداع  مظاهــر  تعزيـــز  فــي  ودورهــا  العمــل  »أخالقيــات  بعنــوان   )2020 )قرنــي،  دراســة 
املنظمــات: دراســة تطبيقيــة علــى العاملیــن بالهيئــة العامــة لشــئون املطابــع األميـــرية - جمهوريــة مصــر العربيــة«. وهدفــت 
إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بیــن أخالقيــات العمــل ومظاهــر اإلبــداع الوظيفــي لــدى العاملیــن فــي الهيئــة العامــة 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  كانــت هنــاك  إذا  مــا  العربيــة، ومعرفــة  لشــئون املطابــع األميـــرية بجمهوريــة مصــر 
مســتوى داللــة α ≤ 0.05 فــي مظاهــر اإلبــداع الوظيفــي لــدى العاملیــن بالهيئــة راجعــة لتوافــر أبعــاد بيئــة عمــل أخالقيــة 
 ،

ً
فــي الهيئــة مــن عدمــه. حيــث اســتخدم الباحــث اســتبانة لجمــع املعلومــات مــن عينــة الدراســة املكونــة مــن     عامــال

، كمــا إن تقييــم العاملیــن لإلبــداع 
ً
وقــد كشــفت الدراســة عــن أن تقييــم العاملیــن ألبعــاد أخالقيــات العمــل كان إيجابيــا

، وأن هنــاك عالقــة إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
ً
 إيجابيــا

ً
الوظيفــي بأبعــاده الــواردة بالدراســة كان أيضــا

داللــة α ≤ 0.05 بیــن أبعــاد أخالقيــات العمــل مجتمعــة ومنفــردة ومظاهــر اإلبــداع الوظيفــي لــدى العاملیــن بالهيئــة.

دراســة )ســليمان، 2019( بعنــون »أثـــر أخالقيــات العمــل علــى تطويـــر األداء دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع املصــارف   1
الســودانية – بنــك الســودان املركــزي، بنــك الشــمال اإلســالمي نموذجــا. وهدفــت إلــى معرفــة دور أخالقيــات العمــل فــي 
تحســین األداء، ومــدى إدراك العاملیــن فــي البنــك الســوداني للواجبــات الوظيفيــة، ودراســة أخالقيــات العمــل مــن خــالل 
الوعــي بواجبــات الوظيفــة وحقوقهــا واملســئولية اإلداريــة واالجتماعيــة. اســتخدم الباحــث االســتبيان لجمــع البيانــات، 
حيــث توصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: يوجــد تأثيـــر ألخالقيــات عمــل املصرفيیــن الســودانيین مثــل الصــدق والعمــل 
 يمكــن للســلوك والقوانیــن الجيــدة أن تســاعد املصرفيیــن فــي الحفــاظ 

ً
بصبـــر علــى التـــرويج للخدمــات املصرفيــة، وأيضــا

علــى أخالقيــات العمــل.

دراســة )Jones, 2019( بعنــوان »Ethical Climate and Corporate Social Responcibility«، وهدفــت إلــى التعــرف   1
الــدور الــذي يلعبــه املنــاخ األخالقــي ومشــاركة املوظفیــن واملواقــف تجــاه املســئولية االجتماعيــة للشــركات الصغيـــرة، 
حيــث كشــفت النتائــج عــن وجــود عالقــات قويــة للمواقــف تجــاه املســئولية االجتماعيــة للشــركات الصغيـــرة، وتفاعــل 
الشــخصية  الصفــات  بعــض  أن  عــن  كشــفت  كمــا  الصغيـــرة،  للشــركات  االجتماعيــة  املســئولية  أداء  مــع  املوظفــون 
للموظفیــن مثــل نــوع الشــخصية االنبســاطية أو العصابيــة وكذلــك الهويــة األخالقيــة تعتبـــر متغيـــرات مشتـــركة مهمــة 

للتأثيـــر علــى مشــاركة املوظــف فــي أداء املســئولية االجتماعيــة.

دراســة )الهزايمــة، والعطــاس، 2018( بعنــوان )أثـــر أخالقيــات العمــل علــى األداء الوظيفــي: دراســة ميدانيــة علــى   1
موظفــات جامعــة امللــك ســعود بمدينــة الريــاض(. وهدفــت إلــى التعــرف علــى أخالقيــات العمــل بمحاورهــا )الصــدق، 
علــى  ميدانيــة  دراســة  الوظيفــي،  األداء  علــى  وتأثيـــرها  والعــدل(،  واألمانــة،  واإلتقــان،  واإلخــالص،  الذاتيــة،  والرقابــة 
موظفــات جامعــة امللــك ســعود بالريــاض، حيــث اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، وطــورا اســتبانة لجمــع 
البيانــات، وقــد كشــفت الدراســة عــن جملــة مــن النتائــج أهمهــا ارتفــاع مســتوى أخالقيــات العمــل للموظفــات اإلداريــات 
بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن أفــراد مجتمــع الدراســة موافقــون علــى مســتوى األداء 
الوظيفــي، وتوجــد عالقــة طرديــة وذات داللــة إحصائيــة بیــن أخالقيــات العمــل ومســتوى األداء الوظيفــي، كمــا تبیــن أن 

 ألخالقيــات العمــل علــى األداء الوظيفــي لــدى املوظفــات اإلداريــات بجامعــة امللــك ســعود.
ً
هنــاك أثـــرا

1   The Influence of Ethical Climate and Leadership on Basic Psychological(   )Wirsen, 2018( دراســة 
املنــاخ  بیــن  العالقــة  فحــص  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الهــدف  وكان   ،)Needs within the Construction Industry
األخالقــي والقيــادة وبیــن االحتياجــات النفســية للعاملیــن فــي مجــال صناعــة البنــاء فــي الســويد، واكتشــاف مــا إذا كان 
للقيــادة األخالقيــة دور وســيط علــى االرتبــاط بیــن معاييـــر املنــاخ األخالقــي واالحتياجــات النفســية. باســتخدام التصميــم 
املقطعــي تــم جمــع البيانــات مــن املوظفیــن داخــل مؤسســة صناعــة البنــاء فــي الســويد، تــم اســتخدام املســح الرقمــي 
كمقيــاس وشــارك املوظفــون فــي الدراســة، وقــد أشــارت النتائــج إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي كبيـــر بیــن املنــاخ األخالقــي 
والقيادة األخالقية واالحتياجات النفســية األساســية. االســتقاللية والكفاءة والعالقة من بین معاييـــر املناخ األخالقي، 

وكان للقيــادة األخالقيــة تأثيـــر وســيط كبيـــر علــى املنــاخ األخالقــي واالســتقاللية.
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الوظيفــي: دراســة   1 باالغتـــراب  الشــعور  فــي  األخالقــي  العمــل  منــاخ  »أثـــر  بعنــوان   )2014 والقواســمي،  )دروزة  دراســة 
تطبيقيــة – وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة«. وهدفــت إلــى تعــرف درجــة تأثيـــر املنــاخ األخالقــي )الجانــب 
الفــردي، والجانــب املنظمــي) علــى الشــعور باالغتـــراب الوظيفــي (الشــعور بالتشــاؤم، والشــعور بالعجــز، واالنعزاليــة، 
وعــدم الرضــا( فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي األردن، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي 
بأســلوبيه النظــري وامليدانــي، وأظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: إن تصــورات املبحوثیــن حــول وجــود منــاخ 
عمــل أخالقــي فــي الــوزارة جــاءت بمســتوى مرتفــع، بينمــا جــاءت تصوراتهــم  حــول مســتوى الشــعور باالغتـــراب الوظيفــي 
لــدى املبحوثیــن بمســتوى متوســط.كما أظهــرت الدراســة وجــود أثـــر معنــوي ملنــاخ العمــل األخالقــي ببعديــه علــى الشــعور 
باالغتـــراب الوظيفــي فــي الــوزارة، حيــث أظهــرت وجــود أثـــر معنــوي للجانــب الفــردي األخالقــي علــى الشــعور باالغتـــراب 

الوظيفــي، وعــدم وجــود أثـــر معنــوي للجانــب املنظمــي األخالقــي علــى الشــعور باالغتـــراب الوظيفــي.

دراسات املتغيـر التابع )االنغماس الوظيفي(

دراســة )ولــي، وأومــر، وصــادق، 2017(. بعنــوان »تحليــل العالقــة بیــن القــوة التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي وتأثيـــرهما   1
في تحقيق األهداف االستـراتيجية«. وهدفت إلى تحليل العالقة بین القوة التنظيمية واالنغماس الوظيفي وتأثيـرهما في 
تحقيــق األهــداف االستـــراتيجية، حيــث تناولــت الدراســة االنغمــاس الوظيفــي بأبعــاده )االنغمــاس العاطفــي، واالنغمــاس 
املعرفــي، واالنغمــاس الســلوكي(، وقــد اختيـــرت عينــة الدراســة مــن قيــادات املستشــفيات الخاصــة )األهليــة( فــي مدينــة 
أربيــل العراقيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط بیــن القــوة التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي وأثـــر معنــوي 

موجــب للعالقــة بیــن القــوة التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي مجتمعــة ومنفــردة فــي تحقيــق األهــداف االستـــراتيجية.

دراســة )التلبانــي، وفــارس، والوحيــدي، 2015( بعنــوان: »القيــم التنظيميــة وعالقتهــا باالنغمــاس الوظيفــي: دراســة   1
التنظيميــة  القيــم  بیــن  العالقــة  علــى  التعــرف  إلــى  وهدفــت  غــزة«.  قطــاع  اإلســالمية/  البنــوك  موظفــي  علــى  ميدانيــة 
التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت  غــزة.  بقطــاع  اإلســالمية  البنــوك  ملوظفــي  الوظيفــي  واالنغمــاس 
واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة حيــث كانــت محــاور القيــم التنظيميــة لفرانســيس ووودكــوك )    (، ومحــور 
االنغماس الوظيفي للودال وكيجنـــر )    (، وقام الباحثون باســتخدام طريقة املســح الشــامل على عينة مكونة من 

، وقــد أظهــرت الدراســة وجــود عالقــة طرديــة بیــن القيــم التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي.
ً
   عامــال

1   Assessing the impact of Job Involvement and Commitment( بعنــوان   )Mazayed et al., 2014( دراســة
on Organizational Productivity in the Arab Gulf Countries(. وُصممــت هــذه الدراســة لتقييــم آثــار االنغمــاس 
الوظيفــي والتـــزام العمــال علــى األداء املؤس�ســي فــي الــدول العربيــة الخليجيــة، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن عالقــة 
إيجابيــة كبيـــرة بیــن االنغمــاس الوظيفــي والتـــزام املوظــف واإلنتاجيــة املؤسســية، وقــد خلصــت الدراســة بوضــوح إلــى 
 مقارنــة باملنظمــات ذات املشــاركة 

ً
أن املؤسســات ذات االنغمــاس الوظيفــي العالــي والتـــزام املوظفیــن تــؤدي أداًء جيــدا

الوظيفيــة القليلــة والتـــزام املوظفیــن املنخفــض.

دراســة )الخفاجــي، والعطــار، 2014( بعنــوان: دور الثقــة التنظيميــة فــي تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي: دراســة تحليليــة   1
آلراء العاملیــن فــي مديـــرية توزيــع كهربــاء كربــالء. وهدفــت إلــى معرفــة العالقــة بیــن الثقــة التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي 
املديـــرين  مــن   

ً
فــردا      مــن  تكونــت  الباحثــان عينــة عشــوائية  اختــار  العــراق،  فــي  توزيــع كهربــاء كربــالء  فــي مديـــرية 

والعاملیــن فــي املديـــرية املبحوثــة، واعتمــدت االســتبانة فــي جمــع البيانــات واملعلومــات. وتوصلــت الدراســة إلــى العديــد 
مــن االســتنتاجات أبـــرزها: وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة موجبــة بیــن الثقــة التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي.

التعليق على الدراسات السابقة
تختلــف الدراســات الســابقة فيمــا بينهــا مــن حيــث األبعــاد أو املتغيـــرات التــي تــم التـركيـــز عليهــا فــي دراســة كل مــن 1 

املنــاخ األخالقــي أو االنغمــاس الوظيفــي، ففــي حیــن تناولــت دراســة )الخفاجــي والعطــار،     ( الثقــة التنظيميــة 
كمتغيـــر مســتقل وأثـــره فــي تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي، تناولــت دراســة )التلبانــي، وفــارس، والوحيــدي،     ( القيــم 
التنظيميــة وعالقتهــا باالنغمــاس الوظيفــي. أمــا الدراســات التــي تناولــت املنــاخ األخالقــي وبعضهــا أســماه أخالقيــات 



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

العمل، فقد ربطت بينه وبین االغتـراب الوظيفي كما في دراسة )دروزة والقواسمي،     (، ودراسة )قرني،     ( 
    ( ودراســة  فــي حیــن ربطــت دراســة )ســليمان،  التــي ربطــت املنــاخ األخالقــي بتعزيـــز مظاهــر اإلبــداع الوظيفــي، 

)الهزايمــة، والعطــاس،     ( بیــن املنــاخ األخالقــي وتطويـــر األداء للموظفیــن.

تتميـــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي تناولهــا املنــاخ األخالقــي واالنغمــاس الوظيفــي مًعــا، كمــا تتميـــز فــي 1 
 كذلــك.

ً
 وتوزيعهــا واستـــردادها إلكتـــرونيا

ً
اســتخدام أداة الدراســة التــي هــي مــن إعــداد الباحــث وتــم تصميمهــا إلكتـــرونيا

تتميـــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا تطرقــت إلــى دراســة عالقــات ارتباطيــة وعالقــات التأثيـــر 1 
ملجموعــة مختلفــة مــن األبعــاد لــم يتــم التطــرق إليهــا - مجتمعــة - مــن قبــل للمنــاخ األخالقــي والتــي تمثلــت فــي: الرقابــة 

الذاتيــة، اإلتقــان، النـــزاهة واألمانــة، والعمــل كفريــق، وتأثيـــرها علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي.

اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي تطويـــر اإلطــار النظــري للدراســة، والتعــرف علــى األســاليب 1 
اإلحصائيــة املالءمــة، واســتخدام املنهجيــة املناســبة لنمــوذج الدراســة.

اإلطار النظري

Ethical Climate متغيـر املناخ األخالقي 	 
ً

أوال

مفهوم املناخ األخالقي  1

ُيعد املناخ األخالقي أحد أهم النظريات في مجال أخالقيات العمل كونه يساعد العاملین في تحديد إدراكاتهم فيما يخص 
ما هو مقبول وما هو غيـر مقبول داخل بيئة العمل فلكل منظمة مناخها األخالقي الخاص بها )     ,Victor & Cullen(. عرف 
كل مــن )     ,.Teresi et al( املنــاخ األخالقــي بأنــه« الســلوك املقبــول املتبــع مــع املوضوعــات األخالقيــة داخــل منظمــات األعمــال«. 
كما عرفة كل من )     ,DeConinck( بأنه » إدراك العاملین للصواب والخطأ في بيئة العمل«. وهنا يتضح أن املناخ األخالقي 
يـــركز علــى إدراك العاملیــن واســتنتاجاتهم حــول الســلوكيات التــي تعتبـــر أخالقيــة أو غيـــر أخالقيــة، وكيــف يتــم التعامــل مــع تلــك 

االنحرافات في السلوكيات املتوقع ممارساتها داخل املنظمة.

ممــا ســبق يمكــن النظــر إلــى املنــاخ األخالقــي علــى انــه » منــاخ فريــد مــن نوعــه يعكــس الحالــة األخالقيــة فــي املنظمــة، 
العاملیــن أن يدافعــوا عــن  مــن  مــن األخــالق عنــد قيامهــم بوظائفهــم. يتوقــع  والتــي بموجبهــا يظهــر األفــراد مســتوى معيًنــا 
يلتـــزم األفــراد  بـــرفاهية بعضهــم البعــض واملؤسســة بأكملهــا. مــن املتوقــع أن  فــي منــاخ يهتــم  بالكامــل،  اللوائــح التنظيميــة 
 مــن مصلحــة 

ً
بقواعــد وأوامــر منظمتهــم. ومــع ذلــك، يســعى األفــراد فــي منــاخ فعــال إلــى مصلحتهــم الخاصــة فــي البدايــة بــدال

زمالئهــم فــي العمــل أو املنظمــة، ومــع ذلــك، تلعــب القيــم األخالقيــة للموظــف دوًرا مهًمــا عنــد مواجهــة املعضــالت األخالقيــة«. 
.)Zhang et al.,    (

يتــم تحديــد الســلوك األخالقــي للفــرد مــن خــالل الشــخصية الفرديــة والتنشــئة االجتماعيــة، والتــي تمثــل نظامــه األخالقــي 
يؤثـــر النظــام األخالقــي فــي املنظمــات كشــبكة للمعاييـــر واملبــادئ األخالقيــة للفــرد علــى الســلوك األخالقــي للفــرد باإلضافــة إلــى 
إدراكــه للعمــل لذلــك، مــن املمكــن أن نتوقــع أن التقييــم املــدرك للصفــات الشــخصية للمشــرف كقائــد أخالقــي مرتبــط باملوقــف 
املتصــور تجــاه العمــل. تدعــم الدراســات الســلوكية فكــرة أن الشــخصية الفرديــة والعوامــل الظرفيــة تؤثـــر علــى الخيــارات 
 )Trevino,     ( الســلوكية التــي يتخذهــا األفــراد، فالنمــوذج التفاعلــي لصنــع القــرار األخالقــي فــي املنظمــات، الــذي اقتـــرحه
يشيـــر إلــى أن القــرارات األخالقيــة هــي نتائــج تفاعــل مرحلــة الفــرد مــن التطــور األخالقــي املعرفــي والتــي تشــمل املكونــات الفرديــة 

.)Žemgulienė, 2013( والوقفيــة داخــل اإلطــار التنظيمــي

ُيعبـــر القــادة األخالقيــون كونهــم مســئولین عــن املنــاخ األخالقــي الســائد باملنظمــات عــن هويــة أخالقيــة ويـــرسلون رســائل 
 Trevino( واضحــة حــول القيــم األخالقيــة، كمــا إنهــم مهتمــون بتحمــل مســئولية أفعالهــم وتشــجيع االلتـــزام تجــاه املنظمــة
     ,.et al(. عندمــا يهتــم املوظفــون بمؤسســتهم أو قائدهــم ويشــعرون باالرتبــاط بهــا، فمــن املرجــح أن يســتثمرون الجهــد 
لتحقيــق األهــداف املشتـــركة )     ,Den Hartog & Belschak(. كمــا اقتـــرح كل مــن )     ,Grojean et al( بــأن يضــع 
تجــاه  االلتـــزام  علــى  التأكيــد  يتــم  للمنظمــة.  األخالقــي  املنــاخ  فــي  املتأصــل  األخالقــي  بالســلوك  املتعلقــة  التوقعــات  املديـــرون 

املنظمــة مــن خــالل املمارســات والتوقعــات، والتــي تتأثـــر ببـــروز القيــم األخالقيــة مــن العاملیــن.
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  .
ً
مما سبق نجد أن املناخ األخالقي للمنظمة يؤصل للتصرفات األخالقية للعاملین والذين يتبنون قيم مقبولة أخالقيا

فصفــات العاملیــن، مثــل النـــزاهة أو األمانــة، هــي قيــم أخالقيــة تشــكل مواقــف إيجابيــة تجــاه املنظمــة والوظيفــة. يســاهم هــذا 
.)Žemgulienė, 2013( .فــي تحقيــق االنغمــاس

املديـــرين مراعــاة  علــى  يجــب  اإلداري،  التنظيــم  داخــل  القــرارات األخالقيــة  اتخــاذ  عنــد  انــه  أن  إلــى  الدراســات  تشيـــر 
مصالــح منظماتهــم بحيــث يــؤدي تطبيــق تلــك القــرارات األخالقيــة إلــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي وكفــاءة وفعاليــة املنظمــة 
)     ,Shokri(. لذلــك، إذا كان هنــاك منــاخ أخالقــي إيجابــي، فســيكون هنــاك انغمــاس وظيفــي وتحقيــق الــذات الفرديــة مــن 
ناحيــة ورضــا الفــرد والتقــدم فــي العمــل مــن ناحيــة أخــرى. إن تعزيـــز املنــاخ التنظيمــي ســيؤدي إلــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي 

)Yarigholi et al.,     , Mogaji,     , Yani,     (

العوامل التي تساعد في بناء مناخ عمل أخالقي  1

هنــاك عــدة عوامــل تعمــل مجتمعــة فــي تهيئــة وخلــق منــاخ عمــل يتســم باملنــاخ األخالقــي، الــذي تلتـــزم املنظمــة بــه كجــزء 
مــن ثقافتهــا وهويتهــا، ومــن أهــم هــذه األبعــاد:

دور القيــادة: يعــد دور القيــادة دوًرا مهًمــا فــي وضــع املعاييـــر األخالقيــة التــي توجــه ســلوك األفــراد التابعیــن وتؤثـــر فــي 1 
اتخاذهــم للقــرارات، وعندمــا تتفاعــل ســلوكيات األفــراد مــع القواعــد واإلجــراءات والعمليــة الوظيفيــة بشــكل عــام 

)Brown et al., 2005( تصبــح هــذه الســلوكيات جــزء مــن الثقافــة الوظيفيــة

التنشــئة االجتماعيــة: التــي يقصــد بهــا تلــك العمليــة التــي يتّعلــم ويتكيــف مــن خاللهــا املوظــف مــع منظومــة القيــم 1 
واألعــراف املوجــودة فــي املنظمــة، حيــث يتعیــن علــى املوظفیــن الجــدد والقدامــى أن يدركوهــا ويمارســوها. حيــث علــى 
املنظمــة أن تقــوم بوضــع بـــرامج وخطــط تســمح مــن خاللهــا للموظفیــن بإبــداء أراءهــم بــكل شــفافية ومصداقيــة ودون 

)Dose,     ( أي تأثيـــرات خارجيــة

Job Involvement متغيـر االنغماس الوظيفي 	
ً
ثانيا

مفهوم االنغماس الوظيفي  1

لالنغمــاس الوظيفــي أهميــة فــي حيــاة العاملیــن، فاملوظــف املنغمــس فــي وظيفتــه بدرجــة كبيـــرة يقــدم جهــًدا كبيـــًرا ملهامــه 
ومســئولياته الوظيفيــة، وكنتيجــة لهــذا االنغمــاس يجــد املوظــف النجــاح فــي العمــل كمعيــار لتقديـــر الــذات والنجــاح فــي كافــة 
جوانــب الحيــاة شــتى، وفــي املقابــل املوظــف الغيـــر منغمــس بوظيفتــه بدرجــة أقــل يشــعر بــأن هنــاك اهتماًمــات أخــرى فــي الحيــاة 
أهــم مــن وظيفتــه، فاالنغمــاس الوظيفــي يوصــف بأنــه ارتبــاط الفــرد بوظيفتــه، التــي تؤثـــر علــى أدائــه فــي مختلــف مجــاالت 

الحيــاة.

ُيعــرف االنغمــاس الوظيفــي بأنــه »مــدى االهتمــام النف�ســي بوظيفــة معينــة وتشيـــر أيًضــا إلــى أن الحالــة النفســية للفــرد 
 )Fernández1Salinero et al.,     ( ويـــرى كل مــن .)Lambert et al.,     ( »نشــطة معرفًيــا ومهتمــة بالعمــل الــذي يؤديــه
أن االنغمــاس الوظيفــي يمكــن أن يمثــل قيمــة العمــل التــي يـــراها املوظفــون، كمــا أكــدوا ن االنغمــاس فــي املنظمــة مرتبــط بالنمــو 
الفــردي. وتشيـــر إلــى الحقيقــة النفســية املتمثلــة فــي أن الشــخص مهتــم باملهنــة. ويمكــن أن تمثــل أيًضــا نوًعــا مــن املواقــف تجــاه 
 علــى وظيفتــه، أي مــدى أهميــة شــخص مــا 

ً
العمــل وعــادة مــا يتــم تعريفهــا علــى أنهــا املــدى الــذي يتعــرف فيــه الشــخص نفســيا

فــي وظيفتــه )Ćulibrk et al., 2018(. ويـــرى الفضلــي )    :    ( أن االنغمــاس الوظيفــي »يعبـــر بصــورة عامــة عــن أهميــة 
الــدور الــذي تؤديــه الوظيفــة فــي حيــاة الفــرد مــن جهــة، ومــدى اســتعداد ذلــك الفــرد للحفــاظ علــى تلــك الوظيفــة وبــذل أق�ســى 
املجهــودات للوفــاء بمتطلباتهــا مــن جهــة أخــرى«. ويعــّرف العنقــري )    :   ( االنغمــاس الوظيفــي بأنــه »الدرجــة التــي يندمــج 
فيهــا الفــرد مــع الوظيفــة التــي يمارســها ويستشــعر أهميتهــا«، ويصفهــا بهاتيــا )  :     ,Bhatia( بأنهــا »درجــة ارتبــاط الفــرد 

بوظيفتــه والتــي تؤثـــر علــى أدائــه فــي مختلــف أبعــاد الحيــاة«.

علــى الرغــم مــن أن بنــاء االنغمــاس الوظيفــي يعتبـــر مشــابًها إلــى حــد مــا االلتـــزام التنظيمــي Job Commitment حيــث 
إن كالهمــا مرتبطــان بخبـــرة العمــل للموظــف، ولكــن كالهمــا يختلفــان فاالنغمــاس يـــرتبط بشــكل أكبـــر بالتعــرف علــى أنشــطة 

.)Brown and Leigh, 1996( العمــل املباشــرة للفــرد بينمــا يشيـــر االلتـــزام التنظيمــي إلــى ارتبــاط الفــرد باملنظمــة



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

افر العوامل التالية:  1 يمكن تحديد االنغماس الوظيفي من خالل تو

تـرابط املهام Task Interdependence:أ- 

إن تـــرابط املهــام هــو مــدى مالحظــة املوظفیــن لتفاعالتهــم وتبعياتهــم مــع املوظفیــن اآلخريــن إلكمــال مهامهــم املوكولــة لهــم 
)     ,Pearce & Gregersen(. ويـــرى كل مــن )     ,Welbourne & Sariol( أنــه شــرط للموظــف الــذي يجــب أن يتفاعــل 
وينســق ويعتمــد علــى زمالئــه حتــى يتمكــن مــن إكمــال عملــه، وعــالوة علــى ذلــك يعتبـــر التـــرابط ســمة مــن ســمات فــرق العمــل، 

وفــي كثيـــر مــن الحــاالت، يكــون أحــد أســباب تشــكل فــرق العمــل.

دعم جماعات العمل Group Supportب- 

عــرف )     .Bishop et al( الدعــم بأنــه »املســتوى الــذي يــدرك فيــه املوظفــون أن مجموعــة العمــل تهتــم بوجودهــم 
 .)Lambert et al.,     ( وتقــدر مســاهمتهم«. وهــو التواصــل مــع األفــراد الذيــن يمكنهــم تقديــم املســاعدة والدعــم لآلخريــن
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يوفــر الدعــم املــوارد لألشــخاص للتغلــب علــى الضغوطــات بشــكل أكثـــر فعاليــة. وغيــاب دعــم 

الزمــالء يـــزيد مــن مســتوى اإلحبــاط فــي بيئــة العمــل.

املشاركة في صنع القرار Making	Participation in Decisionج- 

تتميـــز املشــاركة فــي صنــع القــرار بأنهــا عمليــة صنــع القــرار بیــن املشــرفین وأعوانهــم. فــي هــذه العمليــة، يلعــب املوظفــون دوًرا 
 .)Ding & Shen,     ( Participatory Management محدًدا في صنع القرار، ويسمى أسلوب اإلدارة هذا باإلدارة باملشاركة
املشــاركة في صنع القرار لها تأثيـــر إيجابي على نفســية العاملین ألن هذه العملية تجعل املوظفین يشــعرون بالتقديـــر واالحتـــرام 
ممــا يـــزيد فــي النهايــة الشــعور بامللكيــة فــي املنظمــة. وتعنــي املشــاركة فــي صنــع القــرار أيًضــا أن كل عضــو فــي الفريــق لديــه فرصــة 

متســاوية للمشــاركة فــي صنــع القــرار. يمكــن أن تـــزيد هــذه املشــاركة مــن دعــم املوظــف للتغييـــر واملســاهمة فــي تحســین األداء.

ُيعد االنغماس الوظيفي من أهم املتغيـرات الفاعلة التي تستخدم لزيادة إنتاجية العاملین وتعزيـز مشاركتهم والتـزامهم 
بقواعد العمل )     ,.Khan et al(. ويؤدي إلى الرضا الوظيفي وااللتـزام الوظيفي، واألداء الوظيفي( ولالنغماس الوظيفي 
تأثيـــر كبيـــر علــى إنتاجيــة وكفــاءة املوظــف ولــه دور حيــوي فــي زيــادة املشــاركة فــي أداء املهمــات، وهــو أيًضــا عامــل أسا�ســي ومهــم 
لزيــادة الدافعيــة للموظــف فــي ضــوء تنظيــم عملــه والدافــع وأداءه وبالتالــي يــؤدي إلــى زيــادة النمــو املنهــي والشــعور باالرتيــاح فــي 

بيئــة العمــل )عبيــد،     (.

ولالنغمــاس الوظيفــي مجموعــة مــن الجوانــب، فالجانــب املعرفــي ينغمــس الفــرد بشــكل شــبه كامــل فــي أداء مهــام وظيفتــه 
الوجدانــي يمكــن  الجانــب  أمــا   .)Rothbard,     ( إليــه  املوكلــة  للمهــام  ويـــركز كل طاقتــه  املنافســة  يتجاهــل  وبذلــك فهــو 
تفسيـــره بوجــود عالقــة قويــة بیــن مشــاعر وأفــكار املوظــف والوظيفــة التــي يشــغلها، ويحقــق ذلــك للموظــف الشــعور بمشــاعر 
الفخــر واالعتـــزاز. بالنســبة للجانــب الســلوكي فهــو يـــركز علــى توجيــه طاقــة املوظــف لتنفيــذ واســتكمال املهــام املوكلــة إليــه 

.)Rich,     (

صفات العامل املنغمس في عمله  1

يـرى قاسم )    ( أن العامل املنغمس في عمله يتميـز عن غيـره من العاملین بمجموعة من الصفات مثل:

الخصائص الشخصية: وتتمثل في )الدوافع، والقيم، واالتجاهات(.1 

الخصائص الوظيفية: وتتمثل في )الحوافز، استقاللية الوظيفة، التنوع، توصيف املهام(.1 

الخصائص االجتماعية: وتتمثل في )العمل مع اآلخرين، املشاركة في اتخاذ القرارات، مشاعر النجاح(1 

استـراتيجيات تعزيـز االنغماس الوظيفي  1

ورد عن العبادي، وجاف )    ( أنه يمكن تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملین عن طريق:

يجــب أن يتلقــى العاملــون تعليقــات ذات مغــزى حــول أدائهــم، وقدراتهــم بطريقــة مهنيــة واضحــة 1  العمــل نفســه: 
يكــون لديهــم الفرصــة لتحديــد أهدافهــم الخاصــة وتحديــد املســارات لتحقيقهــا. املعاييـــر، وأن 
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بیــن العمــل وحيــاة 1  بيئــة العمــل خصوصــا العالقــات، واملوازنــة  بيئــة العمــل: وذلــك بتحســین جوانــب معينــة مــن 
الشــخصية. العاملیــن 

القيــادة: مــن خــالل امتــالك تقنيــات قياديــة تســاعد العاملیــن فــي فهــم كيفيــة توقعــات عمــل العاملیــن واملهــارات التــي 1 
يحتاجونهــا فــي عملهــم.

فرص النمو الشخ�سي: وذلك بتعزيـز ثقافة العمل لدى العاملین، وإتاحة الفرص للتطور والنمو الوظيفي والشخ�سي.1 

 مــن خــالل تشــجيعهم علــى املشــاركة بآرائهــم، 1 
ً
فــرص املســاهمة: التــي تتيــح إنشــاء بيئــة عمــل تمنــح العاملیــن صوتــا

وتكــون اإلدارة بكافــة مســتوياتها علــى اســتعداد لالســتماع آلرائهــم واالســتجابة ملســاهماتهم.

ا 	 هيئة النقل في عجمان
ً
ثالث

ــال فــي تشــييد البنيــة التحتيــة لقطــاع  عــدُّ هيئــة النقــل مــن الهيئــات النشــطة فــي حكومــة عجمــان. وقــد ســاهمت بشــكل فعَّ
ُ
ت

النقــل واملواصــالت فــي إمــارة عجمــان، وتمكنــت مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي هــذا املجــال. كمــا تقــوم الهيئــة بشــكل 
مســتمر بإبـــرام العديــد مــن االتفاقيــات الهامــة فــي مجــال النقــل مــع مختلــف هيئــات النقــل واملواصــالت فــي الدولــة. ممــا لــه األثـــر 

الفعــال فــي تطويـــر الخدمــة املقدمــة للجمهــور.

أنشــئت هيئة النقل بناء على املرســوم األميـــري رقم ) ( لســنة      لتنظيم قطاع املواصالت في اإلمارة، على أن يكون 
مقرهــا الرئيــس فــي إمــارة عجمــان. تــم إنشــاء الهيئــة بعــد االطــالع علــى الدراســات والتوصيــات املقدمــة بشــأن أوضــاع الحافــالت 
 بعــد يــوم مــن 

ً
جــرة )التاك�ســي( والحاجــة املاســة لتحســین خدمــات النقــل واملواصــالت لتلبــي الحاجــة املتـــزايدة يومــا

ُ
وســيارات األ

املقيمیــن فــي إمــارة عجمــان وزوارهــا مــن اإلمــارات األخــرى، باإلضافــة لضيــوف الدولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول 
العربيــة، والســائحین مــن الــدول األجنبيــة. تقــوم الهيئــة بالعمــل علــى تحقيــق األهــداف الحكوميــة لإلمــارة حســب تخصصهــا، 
والتي تتمحور في تنويع وتحســین وســائل النقل واملواصالت العامة وتحقيق التـــرابط بین عناصر البنية التحتية واملجتمعات 

.)ae.gov.ta.www( الســكانية فــي اإلمــارة، كمــا تســعى الهيئــة لرفــع جــودة شــبكة النقــل والخدمــات املقدمــة للقاطنیــن

وتســعى هيئــة النقــل إلــى تنويــع وتحســین وســائل النقــل واملواصــالت العامــة وتحقيــق التـــرابط بیــن عناصــر البنيــة التحتيــة 
 لرؤيــة عجمــان      وذلــك عــن طريــق توفيـــر خدمــات نقــل 

ً
واملجتمعــات الســكانية لضمــان مــكان أفضــل للعيــش تحقيقــا

مســتدامة ذات جــودة عاليــة وتعزيـــز الرقابــة املؤسســية علــى قطاعــات النقــل املختلفــة باإلمــارة.

نتائج تحليل الدراسة امليدانية

الدراسة امليدانية
 	 منهج الدراسة

ً
أوال

االجتماعيــة  الظواهــر  دراســة  فــي  اســتخداًما  املناهــج  أكثـــر  مــن  لكونــه  التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اعتمــد 
واإلنســانية، وألنــه يناســب الظاهــرة - موضــوع الدراســة - )تأثيـــر املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي للعاملیــن 
بالتطبيــق علــى العاملیــن فــي هيئــة النقــل فــي عجمــان( وتحليــل بياناتهــا وبيــان العالقــة بیــن مكوناتهــا واآلراء التــي تطــرح حولهــا 
واآلثــار التــي تنتــج عنهــا. كذلــك اعتمــد الباحــث مصدريــن أساســین للمعلومــات: )املصــادر الثانويــة(، واعتمــدت الدراســة فــي 
اإلطــار النظــري علــى مصــادر البيانــات الثانويــة التــي تتمثــل فــي الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والدوريــات 
واملقــاالت والتقاريـــر، واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، والبحــث واملطالعــة فــي مواقــع اإلنتـــرنت 
املختلفــة. و)املصــادر األوليــة( ملعالجــة الجوانــب التحليليــة اعتمــدت الدراســة فــي جمــع البيانــات األوليــة علــى االســتبانة كأداة 

للدراســة. رئيســة 

ثانًيا	 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي املوظفیــن فــي هيئــة النقــل بعجمــان، حيــث بلــغ عــدد أفــرد مجتمــع الدراســة األصلــي للموظفیــن 
)   ( موظف وفًقا لإلحصائية التي تم الحصول عليها من الهيئة املســتهدفة، وقام الباحث بعمل حصر شــامل ألفراد املجتمع 
مــن خــالل توزيــع االســتبانة علــى جميــع العاملیــن، حيــث تــم توزيــع الرابــط اإللكتـــروني ألداة الدراســة علــى موظفــي هيئــة النقــل 

http://www.ta.gov.ae
http://www.ta.gov.ae


تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

بعجمان، وتم تقييد االستجابة على االستبيان بمشاركة واحدة فقط باستخدام البـريد اإللكتـروني ملنع ازدواجية االستجابات 
ولضمــان أن تكــون عينــة الدراســة ممثلــة ملجتمــع الدراســة بشــكل أكثـــر دقــة،  وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة جمــع البيانــات واستـــرداد 
 تــم استـــرداد )  ( اســتبانة صالحــة للتحليــل مــن أصــل مجتمــع الدراســة )   ( اســتبانة، 

ً
االســتبانات التــي تــم توزيعهــا إلكتـــرونيا

ويتضــح مــن ذلــك أن نســبة االستـــرداد بلغــت )  %(، وبذلــك يتشــكل لنــا عينــة دراســة بنســبة   % مــن مجتمــع الدراســة األصلــي 
وتعتبـــر هــذه النســبة ممثلــة ملجتمــع الدراســة ويمكــن االعتمــاد عليهــا فــي اســتكمال إجــراءات الدراســة. 

ثا 	 اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة
ً
ثال

اســتخدم الباحــث بعــض املتغيـــرات الديموغرافيــة لتعبـــر عــن خصائــص عينــة الدراســة تتمثــل 
فــي )النــوع – العمــر- ســنوات الخبـــرة( والجــداول التاليــة توضــح ذلــك: 

 )  ( إلــى  )  ( مفــردة توزعــت  عــدد  البالــغ  الدراســة  إلــى أن عينــة   ) ( الجــدول  بيانــات  تشيـــر 
.%  .  بنســبة  اإلنــاث  مــن  مفــردة  و)  (   %  .  بنســبة  الذكــور  مــن  مفــردة 

تشيـــر بيانــات الجــدول ) ( إلــى أن أغلبيــة عينــة الدراســة مــن العاملیــن بعــدد )  ( مفــردة بنســبة 
 .  % ينتمــون لفئــة )مــن   ســنوات إلــى أقــل مــن   ســنوات(، وجــاء بعــد ذلــك 
فئــة )مــن    ســنوات فأكثـــر( بعــدد )  ( مفــردة بنســبة  .  %، ثــم جــاءت 
 جــاءت فئــة )مــن 

ً
فئــة )أقــل مــن   ســنوات( بعــدد )  ( بنســبة  .  %، وأخيـــرا

  ســنوات إلــى أقــل مــن    ســنوات( بعــدد )  ( بنســبة  .  %.   

الفئــة  مــن  الدراســة  عينــة  أغلبيــة  أن  إلــى   ) ( الجــدول  بيانــات  تشيـــر 
العمريــة )مــن    إلــى    ســنة( بعــدد )  ( مفــردة بنســبة  .  %، وجــاء بعــد 
ذلــك الفئــة العمريــة )مــن    إلــى    ســنة( بعــدد )  ( مفــردة بنســبة  .  %، 
)  ( مفــردة بنســبة     ســنة( وبلــغ عددهــم  إلــى      )مــن  الفئــة العمريــة  ثــم 

 .%  . 

رابًعا 	 اختبار ثبات االستبانة

استخدام الباحث معامل ألفا كرنباخ الختبار الثبات. وأظهرت النتيجة 
لالســتخدام  مناســبة  وصــارت  الالزمــة  الشــروط  بجميــع  أوفــت  االســتبانة  أّن 
لوضوحهــا ودقتهــا، واتســمت باالتســاق الداخلــي املتميـــز يشيـــر الجــدول رقــم   
إن معامــل ألفــا كرنبــاخ تـــراوح مــا بیــن    .  إلــى    .  لــكل محمــور مــن محــاور 
والتحقــق  املســتخدم  املقيــاس  ثبــات  بإجــراء  الباحــث  اهتــم  وقــد  االســتبانة. 
حيــث  مصداقيتــه  علــى  داللــة  املقيــاس  ثبــات  اختبــار  ألن   

ً
نظــرا جودتــه  مــن 

 علــى نتائــج البحــث واالســتنباطات املســتخلصة منــه. 
ً
 أو ســلبا

ً
إنــه يؤثـــر إيجابــا

ــر بالذكــر أنــه تــم االعتمــاد علــى مقيــاس ليكــرت الخما�ســي )Likert( فــي  والجديـ
إعطــاء الــوزن النقطــي )درجــات( لــكل بنــد مــن بنــود األســئلة. وســبب اســتخدام 
مقيــاس )ليكــرت( يعــود إلــى مــا يتيحــه مــن إمكانيــة منهجيــة القــراءة الشــمولية 

للمعطيــات اإلحصائيــة.

خامًسا 	 اختبار صدق االستبانة

جميعهــا  وجــاءت   ) .      .   1( بیــن  الثبــات  معامــل  قيــم  تـــراوحت 
أكبـــر مــن )   . ( األمــر الــذي يعكــس ثبــات محــاور االســتبانة مــن خــالل توافــر 
معامــالت ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )  . >Sig(، دل ذلــك 

علــى الصــدق البنائــي واالتســاق الداخلــي ألداة الدراســة.

جدول رقم )1(
توزيع عينة الدراسة 

 للنوع
ً
طبقا

%كالنوع

 .    ذكر
 .    أنثى

 .     اإلجمالي
املصدر: من إعداد الباحث

جدول رقم )2(
 سنوات الخبـرة

ً
توزيع عينة الدراسة طبقا

%كسنوات الخبـرة

 .    أقل من   سنوات 
    من   سنوات إلى أقل من   سنوات

 .    من   سنوات إلى أقل من    سنوات
 .   من    سنوات فأكثـر 

 .     اإلجمالي
املصدر: من إعداد الباحث

جدول رقم )3(
 للعمر

ً
توزيع عينة الدراسة طبقا

%كالفئة العمرية

 .    من    إلى    سنة 
 .    من    إلى    سنة 
 .    من    إلى    سنة 

 .     اإلجمالي
املصدر: من إعداد الباحث

جدول رقم )4(
تحليل ثبات االستبانة

عدد املتغيـر/ املحور
الفقرات

معامل 
الثبات

   .  املحور األول: الرقابة الذاتية 
     املحور الثاني: اإلتقان

   .  املحور الثالث: األمانة والنـزاهة
   .  املحور الرابع: فرق العمل

   .   املتغيـر التابع: االنغماس الوظيفي 
املصدر: من إعداد الباحث



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

الصــدق  معامــالت  يوضــح   ) ( والجــدول 
جميــع  أن  نجــد  حيــث  الدراســة،  ومحــاور  لفقــرات 
بالصــدق  تتســم  كانــت  الدراســة  وفقــرات  محــاور 
هــذه  جميــع  وكان  البنائــي،  والصــدق  الداخلــي 
املعامــالت ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى   . ، 
وعليــه يتــم االعتمــاد علــى بيانــات الدراســة وتحليلهــا 

وتعميم نتائجها على املجتمع. 

بنــاًء علــى جــدول ) ( و) ( يتضــح أن القائمــة 
القائمــة  فــإن  وبالتالــي  والثبــات،  بالصــدق  تتســم 
دقــة  يحقــق  بمــا  البيانــات  لجمــع  صالحــة  تعتبـــر 
يوضــح  التالــي  والجــدول  املطلوبــة.  األوليــة  البيانــات 
مجموعــة  لــكل  والصــدق  الثبــات  معامــالت  قيــم 

أســئلة.

سادًسا 	 اإلحصاء الوصفي ملحاور الدراسة

والتــي  الدراســة  محــاور  بتحليــل  الباحــث  قــام 
والتابعــة،  املســتقلة  الدراســة(  )متغيـــرات  تضمنــت 
حســب  حــدى  علــى  محــور  كل  تحليــل  خــالل  مــن 

العبــارات التــي احتــوى عليهــا كل محــور، حيــث شــمل املحــور األول )الرقابــة الذاتيــة( علــى   عبــارات، املحــور الثانــي )اإلتقــان( 
احتــوى علــى     عبــارات، املحــور الثالــث )األمانــة والنـــزاهة( شــمل     عبــارات، واملحــور الرابــع )فــرق العمــل( وأحتــوى علــى     
عبــارات  أيًضــا، بينمــا احتــوى املتغيـــر التابــع )االنغمــاس الوظيفــي( علــى    عبــارة، حيــث قــام الباحــث بتحليــل املحــور كامــال 
وحســاب املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لــكل محــور وذلــك باســتخدام اإلحصــاء الوصفــي. وعلــى الرغــم مــن تنــوع 
أســاليب القيــاس، فــإن الدراســة الحاليــة أتبعــت أســلوب »قيــاس ليكــرت الخما�ســي« والــذي شــمل علــى إجابــات املبحوثیــن مــن 
) 1 (، موافــق بشــدة إلــى غيـــر موافــق بشــدة. و يوضــح جــدول رقــم ) ( اإلحصــاء الوصفــي ملحــاور الدراســة حســب طبيعــة كل 

محــور.

محــاور  لجميــع  الوصفيــة  اإلحصــاءات   ) ( رقــم  الجــدول  يبیــن 
قــد  الدراســة  ملحــاور  الحســابي  الوســط  قيــم  أن  نجــد  حيــث  الدراســة 
تـــراوحت بیــن )  .  –   . ( ممــا يــدل علــى وجــود موافقــة مرتفعــة مــن 
قبــل أفــراد عينــة البحــث علــى محــاور ومتغيـــرات البحــث، أي يعنــي بــأن 
علــى  التأثيـــر  فــي  األخالقــي  املنــاخ  دور  علــى  املبحوثیــن  بیــن  توافــق  هنــاك 
االنغمــاس الوظيفــي للعاملیــن فــي هيئــة النقــل فــي عجمــان، ويـــرجع هــذا 
التوافــق الن املوظــف حیــن يشــعر بــأن املنــاخ األخالقــي الــذي يســود فــي 
ســوف  فإنــه  ومنجزاتــه  حقوقــه  ســيحمي  عجمــان  بإمــارة  النقــل  هيئــة 
يضاعــف مــن جهــوده ممــا يجعلــه يقــدم أفضــل مــا عنــده وبالتالــي تـــزدد 

لديــة املقــدرات واملهــارات ومــن ثــم يشــعر بالرضــا عــن أدائــه فهــو حیــن يقــوم بعمــل مبتكــر أو خدمــات إضافيــة يعــرف أنهــا ســوف 
  لــه  ممــا يشــجعه دوامــا علــى العمــل واإلنجــاز واالبتــكار دون الخــوف مــن أن ينســب هــذا 

ً
تكــون ملصلحتــه وســوف تكــون إنجــازا

اإلنجــاز أو العمــل لغيـــره حيــث إن األنظمــة والسياســات والقوانیــن فــي هيئــة النقــل بإمــارة عجمــان توفــر البيئــة املالءمــة لذلــك 
واملشــجعة مــن خــالل وجــود ميثــاق أخالقــي يضمــن فــي محتوياتــه دعــم املوظــف الــذي يلتـــزم باألمانــة والنـــزاهة واإلتقــان والرقابــة 

الذاتيــة ويعمــل فــي فريــق عمــل، ممــا يدفــع املوظــف لتطويـــر ذاتــه وتطويـــر عملــه.

جدول )5(
معامالت الصدق الداخلي والبنائي لفقرات ومحاور الدراسة

معامل الفقرة
الصدق

مستوى 
معامل الفقرةالداللة

الصدق
مستوى 
معامل الفقرةالداللة

الصدق
مستوى 
الداللة

املحور األول: الرقابة 
الذاتية = *0.543

املحور الثاني: اإلتقان = 
0.728*

املتغيـر التابع: االنغماس 
الوظيفي = *0.749

  *   . .     *   . .     *   . .   
  *   . .     *   . .     *   . .   
  *   . .     *   . .     *   . .   
  *   . .     *   . .     *   . .   
  *   . .     *   . .     *   . .   

  *   . .   
املحور الثالث: األمانة 

والنـزاهة = *0.636
املحور الرابع: فرق 

   . .   *  العمل = *0.647

  *   . .     *    .     *   . .   
  *    .     *   . .     *   . .   
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  *   . .     *   . .      .   * .   

املصدر: من إعداد الباحث

جدول رقم )6(
املتوسط واالنحراف املعياري 

االنحراف املتوسطالعامل
املعياري

   .   . املحور األول: الرقابة الذاتية 
   .   . املحور الثاني: اإلتقان 

   .   . املحور الثالث: األمانة والنـزاهة
   .   . املحور الرابع: فرق العمل 

   .   . املتغيـر التابع: االنغماس الوظيفي
املصدر: من إعداد الباحث



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

سابًعا 	 اختبار فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بيــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، 
واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع، وينبثــق عــن هــذه الفرضيــة الفرضيــات التاليــة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية للرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية لألمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي1 

الفرضية الرئيسة الثانية:

يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بيــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، 
واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع، وينبثــق عــن هــذه الفرضيــة الفرضيــات التاليــة:

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية لألمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

يوجد تأثيـر ذو داللة إحصائية للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي1 

قــام الباحــث فــي االعتمــاد علــى معامــالت االرتبــاط الختبــار الفــرض الرئيــس األول والفــروض املتفرعــة عنــه، ونمــوذج 
االنحــدار املتعــدد الختبــار الفــرض الرئيــس الثانــي والفــروض املتفرعــة عنــه، حيــث تمثلــت متغيـــرات الدراســة املســتقلة فــي 
محــاور املنــاخ األخالقــي )الرقابــة الذاتيــة، اإلتقــان، األمانــة والنـــزاهة، والعمــل كفريــق( والتــي يـــراد تحديــد قيمــة تأثيـــرها علــى 

املتغيـــر التابــع املتمثــل فــي )االنغمــاس الوظيفــي( فــي هيئــة النقــل بإمــارة عجمــان.

قــام الباحــث باالســتعانة بمعامــالت االرتبــاط الختبــار الفــرض الرئيــس األول: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بیــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع، والفــروض 

املتفرعــة عنــه وهــي:

توجد عالقة ذو داللة إحصائية للرقابة الذاتية كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذو داللة إحصائية لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذو داللة إحصائية لألمانة والنـزاهة كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.1 

توجد عالقة ذو داللة إحصائية للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي1 

جميــع  أن  يتضــح   ) ( جــدول  علــى  بالتعليــق 
موجبــة  جــاءت  الدراســة  ملتغيـــرات  االرتبــاط  معامــالت 
ويــدل   ،) .     ، .   ( بیــن  االرتبــاط  قيــم  وتـــراوحت 
ذلــك علــى وجــود عالقــات ارتبــاط موجبــة بیــن متغيـــرات 
الدراســة وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الفرضيــة الرئيســة 
األولــى التــي تنــص وجــد عالقــة ذو داللــة إحصائيــة عنــد 
مستوى داللة )α ≤ 0.05( بین املناخ األخالقي للمنظمة 
كمتغيـــر مســتقل، واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع فــي 

بإمــارة عجمــان. النقــل  هيئــة 

جدول رقم )7(
معامالت االرتباط ملتغيـرات الدراسة

الرقابة املتغيـر
الذاتية

األمانة اإلتقان
النـزاهة

فرق 
العمل

االنغماس 
الوظيفي

   . **   . **   . **   . ** الرقابة الذاتية
   . **   . **   . **    . **اإلتقان

   . **   . **    . **   . **األمانة والنـزاهة
   . **    . **   . **   . **فرق العمل

    . **   . **   . **   . **االنغماس الوظيفي

مــن إعــداد الباحــث مــن مخرجــات بـــرنامج    SPSS1، **دالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى  .  .



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

وأيًضــا أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي الرقابــة الذاتيــة حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بينــه وبیــن 
ــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بیــن الرقابــة الذاتيــة واالنغمــاس  املتغيـ
الوظيفــي وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الفــرض الفرعــي األول » توجــد عالقــة ذو داللــة إحصائيــة للرقابــة الذاتيــة كأحــد أبعــاد 

املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي. فــي هيئــة النقــل بأمــارة عجمــان.

 وجــود عالقــة بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي اإلتقــان حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر 
ً
أظهــرت النتائــج أيضــا

التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بیــن اإلتقــان واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه 
النتيجــة تؤكــد صحــة الفــرض الفرعــي الثانــي« توجــد عالقــة ذو داللــة إحصائيــة لإلتقــان كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز 

االنغمــاس الوظيفــي.

بينــت نتائــج تحليــل معامــالت االرتبــاط وجــود عالقــة بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي األمانــة والنـــزاهة حيــث بلــغ معامــل 
االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بیــن األمانــة 
والنـــزاهة واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الفــرض الفرعــي الثالــث »توجــد عالقــة ذو داللــة إحصائيــة لألمانــة 

والنـــزاهة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

أظهــرت النتائــج فــي جــدول رقــم ) ( وجــود عالقــة ارتبــاط بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي فــرق العمــل واالنغمــاس الوظيفــي   
حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود عالقــة ارتبــاط 
موجبــة بیــن فــرق العمــل   واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الفــرض الفرعــي الرابــع »توجــد عالقــة ذو داللــة 

إحصائيــة للعمــل كفريــق كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

 فــي جــدول رقــم ) ( إن نتائــج االرتبــاط جــاءت فــي أعالهــا معامــل االرتبــاط بیــن املتغيـــر 
ً
حيــث أظهــرت نتائــج االرتبــاط أيضــا

الفرعــي اإلتقــان واالنغمــاس الوظيفــي. يليهــا فــي درجــة االرتبــاط بیــن األمانــة والنـــزاهة واالنغمــاس الوظيفــي، يليهــا ارتبــاط فــرق 
العمــل واالنغمــاس الوظيفــي ومــن ثــم ارتبــاط الرقابــة الذاتيــة واالنغمــاس الوظيفــي

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن الشــعور الــذي يشــعر بــه املوظــف كلمــا قــام بعملــه بإتقــان مــن تلقــاء نفســه زاد ذلــك مــن 
رضــاه عــن العمــل وزاد مــن والئــه التنظيمــي وبالتالــي زاد مــن انغماســه فــي عملــه فــي هيئــة النقــل بإمــارة عجمــان. وهــو مــا يجعــل 
اإلتقــان يأتــي باملرتبــة األولــى مــن حيــث االرتبــاط باالنغمــاس الوظيفــي. وكذلــك عنــد قيــام املوظــف بالواجبــات واملســؤوليات 
التــي علــى كاهلــه بــكل أمانــة ونـــزاهة فهــذا الشــعور يــؤدي إلــى احتـــرام القوانیــن واألنظمــة املعمــول فيهــا فــي هيئــة النقــل بإمــارة 
عجمــان وبالتالــي عــدم املحابــاة ويـــزيد مــن شــعور املوظــف بالثقــة واالطمئنــان ممــا أثـــر بشــكل مباشــر علــى انغمــاس املوظفیــن 
بشــكل واضح في أعمالهم بشــكل كبيـــر، وكذلك العمل من خالل فرق عمل يجعل املوظفین أكثـــر رضا عن عملهم ألن العمل 
مــن خــالل فريــق عمــل يضاعــف فــرص االســتفادة والخبـــرة التــي يحصــل عليهــا املوظــف عندمــا يمــارس عملــه مــع اآلخريــن فهــو 
يســتفيد مــن تجــارب وأســلوب وطريقــة عمــل زمالئــه فــي الفريــق وبالتالــي يكــون انغمــاس هــؤالء املوظفیــن أكبـــر فــي وظائفهــم، وبعد 
ذلــك تأتــي الرقابــة الذاتيــة عنــد املوظــف حيــث كلمــا زادت الرقابــة الذاتيــة األعمــال التــي يقــوم فيهــا بشــكل حــر بحيــث يكــون 
حســيب نفســه قبــل أن يحســبه مســئوله  ومــن ثــم تعديــل وتصويــب االنحرافــات فــي األداء قبــل مــا يحاســبه عليــه مســئوله فــي 

العمــل أيًضــا يـــزيد ذلــك مــن شــعوره باالنغمــاس الوظيفــي.

النتيجــة النهائيــة للفــرض الرئيــس األول: قبــول الفــرض األول   والــذي ينــص علــى »توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بیــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع، وكذلــك 

قبــول الفــروض الفرعيــة املنبثقــة عنــه«.

حيث يتضح أن قيمة معامل التحديد املعدل للنموذج بلغت )   . ( األمر الذي يشيـر إلى أن نسبة   % من التغيـر 
فــي االنغمــاس الوظيفــي للعاملیــن فــي هيئــة النقــل فــي إمــارة عجمــان يـــرجع إلــى متغيـــرات املنــاخ األخالقــي املدرجــة فــي النمــوذج، أو 

بمعنى أن   % من التغيـــرات في املتغيـــر التابع يعود سببها للمتغيـــرات املستقلة املدرجة في النموذج.

وبالنظــر إلــى حجــم التأثيـــر الخــاص بــكل متغيـــر مــن متغيـــرات املنــاخ األخالقــي علــى االنغمــاس الوظيفــي، يتضــح أن هنــاك 
تأثيـــر الرقابــة الذاتيــة علــى االنغمــاس الوظيفــي، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االنحــدار )   .  =B=  .   , P1value( وذات 



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

 ، .   داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
االنغمــاس  علــى   

ً
موجبــا التأثيـــر  هــذا  وكان 

الفرضيــة  تؤيــد  النتيجــة  وهــذه  الوظيفــي، 
الفرعيــة األولــى التــي تنــص علــى » يوجــد تأثيـــر 
كأحــد  الذاتيــة  للرقابــة  إحصائيــة  داللــة  ذو 
أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس 
بإمــارة  النقــل  هيئــة  فــي  للعاملیــن  الوظيفــي 

عجمــان.

ويـــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة تؤكــد 
توجهــات هيئــة النقــل فــي إمــارة عجمــان التــي 
وتعزيـــز  تنميــة  إلــى  وباســتمرار   

ً
دائمــا تســعى 

الهيئــة باالنغمــاس الوظيفــي  شــعور موظفــي 
درجــة  وإعطائهــم  املوظفیــن  دعــم  خــالل  مــن 

كبيـــرة مــن الحريــة  بالرقابــة الذاتيــة علــى تصرفاتهــم أثنــاء قيامهــم باملهــام الوظيفيــة املوكلــة اليهــم، وبالتالــي فقــد ظهــر أثـــر ذلــك 
واضــح فــي زيــادة قــدرة املوظفیــن علــى الرقابــة علــى تصرفاتهــم وســلوكهم وأدائهــم بشــكل ســاهم فــي توفيـــر منــاخ أخالقــي دعــم 
 كمــا 

ً
 إحصائيــا

ً
 وداال

ً
لدرجــة كبيـــرة مــن انغمــاس املوظــف فــي وظيفتــه فــي هيئــة النقــل بإمــارة عجمــان، وقــد كان هــذا األثـــر إيجابيــا

يظهــر مــن املعالجــة اإلحصائيــة فــي الجــدول ) (.

وفيمــا يتعلــق بالفرضيــة الثانيــة؛ »يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لإلتقــان كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز 
الوظيفــي«. االنغمــاس 

االنحــدار  معامــل  قيمــة  بلغــت  حيــث  الوظيفــي،  االنغمــاس  علــى  اإلتقــان  محــور  لعبــارات  تأثيـــر  جــود  نالحــظ  فإننــا 
صحــة  تدعــم  النتيجــة  وهــذه   ، .   داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائًيــا  دال  معامــل  وهــو   )B=  .   *, P1value=  .   (
علــى  املنــاخ األخالقــي  أبعــاد  كأحــد  لإلتقــان  تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة  »يوجــد  علــى  تنــص  التــي  الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة 

الوظيفــي«. االنغمــاس  تعزيـــز 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن املوظفین يـرغبون في أتقان األعمال التي توكل اليهم أو  مهامهم الوظيفية وواجباتهم 
الوظيفيــة بدرجــة كبيـــرة مــن اإلتقــان بســبب السياســات واألنظمــة التــي توفرهــا الهيئــة والتــي تكــرم وتميـــز فيهــا املوظــف املتقــن 
ملهــام عملــه، وتـــزيد مــن فرصــه حصولــه علــى جوائــز تقديـــرية، ممــا جعــل بيئــة العمــل بيئــة جاذبــة غيـــر طــاردة  وهــذا بــدوره أثـــر 
 عنــد 

ً
 ومعنويــا

ً
علــى املوظفیــن بشــكل عــام وزاد لديهــم  الشــعور باالنغمــاس  الوظيفــي،  ممــا قــد يفســر وجــود تأثيـــر دال إحصائيــا

مســتوى داللــة )  . ( لهــذا املتغيـــر علــى االنغمــاس الوظيفــي، وذا يدلــل علــى  الجهــود التــي بذلتهــا وتبذلهــا هيئــة النقــل بإمــارة 
عجمــان فــي توفيـــر املتطلبــات األساســية التــي تســاعد املوظفیــن علــى القيــام بواجباتهــم الوظيفيــة بإتقــان.

وفيمــا يتعلــق بالفرضيــة الثالثــة: »يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لألمانــة والنـــزاهة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى 
تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

حيــث كشــفت املعالجــة اإلحصائيــة عــن وجــود تأثيـــر لألمانــة والنـــزاهة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس 
الوظيفــي، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االنحــدار )   .  =B= .   *, P1value( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
 علــى االنغمــاس الوظيفــي، وهــذه النتيجــة تؤيــد الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة التــي تنــص 

ً
داللــة   . ، وكان هــذا التأثيـــر موجبــا

علــى »يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لألمانــة والنـــزاهة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى األمانــة والنـــزاهة التــي يتصــف بهــا املوظفیــن والتــي هــي مــوروث طبيعــي للعــادات والتقاليــد 
واألعــراف للمؤسســین والســائد فــي املجتمــع بشــكل عــام، حيــث يدعــم امليثــاق األخالقــي فــي هيئــة النقــل بعجمــان كل التصرفــات التــي 

تجعــل مــن املوظــف لديــة درجــة كبيـــرة مــن األمانــة والنـــزاهة الذاتيــة أثنــاء قيامــه بمهــام وواجبــات عملــه الوظيفــي فــي هيئــة النقــل.

جدول رقم )8(
نموذج االنحدار املتعدد لنموذج الدراسة

املتغيـر التابع: االنغماس الوظيفي

املتغيـرات املستقلة
معامالت 
االنحدار 

)B( املقدرة

الخطأ 
املعياري

قيمة 
اختبار 
”t«

القيمة 
االحتمالية
”P	Value«

النتيجة

معنوي   .    .    .    . *املحور األول: الرقابة الذاتية
معنوي   .    .    .    . *املحور الثاني: اإلتقان

معنوي   .    .    .    . *املحور الثالث: األمانة والنـزاهة
معنوي   .    .    .    . *املحور الرابع: فرق العمل

معنوي   .    .    .    . 1الحد الثابت
معــدل التحديــد =    . ، معامــل التحديــد املعــدل =    . ، معامــل درابــون واتســون = 

. .    = )F( معنوية               ،  .    = )F( اختبار ، .   

من إعداد الباحث من مخرجات بـرنامج    SPSS1، *دالة إحصائية عند مستوى   . .



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

األخالقــي  املنــاخ  أبعــاد  كأحــد  للعمــل كفريــق  ذو داللــة إحصائيــة  تأثيـــر  »يوجــد  الرابعــة  بالفرضيــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«، نالحــظ وجــود تأثيـــر معنــوي ذي داللــة إحصائيــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االنحــدار 
)   .  =B=  .   , P1value( وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة   . ، وكان هــذا التأثيـــر موجًبــا علــى 
االنغمــاس الوظيفــي، وهــذه النتيجــة تؤيــد الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة التــي تنــص علــى »يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة 

للعمــل كفريــق كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

وتؤكــد هــذه النتيجــة أهميــة العمــل كفريــق حيــث العمــل مــن خــالل فــرق العمــل يمكــن أن يســتفاد منــه بتقديــم مصلحــة 
فــي  أداء أعمالهــم وواجباتهــم بطريقــة تجعلهــم منغمســین  أثنــاء  الشــخصية وبالتــي ينصهــر املوظفیــن  العمــل علــى املصلحــة 

العمــل، ويأتــي هــذا منســجما مــع مبــادئ العمــل املتميـــزة فــي هيئــة النقــل بعجمــان.

النتيجــة النهائيــة للفــرض الثانــي: قبــول الفــرض الثانــي والــذي ينــص علــى “يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
قبــول  تابــع، وكذلــك  الوظيفــي كمتغيـــر  واالنغمــاس  للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل،  األخالقــي  املنــاخ  بیــن   )α ≤ 0.05(( داللــة 

الفــروض الفرعيــة املنبثقــة عنــه«.

نتائج الدراسة

مما سبق يمكن أن نلخص نتائج الدراسة فيما يلي:

أكــدت نتائــج هــذه الدراســة صحــة الفرضيــة الرئيســة األولــى التــي تنــص علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد  1 
مســتوى داللــة )α ≤ 0.05( بیــن املنــاخ األخالقــي للمنظمــة كمتغيـــر مســتقل، واالنغمــاس الوظيفــي كمتغيـــر تابــع فــي 

هيئــة النقــل بإمــارة عجمــان.

وأيًضــا أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي الرقابــة الذاتيــة واالنغمــاس الوظيفــي، حيــث  1 
بلــغ معامــل االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ممــا يدلــل علــى وجــود عالقــة ارتبــاط 
موجبــة بیــن الرقابــة الذاتيــة واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه النتيجــة أيــدت صحــة الفــرض الفرعــي األول »توجــد عالقــة 
ذو داللــة إحصائيــة للرقابــة الذاتيــة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي. فــي هيئــة النقــل 

بأمــارة عجمــان«.

أظهــرت النتائــج أيًضــا وجــود عالقــة بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي اإلتقــان واالنغمــاس الوظيفــي، حيــث بلــغ معامــل  1 
االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة 
بیــن اإلتقــان واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه النتيجــة أيــدت صحــة الفــرض الفرعــي الثانــي« توجــد عالقــة ذات داللــة 

إحصائيــة لإلتقــان كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي األمانــة والنـــزاهة واالنغمــاس  1  بينــت نتائــج تحليــل معامــالت االرتبــاط وجــود عالقــة 
الوظيفــي، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود 
عالقــة ارتبــاط موجبــة بیــن األمانــة والنـــزاهة واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه النتيجــة تؤيــد صحــة الفــرض الفرعــي الثالــث 
»توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة لألمانــة والنـــزاهة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي«.

أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط بیــن املتغيـــر املســتقل الفرعــي فــرق العمــل واالنغمــاس الوظيفــي، حيــث بلــغ  1 
معامــل االرتبــاط بينــه وبیــن املتغيـــر التابــع االنغمــاس الوظيفــي )   . (، ويــدل ذلــك علــى وجــود عالقــة ارتبــاط 
موجبــة بیــن فــرق العمــل واالنغمــاس الوظيفــي وهــذه النتيجــة تؤكــد صحــة الفــرض الفرعــي الرابــع »توجــد عالقــة 

ذات داللــة إحصائيــة للعمــل كفريــق كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس الوظيفــي.

حيــث أظهــرت نتائــج االرتبــاط أن نتائــج االرتبــاط جــاءت فــي أعالهــا معامــل االرتبــاط بیــن املتغيـــر الفرعــي اإلتقــان  1 
واالنغمــاس الوظيفــي. يليهــا فــي درجــة االرتبــاط بیــن األمانــة والنـــزاهة واالنغمــاس الوظيفــي، يليهــا ارتبــاط فــرق العمــل 

واالنغمــاس الوظيفــي ومــن ثــم ارتبــاط الرقابــة الذاتيــة واالنغمــاس الوظيفــي.

أكــدت النتائــج وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة للرقابــة الذاتيــة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس  1 
الوظيفــي للعاملیــن فــي هيئــة النقــل بإمــارة عجمــان.

أكدت النتائج وجود تأثيـر ذو داللة إحصائية لإلتقان كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي. 1 



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

أكــدت النتائــج وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لألمانــة والنـــزاهة كأحــد أبعــاد املنــاخ األخالقــي علــى تعزيـــز االنغمــاس  1 
الوظيفــي.

أكدت النتائج وجود تأثيـر ذو داللة إحصائية للعمل كفريق كأحد أبعاد املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي.   1

التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، يو�سي الباحث بما يلي:

ضــرورة أن تتبنــي مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مفهــوم املنــاخ األخالقــي وتعزيـــز أبعــاده ملــا لهــا مــن آثــار  1 
إيجابيــة علــى العمــل املؤس�ســي ومتغيـــراته، وتشــجيع العاملیــن علــى بــذل أق�ســى جهــد لالرتقــاء بالعمــل وأداء الواجبــات.

زيــادة مســتوى الوعــي بمتغيـــرات املنــاخ األخالقــي لــدى املوظفیــن، وذلــك بتحقيــق أهدافهــم الشــخصية، وتحقيــق  1 
العدالــة والنـــزاهة والشــفافية بينهــم، وخلــق الفــرص املتكافئــة فيمــا بينهــم.

االهتمام بجماعات وفرق العمل وتبني ثقافة العمل الجماعي داخل منظمات القطاع العام والقطاع الخاص. 1 

البحــث فــي العوامــل األخــرى التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة مســتوى االنغمــاس الوظيفــي مثــل العوامــل التنظيميــة  1 
)ظــروف العمــل والهيــكل التنظيمــي والحوافــز وغيـــرها(.

العمــل علــى تهيئــة منــاخ مناســب للعاملیــن يعتمــد علــى الثقــة املتبادلــة، والنـــزاهة والعدالــة والشــفافية، وتوفيـــر بيئــة  1 
جيــدة تســاهم فــي زيــادة مســتوى االنغمــاس الوظيفــي لــدى العاملیــن.

االنغمــاس  1  قيــم  أهميــة  ميثــاق أخالقــي مؤكــد علــى  الدراســة ضــرورة وضــع  هــذه  الباحــث ضمــن توصيــات  يقتـــرح 
كاالتــي: مفادهــا  عمــل  خطــة  ضمــن  الوظيفــي 

خطوات التنفيذالتوصيةجهة التنفيذ
اإلطار الزمني 

للتنفيذ

دور اإلدارة 
العليا لهيئة 
النقل بإمارة 

بعجمان

رســم وصياغــة الخطــوط العريضــة الخاصــة بامليثــاق 
األخالقــي بمــا يعكــس مــا تؤمــن بــه هيئــة النقــل بإمــارة 
عجمــان مــن قواعــد منظمــة للســلوك األخالقــي ضمــن 
 
ً
إطــار الثقافــة التنظيميــة الســائدة فــي الهيئــة ووفقــا

للعــادات والتقاليــد املوروثــة مــن اآلبــاء املؤسســین.

إسناد صياغة امليثاق األخالقي ملديـري اإلدارات واألقسام 
لثقافتهــا   

ً
مناســبا العليــا  اإلدارة  تـــراه  مــا  حــدود  ضمــن 

التنظيميــة. ويتــم ذلــك مــن خــالل عقــد عــدة اجتماعــات.
من   إلى    

ً
شهرا

دور مديـري 
اإلدارات 
واألقسام

في هيئة النقل 
بإمارة عجمان 

 املعاييـــر التــي 
ً
صياغــة ميثــاق العمــل األخالقــي متضمنــا

تضبــط سيـــر العمــل وتضمــن انغمــاس العاملیــن فــي 
بشــكل  إليهــم  املوكلــة  األعمــال  وواجبــات  مهــام  أداء 
يضمــن  وبمــا  األخالقــي  امليثــاق  مــن  الهــدف  يحقــق 
استمرارية األعمال في الهيئة بشكل متميـز والحرص 

علــى جعــل بيئــة العمــل بيئــة جاذبــة للموظفیــن.
وتنميتــه  وإدارتــه  األخالقــي  املنــاخ  مفهــوم  تعميــق 
وصيانتــه وربطــه باالنغمــاس الوظيفــي والتــي تضمــن 
األداء  علــى  املوظفیــن  قــدرة  الهيئــة  خاللــه  مــن 

للمتعاملیــن. الســعادة  يحقــق  والــذي  املتميـــز 

واألقســام  اإلدارات  مديـــرو  تضــم  عمــل  ورشــة  تنفيــذ 
بامليثــاق األخــالق املقتـــرح  أهــم املعاييـــر الخاصــة  لتحديــد 

تضمــن: والتــي  خــالل  مــن 
الثقــة  زيــادة  الفريــق،  بـــروح  العمــل  املوظفیــن،  تمكیــن 
املوظفیــن  تحمــل  للعمــل،  آمــن  منــاخ  خلــق  باملوظفیــن، 
املزيــد مــن املســئولية، وتمكیــن العاملیــن مــن الرقابــة علــى 
أعمالهــم ومســاعدتهم فــي ذلــك، مشــاركة العاملیــن فــي وضــع 
والشــعور  اإلحســاس  دعــم  القــرارات،  واتخــاذ  األهــداف 
تفويــض  القيــادات  علــى  يجــب  العاملیــن،  لــدى  باألمــان 
 ملبــدأ 

ً
الســلطات ومنــح الصالحيــات، ضــرورة العمــل وفقــا

املشــاركة، القدرة على التطويـــر، امتالك رؤية مســتقبلية، 
الثقــة بالنفــس وباآلخريــن، زيــادة االنتمــاء عنــد العاملیــن.

من   إلى   
شهور

دور العاملين 
في هيئة النقل 
بإمارة عجمان

ضــرورة تبنــي العاملیــن بالهيئــة امليثــاق األخالقــي أثنــاء 
خــالل  مــن  الوظيفيــة  واجباتهــم  بتنفيــذ  قيامهــم 
قــدرات  تعزيـــز  وفــي  أعمالهــم  فــي  انغماســهم  زيــادة 

لديهــم. الوعــي  وزيــادة  املوظفیــن 

امليثــاق  مبــادئ  علــى  املوظفیــن  تدريــب  خــالل  مــن  ذلــك  يتــم 
اإلتقــان،  الذاتيــة،  الرقابــة  مثــل  بالعمــل  املرتبطــة  األخالقــي 
األمانة والنـزاهة، والعمل بـروح الفريق حيث يمكن تعزيـز هذه 
الوظيفيــة. أعمالهــم  فــي  املوظفیــن  انغمــاس  خــالل  مــن  القيــم 

وضــع خطــة عمــل تشــمل عقــد نــدوات ومحاضــرات ودورات 
فــي  ودوره  األخالقــي  امليثــاق  بأهميــة  الوعــي  لزيــادة  تدريبيــة 

تحســین بيئــة العمــل.  

خالل
من    إلى   

شهور



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

مقتـرحات لدراسات مستقبلية:
تأثيـر املناخ الوظيفي على االحتـراق النف�سي للعاملین في مؤسسات القطاع الخاص. 1 

دور االنغماس الوظيفي في تعزيـز امليـزة التنافسية في مؤسسات األعمال. 1 

تأثيـر كل من املناخ الوظيفي واملناخ األخالقي على زيادة اإلنتاجية في القطاع الحكومي. 1 



تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

املراجع

 	 مراجع باللغة العربية:
ً
أوال

باالنغمــاس 1  التنظيميــة وعالقتهــا  »القيــم   .)    ( رافــع.  والوحيــدي،  جــودت؛  وفــارس، محمــد  نهايــة؛  التلبانــي، 
املفتوحــة  القــدس  جامعــة  مجلــة  غــزة«،  قطــاع   - اإلســالمية  البنــوك  موظفــي  علــى  ميدانيــة  دراســة  الوظيفــي: 

.    1   ص  ص.   ،     حزيـــران   ،  العــدد  األول،  املجلــد  واالقتصاديــة،  اإلداريــة  والدراســات  لألبحــاث 
دراســة 1  الوظيفــي:  االنغمــاس  تعزيـــز  فــي  التنظيميــة  الثقــة  »دور   .)    (  . فــؤاد  والعطــار،  ياســمین؛  الخفاجــي، 

اقيــة للعلــوم اإلداريــة، املجلــد العاشــر،  تحليليــة آلراء العاملیــن فــي مديـــرية توزيــع كهربــاء كربــالء«، املجلــة العر
.    1      ، ص ص  العــدد 

دروزة، ســوزان؛ والقواســمي، ديمــا. )    (. »أثـــر منــاخ العمــل األخالقــي فــي الشــعور باالغتـــراب الوظيفــي: دراســة 1 
تطبيقيــة – وزارة التـــربية والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة«، املجلــة األردنيــة فــي إدارة األعمــال، املجلــد 
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ســليمان، معتـــز محمــد. )    (. »أثـــر أخالقيــات العمــل علــى تطويـــر األداء: دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع املصــارف 1 
الســودانية – بنك الســودان املركزي، بنك الشــمال اإلســالمي نموذًجا     1    «، أطروحة دكتوراه منشــورة. 

جامعــة إفريقيــا العامليــة.

العبــادي، هاشــم؛ والجــاف، والء . )    (. »استـــراتيجيات تعزيـــز االســتغراق الوظيفــي ودورهــا فــي تحقيــق األداء 1 
العالــي ملنظمــات األعمــال: دراســة اســتطالعية لعينــة مــن العاملیــن فــي القطــاع املصرفــي العراقــي فــي أربيــل«، مجلــة 

الدراســات اإلداريــة، جامعــة البصــرة، املجلــد ) (، العــدد ) (.
عبيــد، ســالم حميــد، )    (. »ا النغمــاس الوظيفــي وعالقتــه باإلزعاجــات اليوميــة لــدى املرشــدين التـــربويین«، 1 

مجلــة وادي النيــل للدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتماعية، املجلــد   ، العــدد   ، ص ص:    1   .
العنقــري، عبــد العزيـــز )    (. »إدارة املواهــب كمدخــل لتنميــة ســلوكيات االســتغراق الوظيفــي لــدى العاملیــن 1 

فــي دول مجلــس  باملنظمــات الحكوميــة الســعودية«، املؤتمــر الثانــي ملعاهــدة اإلدارة العامــة والتنميــة اإلداريــة 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي.

فــي 1  الوظيفــي  االنغمــاس  علــى  القيميــة  والتوجهــات  الديموغرافيــة  املتغيـــرات  »تأثيـــر    .)    ( الفضلــي، فضــل. 
القطــاع الحكومــي بدولــة الكويــت«، مجلــة جامعــة امللــك عبــد العزيـــز، االقتصــاد واإلدارة، املجلــد )  (، العــدد 

.) (

قاســم، مرفــت. )    (. »نمــوذج ثالثــي األبعــاد للعالقــة بیــن جــودة حيــاة العمــل الوظيفيــة وااللتـــزام الوظيفــي 1 
واالســتغراق فــي العمــل: دراســة ميدانيــة علــى العاملیــن بــوزارة الداخليــة«، رســالة دكتــوراه غيـــر منشــورة، جامعــة 

عیــن شــمس، القاهــرة.

قرنــي، حســام. )    (. »أخالقيــات العمــل ودورهــا فــي تعزيـــز مظاهــر اإلبــداع الوظيفــي لــدى العاملیــن فــي املنظمــات: 1 
دراســة تطبيقيــة علــى العاملیــن بالهيئــة العامــة لشــئون املطابــع األميـــرية، جمهوريــة مصــر العربيــة«، املجلــة العربيــة 

لإلدارة، املجلد )  (، مارس،  ص ص:     –    .
 علــى 1 

ٌ
 ميدانيــة

ٌ
نــور. )    (. »أثـــر أخالقيــات العمــل علــى األداء الوظيفــي: دراســة الهزايمــة، أحمــد؛ والعطــاس، 

فــات جامعــة امللــك ســعود بمدينــة الريــاض«، املجلــة العربيــة للعلــوم ونشــر األبحــاث، العــدد )  (، املجلــد 
َّ
ُموظ

) (، نوفمبـــر     ، ص ص:    –   .

ولــي، أحــالم؛ وأومــر، شيـــروان؛ وصــادق، زانــا. )    (. »تحليــل العالقــة بیــن القــوة التنظيميــة واالنغمــاس الوظيفــي 1 
http://sites.    1    وتأثيـــرهما فــي تحقيــق األهــداف االستـــراتيجية«، مجلــة جامعــة كويــة، العــراق، ص. ص
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تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين

بالتطبيق على العاملين في هيئة النقل بعجمان

موافق الفقرةم
غيـر محايدموافقبشدة

موافق
غيـر موافق 

بشدة
البعد األول: الرقابة الذاتية

أسعى إلى تحسین أدائي باستمرار باالستفادة من تجاربي السابقة. 
أهتم بآراء العمالء وتقييمهم ألدائي. 
أبحث عن أفضل الطرائق ألداء األعمال واملهام املنوطة بي من تلقاء نف�سي. 
 في كيفية أدائي لألعمال بعد إنجازها. 

ً
أفكر كثيـرا

أقارن نف�سي بـزمالئي في العمل وأسعى للتفوق عليهم. 
البعد الثاني: اإلتقان

أحرص على حل املشكالت التي تعتـرضني على أكمل وجه. 
 .

ً
 مرضيا

ً
ال أغلق ملف أي عميل قبل أن أكون قد قدمت له حال

أعمل على إتقان عملي للحصول على تقييم جيد من العمالء. 
 إلى شكاوى وطلبات العمالء وأعمل على حلها بكل جهدي. 

ً
أستمع جيدا

أقوم بأداء أعمالي بدوافع نابعة من ضميـري وأخالقي وقيمي 
البعد الثالث: األمانة والنـزاهة

أتحرى الدقة في الرد على استفسارات وشكاوى العمالء 
أقدم خدماتي بأمانة للعمالء دون انتظار شكر أو تقديـر 
أقوم بتنفيذ مهامي وواجباتي بنـزاهة ووضوح 
أعمل على معالجة جميع املعامالت التي تعرض لي في وقتها دون تأخيـر 
يمثل الحفاظ على خصوصية العمالء أهمية كبيـرة بالنسبة لي 

البعد الرابع: العمل كفريق
أساعد زمالئي في الرد على استفسارات العمالء. 
أشارك زمالئي املعلومات املتعلقة بالعمل 
 بيني وبین زمالئي في فريق العمل 

ً
هناك خطوط اتصال مفتوحة دائما

أتقبل نقد زمالئي لي. 
أحاول التعرف على نقاط ضعفي من خالل تقييم زمالئي ألدائي إلصالح نقاط الضعف. 

املتغيـر التابع: االنغماس الوظيفي

افق الفقرةم مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة
 إلنجاز مهام عملي 

ً
 إضافيا

ً
أبقى في مقر عملي وقتا

أحرص على حضوري الباكر ملقر العمل 
أفكر في إنجار مهام الغد 
يعتبـر أدائي ملهام وظيفتي أولية قصوى بالنسبة لي 
تتناسب قدراتي الشخصية مع مهام وظيفتي 
أفّضل البقاء لساعات أطول في العمل إذا كان ذلك سيساهم في حل مشكالت العمالء 
ال أشعر بالوقت أثناء وجودي في وظيفتي أوقات العمل 
أشعر أنني أملك القدرة على خلق أجواء مريحة ألداء عملي. 
أشعر أن مكان العمل هو بيتي الثاني 

أتعامل مع مشكالت العمالء وطلباتهم بأولية قصوى كما لو كانت مشكالتي وطلباتي الشخصية.  
أشعر بالحيوية في كل صباح عند ذهابي للعمل  
يشكل العمل قيمة مهمة جًدا لحياتي  
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ABSTRACT

This study aimed to identify the impact of ethical climate in enhancing the job involvement, investigat1
ing the significant relationship between study variables at significance level )α ≤ 0.05(, The study was ap1
plied on employees of Ajman Transport Authority, the study used descriptive and analytical approach, the 
researcher designed a questionnaire consisting of 32 phrases, which was distributed to the study sample 
consisting of     employees from Ajman Transport Authority, the researcher retrieved    questionnaires, 
which reflects )84.48%( of the sample.

The researcher used SPSS program, descriptive statistics, correlation, and regression to analyze data 
and identify the results, which showed a statistically significant relationship between ethical climate and 
its dimensions )self-control, mastery, integrity, honesty and working as a team( and job involvement, the 
strength of the correlation between the variables of the ethical climate and job involvement came in the 
order: mastery, integrity and honesty, teamwork, self-control.

The study also showed a statistically significant effect of all dimensions of ethical climate on job in1
volvement. In light of these results, the study presented a set of recommendations were represented to pub1
lic and private sector institutions to adopt the concept of an ethical climate, to increase the level of aware1
ness of ethical climate variables among employees, to achieve justice, integrity and transparency among 
them, and to create equal opportunities among them, and to research other factors that could It increases 
the level of job involvement such as organizational factors )working conditions, organizational structure, 
incentives, etc.(, finally work to create a suitable environment for   based on mutual trust, integrity, fairness 
and transparency, and provide a good environment that contributes to increasing the level of job involve1
ment among workers.

Key words: Ethical Climate, Job Involvement, Ajman Transport Authority, Human Resources Management.

mailto:h.jawdat@cuca.ae


   عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     . 

CUCAاملجلة العربية لإلدارة، مج 41 - عدد خاص - مارس )آذار( 2021
كلية املدينة الجامعية بعجمان
CITY UNIVERSITY 
COLLEGE OF AJMAN

درك 
ُ
 دور الدعم التنظيمي امل

في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
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 املدرس بقسم املوارد البشرية بأكاديمية السادات
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امللخص 1

لعينــة  النف�ســي  والرفــاه  ــدرك 
ُ
امل التنظيمــي  الدعــم  بیــن  العالقــة  طبيعــة  علــى  التعــرف  إلــى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 

قوامهــا )   ( مفــردة مــن العاملیــن بالبنــوك الوطنيــة اإلماراتيــة ذات األهميــة النظاميــة حســب تصنيــف املصــرف املركــزي 
) للدعــم التنظيمــي  فــي مســتوى إدراك العاملیــن  إلــي التعــرف علــى االختالفــات  لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، باإلضافــة 
ــدرك - للرفــاه النف�ســي( طبًقــا للمتغیــرات الديموغرافيــة لعينــة الدراســة ولتحقيــق ذلــك تــم االعتمــاد علــى قائمــة اســتقصاء 

ُ
امل

لجمــع البيانــات األوليــة لــكل مــن متغیــري الدراســة، باإلضافــة إلــي اســتخدام مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة التــي مكنــت 
الباحثــان مــن التوصــل إلــى نتائــج الدراســة، طبقــت تلــك األســاليب باســتخدام برنامــج   SPSS1v. وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود 
 الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، الســن، مــدة 

ً
اختالفــات معنويــة بیــن العاملیــن فــي إدراكهــم للدعــم التنظيمــي وفقــا

 الختــالف 
ً
الخدمــة، املســمى الوظيفــي(. وكذلــك عــدم وجــود اختالفــات معنويــة بیــن العاملیــن فــي شــعورهم بالرفــاه النف�ســي وفقــا

إيجابيــة  طرديــة  ارتبــاط  عالقــة  ووجــود  الوظيفــي(.  واملســمى  الخدمــة،  ومــدة  والســن،  )النــوع،  الديموغرافيــة  خصائصهــم 
ــدرك )املتغیــر املســتقل( والرفــاه النف�ســي )املتغیــر التابــع(. وتوصــل الباحثــان إلــى مجموعــة مــن 

ُ
معنويــة بیــن الدعــم التنظيمــي امل

التوصيــات واقترحــا خطــة عمــل تســاعد البنــوك اإلماراتيــة مــن تعزيــز الرفــاه النف�ســي لعامليهــا.

درك، الرفاه النف�سي.
ُ
الكلمات املفتاحية:  الدعم التنظيمي امل

مقدمة

أدت تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد  1 خــالل الربــع األول مــن العــام      إلـــى تغیــر توقعــات النشـــاط االقتصــادي علــى 
ــغيلية فــي القطــاع املصرفـــي  املســتوى العالمــي واإلقليمــي واملحلــي. وهــذه التداعيــات مــن شــأنها أن تمثــل تحديــات للبيئــة التشـ
    . بنــاًء علــى ذلــك، تبنــي مصــرف اإلمــارات العربيـــة املتحــدة املركــزي برامــج دعــم واســـعة النطــاق  اإلماراتــي خــالل عـــام 
للمســـاعدة علـــى التخفيــف مــن تداعيـــات جائحــة كوفيــد-   علــى النظـــام املصرفــي فــي دولــة اإلمــارات وعلــى االقتصــاد بصفــة 

.)Central Bank of UAE,     ( عامــة

ُيعد العنصر البشــري الركیزة األساســية لعمليات التنمية الشــاملة املســتدامة، وأكدت جائحة كوفيـــد  1 على ضرورة 
االســتثمار فــي رأس املــال البشــري، وهــو أمــر حيــوي ال يمكــن التغا�ســي عنــه، ويســاعد االســتثمار فــي رأس املــال البشــري علــى 
.)El1Saharty,     ( تحويــل املســار االقتصــادي وتعزيــز النمــو باإلضافــة إلــى إحــداث تأثیــرات كبیــرة فــي رفــاه الشــعوب ورخائهــم

للدعــم التنظيمــي املــدرك أهميــة فــي بنــاء الثقــة بیــن كل مــن العامــل واملنظمــة، األمــر الــذي ينتــج عنــه التزامــات متبادلــة 
بیــن الطرفیــن طويلــة األمــد، كمــا إن الدعــم التنظيمــي املــدرك ين�ســئ حالــة مــن الصداقــة اإليجابيــة بیــن العامــل واملنظمــة، 
ويعــزز إحســاس العامــل بمكانتــه مــن خــالل مــا تقــدم املنظمــة لــه )     ,DeConinck(. وكنتيجــة للمتغیــرات البيئيــة الراهنــة 

 *  تم استالم البحث في ينايـر     ، وقبل للنشر في فبـرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

وتعقــد املهــام الوظيفيــة والتــي تتطلــب إدراك العاملیــن للدعــم التنظيمــي األمــر الــذي يســاهم فــي تحقيــق املنظمــات املعاصــرة 
 فــي البنــوك محــل الدراســة بحاجــة ماســة وملحــه إلدراك موظفيهــا للتقديــر، 

ً
ألهدافهــا، ولعــل القطــاع املصرفــي اإلماراتــي متمثــال

وفــي املقابــل كنتيجــة إلدراكهــم قــد يشــعر العاملیــن بحالــة مــن الرفــاه النف�ســي.

ــدرك فــي تعزيــز الرفــاه النف�ســي للعاملیــن بالبنــوك 
ُ
ممــا ســبق يتنــاول الباحثــان فــي هــذه الدراســة دور الدعــم التنظيمــي امل

الوطنيــة اإلماراتيــة

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

فــي تحقيــق  ــدرك 
ُ
ــدرك، والرفــاه النف�ســي، ودور الدعــم التنظيمــي امل

ُ
يشــمل اإلطــار النظــري علــى، الدعــم التنظيمــي امل

للعاملیــن: النف�ســي  الرفــاه 

:)Perceived Organizational Support( درك
ُ
 	 الدعم التنظيمي امل

ً
أوال

اجتذبــت نظريــة الدعــم التنظيمــي )Organizational Support Theory( اهتماًمــا كبیــًرا مــن الباحثیــن بســبب تفســیرها 
ــدرك، وتفســیر 

ُ
امل التنظيمــي  الدعــم  أســس  األول، ووضــع  نظــر  مــن وجهــه  العمــل  املوظــف وصاحــب  مــن  بیــن كل  للعالقــة 

األخــرى  الســلوكية  والنتائــج  الوظيفــي،  والرضــا  التنظيمــي  االلتــزام  مــن  كل  علــى  ــدرك 
ُ
امل التنظيمــي  للدعــم  الفعــال  األثــر 

.)Eisenberger et al.,     (

وطبًقــا لنظريــة الدعــم التنظيمــي يطــور املوظفــون تصــوًرا عاًمــا فيمــا يتعلــق بمــدى تقديــر املنظمــة ملســاهماتهم واالهتمــام 
 .)Eisenberger & Stinglhamber,     ; Shore & Shore,     ( بتحقيق الرفاهية أو ما يسمى بالدعم التنظيمي املدرك
ويرى )حامد،     ( أن إدراك املوظف/ العامل للدعم التنظيمي يتم تطويره من خالل إدراكه لتقديـر املنظمة له، وبالتالي 
يســتخدم أحكامــه الخاصــة وإدراكــه الذاتـــي للدعــم التنظيمــي لتقديـــر توقعاتــه للنتائــج املترتبــة علــى مجهوداتــه، ولذلــك فإنــه 

 أكبــر ملســاندة املنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا.
ً
كلمــا زاد اهتمــام املنظمــة بالعاملیــن وقــدرت جهودهــم كلمــا بــذل العاملیــن جهــدا

 .)Eisenberger et al.,     ( اهتمــام الباحثیــن فــي مجــاالت علــم النفــس واإلدارة )POS( ــدرك
ُ
أثــار الدعــم التنظيمــي امل

مــن  كل  ويؤكــد   ،)Shore & Wayne,     ( موظفيهــا  تجــاه  املنظمــة  التــزام  تصــورات  يعكــس  ــدرك 
ُ
امل التنظيمــي  فالدعــم 

 مــن حيــث 
ً
ــدرك فــي أوقــات األزمــات قــد يكــون فعــاال

ُ
)     ,Rhoades & Eisenberger( فــي دراســتهم أن الدعــم التنظيمــي امل

الحفــاظ علــى النتائــج التنظيميــة والفرديــة أو زيادتهــا، كمــا يؤكــدان أن تلبيــة احتياجــات املوظفیــن االجتماعيــة والعاطفيــة 
يعــزز  فــإدراك الدعــم  بــاألداء وتكافئــه.  بــأن املنظمــة تعتــرف  يخلــق لديهــم شــعوًرا بااللتــزام وبالتالــي تعزيــز اعتقــاد املوظــف 
ــا وثيًقــا برفاههــم النف�ســي )Ryff & Singer, 1998(. وقــد تتفــاوت درجــة 

ً
املشــاعر اإليجابيــة لــدى املوظفیــن وقــد ترتبــط ارتباط

درك من منظمة ألخرى ومن عامل ألخر، ويرجع ذلك لطبيعة املنظمة وحجمها واألنشطة التي تمارسها، 
ُ
الدعم التنظيمي امل

:)Armeli et al.,     ( ــدرك بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا
ُ
فقــد ُيشــكل بعــض العاملیــن إحساســهم بالدعــم التنظيمــي امل

مدى استعداد املنظمة لتقديم فرص تدريبية في املجاالت التي تقع ضمن مدى اهتمام العاملین.1 

تشجيعيهم على التطوير الوظيفي.1 

توفیر فرص الترقي الوظيفي.1 

إتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل املنظمة.1 

ــدرك طبًقــا لـــ )     ,.Eisenberger et al( بأنــه »الدرجــة التــي يــرى فيهــا املوظفــون 
ُ
يمكــن تعريــف الدعــم التنظيمــي امل

أن صاحــب العمــل يهتــم برفاهيتهــم ويقــدر مســاهماتهم فــي املنظمــة«. بينمــا عــرف كل مــن )     ,Rhoades et.al( الدعــم 
 مــن 

ً
ــدرك بأنــه »االعتقــاد الواضــح للعاملیــن بــأن املنظمــة لديهــا توجــه عــام إيجابــي أو ســلبي نحوهــم، يشــمل كال

ُ
التنظيمــي امل

ــدرك بأنــه 
ُ
االعتــراف بمســاهماتهم والحــرص علــى ســالمتهم«. كمــا عــرف )     ,Krishnan & Mary( الدعــم التنظيمــي امل

 Yimo( وجهــه نظــر العاملیــن فيمــا يتعلــق باملــدى الــذي تقــدر املنظمــة مســاهماتهم وتهتــم برفاهيتهــم«. كمــا عرفــه كل مــن «
     ,.Shen et al( بأنــه »اإلطــار املفاهيمــي لفهــم العالقــة بیــن العاملیــن ومــكان العمــل«.
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بــأن  بیــن املوظفیــن  ــدرك هــو »االعتقــاد الســائد 
ُ
امل ويــرى كل مــن )     ,Singh & Malhotra( أن الدعــم التنظيمــي 

فيــه  تهتــم  الــذي  القــدر  هــو«  ــدرك 
ُ
امل التنظيمــي  الدعــم  بــأن   )     )كمــال،  ويــرى  فــي نجاحهــا«.  تقــدر مســاهمتهم  املنظمــة 

املنظمــة برعايــة ورفاهيــة أعضائهــا، مــن خــالل معاملتهــم بعدالــة، ومســاعدتهم فــي خــالل مــا يوجهونــه مــن مشــكالت واإلنصــات 
العاملیــن، وتقديــم املســاعدات  باألفــراد  املنظمــة  اهتمــام  فــي صــوره  ــدرك 

ُ
امل التنظيمــي  الدعــم  ينعكــس  لشــكواهم، وبالتالــي 

بهــم وبصحتهــم النفســية«. لهــم، والعنايــة  واملســاهمات 

ــدرك بأنــه »تلــك الحالــة النفســية والشــعورية التــي 
ُ
ممــا ســبق يــرى الباحثــان بأنــه يمكــن النظــر إلــى الدعــم التنظيمــي امل

تتشــكل عندمــا ُيشــعر العاملیــن بــأن املنظمــة تقــدر جهودهــم املبذولــة مــن عدمــه«

ــدرك أهميــة كبیــرة لــكل مــن املنظمــة والعاملیــن علــى حــٍد ســواء، ويمكــن توضيــح تلــك األهميــة فيمــا 
ُ
للدعــم التنظيمــي امل

:)Eisenberger et al.,     ( )     ،يلــي: )شــاهین

ــدرك يضمــن تحقيــق التطويــر الذاتــي للعاملیــن باملنظمــة، فــإدراك العاملیــن بــأن املنظمــة تهتــم  1 
ُ
الدعــم التنظيمــي امل

بهــم وتدعمهــم يدفعهــم لتطويــر قدراتهــم وخبراتهــم مــن خــالل التدريــب.

درك يزيد من جهد العاملین املبذول نحو تحقيق أهداف املنظمة. 1 
ُ
الدعم التنظيمي امل

تبنيهــم  1  الــذي يضمــن  األمــر  للعاملیــن  اإليجابيــة  االتجاهــات  دعــم  خــالل  مــن  وذلــك  املنظمــة،  مــن صــورة  ُيَحســن 
املنظمــة. صــورة  تحســین  ضمــان  شــأنها  مــن  لســلوكيات 

يقلل من التصرفات والسلوكيات السلبية للعاملین غیر املرغوب بها باملنظمة مثل سلوكيات االنسحاب، التهكم التنظيمي،  1 
.)Perryer et al.,      سلوكيات العمل السلبية، والتغيب الوظيفي )عطية،     ؛ مهدي،     ؛ الكعبي،     ؛

يــؤدي إلــي زيــادة كل مــن االلتــزام التنظيمــي واالســتغراق الوظيفــي وســلوكيات املواطنــة التنظيميــة، فقــد توصلــت  1 
دراســات عديــدة إلــى أن هنــاك عالقــة ارتبــاط طرديــة بیــن الدعــم التنظيمــي املــدرك واملتغیــرات الســابق ذكرهــا )أبــو 

.)Alkerdawy, 2014 رمــان وآخــرون،     ؛ جــالب وآخــرون،    ؛

ارتفاع دافعية العاملین نحو تحقيق معدالت أداء مرتفعة. 1 

درك يدعم إبداع وابتكار العاملین. 1 
ُ
الدعم التنظيمي امل

 1 )Hamwi et al., 2011; Jail et al., 2013( يقلل مستويات اإلجهاد العاطفي للعاملین

ــدرك أداة تنظيميــة فعالــة فــي تحقيــق أهــداف املنظمــة، 
ُ
كمــا يؤكــد )الحميــدي وآخــرون،     ( بــأن الدعــم التنظيمــي امل

خاصــة فــي املنظمــات الخدميــة، ويؤكــدون علــى أن نجــاح تقديــم خدمــات للعمــالء يتطلــب مســتوى تدخــل مختلــف مــن قبــل 
العاملیــن باملنظمــة يضمــن ذلــك التدخــل تقديــم خدمــة جيــده للعمــالء، وبالتالــي البــد أن تــدرك املنظمــات الخدميــة أهميــة 

دعــم العاملیــن مقدمــي الخدمــة.

حــدد كل مــن )     ,.Eisenberger et al( ثــالث محــددات مــن املمكــن أن تحســن مــن الدعــم التنظيمــي وخلــق أجــواء 
تســاعد علــى ذلــك، وهــي اإلنصــاف والتــي ترتكــز علــى العدالــة بأنواعهــا اإلجرائيــة، التوزيعيــة، والتفاعليــة، والدعــم اإلشــرافي 
وهــو ذلــك الدعــم املقــدم مــن قبــل مشــرفي املنظمــة واملتمثــل فــي قــدرة املشــرف علــي تقديــم الدعــم املناســب ومســاعدة العاملیــن 
ملواجهــه املشــكالت أثنــاء أدائهــم ألعمالهــم، وممارســات املــوارد البشــرية والتــي تقــوم علــى اســتثمار رأس املــال البشــري الــذي 

يعتبــر مــن العوامــل الهامــة التــي تســاعد علــى تمیــز املنظمــة.

 قائــم علــى 
ً
 إيجابيــا

ً
 فــي ســلوك املوظفیــن ســلوكا

ً
 أصيــال

ً
وبنــاًء علــى مــا تقــدم يتضــح أن الدعــم الــذي تقدمــه املنظمــة ســببا

 عــن إحساســهم 
ً
مــا يدركونــه مــن دعــم إيجابــي، وعليــه يتجــه العاملیــن لبــذل املزيــد مــن الجهــد لتحســین األداء فــي العمــل فضــال

بأنهــم مدينیــن للمنظمــة، وشــعورهم بااللتــزام تجــاه املنظمــة التــي يعملــون بهــا.

:)Psychological Well	being( الرفاه النف�سي 	ثانًيا 
تــم التعــرف علــى مفهــوم الرفــاه النف�ســي ألول مــرة مــن قبــل عاملــة أســترالية Alvi,     ( Jahoda(، وقدمــت هــذا املفهــوم 
بشــكل أسا�ســي كوجهــة نظــر إكلينيكيــة تصــف حالــة مــن حــاالت الصحــة العقليــة، وبنــاء علــى ذلــك قامــت )Ryff, 1989( بتبنــي 
الــذات،  أبعــاد للرفــاه النف�ســي هــي )تقبــل  املفهــوم الســابق ووضعــت أســاس للرفــاه النف�ســي وأبعــاده، واقترحــت Ryff ســتة 

والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن، واالســتقاللية، واإلجــادة البيئيــة، والهــدف فــي الحيــاة، والنمــو الشــخ�سي(.



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

تقبــل الــذات Self1Acceptance: ويقصــد بــه أن اإلنســان يحــاول التمســك باالتجاهــات اإليجابيــة حــول نفســه بالرغــم 
مــن وعيــه بقصــوره، بينمــا يقصــد بالعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن Positive Relations with Others الســعي نحــو تنميــة 
العالقــات املوثوقــة مــع اآلخريــن، ويقصــد باإلجــادة البيئيــة Environmental Mastery: إجــراء تعديــالت علــى البيئــة املحيطــة 
الضغــوط  مقاومــة  علــي  القــدرة   :Autonomy واالســتقاللية  وتفضيالتــه.  الشــخصية  حاجاتــه  البيئــة  تلبــي  حتــى  بالفــرد 
االجتماعيــة باإلضافــة إلــى اإلحســاس بتقريــر املصیــر. والهــدف فــي الحيــاة Purpose in Life: ويعنــي إيجــاد الفــرد لهــدف ومعنــى 
فــي جهــوده والتحديــات التــي يواجههــا. وأخیــًرا النمــو الشــخ�سي  Personal Growth: ويقصــد بــه أن الفــرد يطــور إمكانياتــه مــن 

.)Ryff, 1989( خــالل النمــو واالنفتــاح

ويمكــن تعريــف الرفــاه النف�ســي بعــدة طــرق مختلفــة، فاملفهــوم واســع جــًدا، حيــث تــم تصــوره علــى أنــه يشــمل الصحــة 
الجســدية والنفســية )     ,.Liu et al(، قامــت )Ryff, 1989( بتعريــف الرفــاه النف�ســي بأنــه »إحســاس الفــرد اإليجابــي تجــاه 
ذاتــه حياتــه وذاتــه، وســعيه نحــو تحقيــق أهدافــه. بينمــا عرفــه )     ,.Diener et al( بأنــه حالــة يشــعر بهــا الفــرد بــأن حياتــه 
تســیر علــى نحــو جيــد. كمــا عــرف )Brown, 2000( الرفــاه النف�ســي بأنــه » حالــه ذاتيــة تحــدث عندمــا يحــدث تــوازن داخــل الفــرد 
نتيجة ملدى واسع من املشاعر منها اإلقبال على الحياة والحيوية، املرح والهدوء واالهتمام باآلخرين«. ويرى )محمد،     ( 
الرفــاه النف�ســي بأنــه » التقييــم الشــامل للرضــا عــن الحيــاة بشــكل عــام، وهــو إجمالــي االرتيــاح فــي مجــالت الحيــاة املختلفــة، 

باإلضافــة إلــى تغلــب املشــاعر اإليجابيــة علــى املشــاعر الســلبية.

يمثل مفهوم الرفاه النف�سي تحدًيا للمتخصصین في تحديد ماهيته وذلك يرجع إلى تعدد أبعاده ودالالته واستعماالته، 
علــى الرغــم مــن تعــدد البحــوث التــي تناولتــه منــذ الســتينيات حتــى اآلن هنــاك عــدم اتفــاق بیــن الباحثیــن عندمــا يتناولــون مفهــوم 
الرفــاه النف�ســي ويرجــع ذلــك إلــى تداخلــه مــع مصطلحــات مثــل الســعادة وجــودة الحيــاة، فهــو يشــیر إلــى تقييــم الفــرد لحياتــه 

.)Loon et al.,     ( فالرفــاه النف�ســي بنــاء متعــدد األبعــاد تــم تصــوره بطــرق مختلفــة مــن قبــل الباحثیــن  .)    ،املــري(

وهنا يجدر اإلشارة إلى أن نوضح الفرق بین مفهوم الرفاه النف�سي وبعض املفاهيم ذات الصلة به مثل:

الســعادة Happiness: الدرجــة التــي يحكــم فيهــا الفــرد ســلبًيا أو إيجابًيــا علــى نوعيــه حياتــه، فالســعادة طبًقــا لـــ 1 
لتحقيقهــا. الفــرد  بالحيــاة، فالســعادة غايــة يســعي  الفــرد واســتمتاعه  تعكــس حــب   )Veenhoven,     (

جــودة الحيــاة Quality of Life: اإلحســاس الداخلــي بالرضــا عــن الحيــاة التــي يعيشــها الفــرد، القــدرة علــى االلتــزام 1 
بــاألدوار االجتماعيــة، واملســاندة االجتماعيــة وتوظيفهــا بشــكل إيجابــي )محمــد،     (.

وطبقــا لـــ )     ,Ryan & Deci( يمكــن التميیــز بیــن مدخلیــن للرفــاه النف�ســي، املدخــل الذاتــي: Hedonic هــذا املدخــل 
يعــرف الرفــاه ومــن منظــور الســرور وتجنــب األلــم وبالتالــي يرتكــز هــذا املدخــل علــى أن الســرور والســعادة كل منهمــا مجتمعــان 
 لهــذا املدخــل فــإن الرفــاه يتحقــق مــن خــالل زيــادة الشــعور بالســرور والــذي يتحقــق 

ً
يشــكالن الهــدف األســمى للحيــاة، وطبقــا

بــدوره مــن خــالل الســعي إلــى لحظــات ســعيدة. املدخــل النف�ســي Eudaimonic: ويقــوم هــذا املدخــل علــى تحقيــق اإلمكانــات 
اإلنســانية، ويعــرف الرفــاه بأنــه توظيــف إمكانــات اإلنســان مــن خــالل عمليــات تحقيــق الــذات، وبالتالــي ال يهتــم هــذا املدخــل 

بالســعادة والســرور وإنمــا يهتــم بــإدراك الفــرد لذاتــه وتمكنــه مــن اســتغالل قدراتــه إلــى الحــد األق�ســى املمكــن.

وضــع )     ,Veenhoven( محــددات للرفــاه النف�ســي للفــرد والتــي تتلخــص فــي الفــرص املتاحــة، وجــودة املجتمــع، ودور 
الفــرد داخــل مجتمعــه، ومقومــات الشــخصية، واألحــداث التــي يتعــرض لهــا الفــرد فــي حياتــه الســعيدة منهــا أو التعيســة، وتقييــم 
الفــرد لذاتــه. تلــك املحــددات تؤثــر علــى قــدرة األفــراد فــي التفاعــل بإيجابيــة وبصــورة أكثــر رضــا عــن حياتهــم وتحملهــم لألعبــاء التــي 
 
ً
 وتواصــال

ً
تفــرض عليهــم وبالتالــي كلمــا تمكــن األفــراد مــن التحكــم فــي املحــددات الســابقة بإيجابياتهــا وســلبياتها يكونــوا أكثــر تســامحا

مــع مــن حولهــم باإلضافــة لشــعورهم بالطمأنينــة والبهجــة والتعامــل بإيجابيــة مــع املشــكالت التــي يواجهونهــا )محمــد،     (.

:)PWB( والرفاه النف�سي )POS( درك
ُ
ا 	 العالقة بين الدعم التنظيمي امل

ً
ثالث

 نجــد أن شــعور العاملیــن بتقديــر املنظمــة 
ً
ــدرك كمــا أشــرنا مســبقا

ُ
بمراجعــة نظــرة الباحثیــن ملفهــوم الدعــم التنظيمــي امل

ملســاهماتهم يشــكل لديهــم خبــرات وتجــارب ومعتقــدات إيجابيــة بنــاء علــى مــا تقدمــه املنظمــة لهــم مــن دعــم، هــذا بــدوره يســاعد 
املنظمــة علــى تبنــي تلــك املعتقــدات وتنميهــا مــن خــالل تلبيــه احتياجــات العاملیــن االجتماعيــة والعاطفيــة، أو زيادة املكافآت وبالتالي 
يعــزز ذلــك مــن اعتقــاد العاملیــن بــأن املنظمــة تعتــرف بــاألداء وتكافئــه، هــذا االعتقــاد يزيــد مــن شــعور العاملیــن بــأن املنظمــة ملتزمــة 

.)Rhoades & Eisenberger,      ;Shore & Wayne,      ;Eisenberger et al.,     ( بتحقيــق الرفــاه النف�ســي
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ــدرك يعمــل علــى حمايــة املنظمــة 
ُ
كمــا أكــد كل مــن )     ,Miao,     ; De Paul & Bikos( أن الدعــم التنظيمــي امل

مــن املخاطــر وزيــادة الرفاهيــة للعاملیــن، وعليــه نجــد أن العاملیــن يســعون لتطويــر املواقــف اإليجابيــة تجــاه املنظمــة، وعلــى 
النقيــض تماًمــا عندمــا ال يجــدون هــذا الدعــم، فمــن املرجــح أن يتشــكل لديهــم مواقــف ســلبيه تجــاه املنظمــة قــد تدفعهــم لتــرك 
املنظمة أو ما يســمي بســلوكيات االنســحاب، وإذا شــعروا بأن املنظمة تعود بالنفع عليهم وتهتم بهم وأدركوا أن املنظمة تضع 

)Kim et al.,     ( الدعــم التنظيمــي ضمــن أولوياتهــا، ســوف يســاهم ذلــك فــي رفــع مســتوى الرفــاه النف�ســي للعاملیــن

الدراسة االستطالعية ومشكلة الدراسة:
ــدرك والرفــاه 

ُ
قــام الباحثــان بعمــل دراســة اســتطالعية، اســتهدفت الحصــول علــى بيانــات أوليــة عــن الدعــم التنظيمــي امل

النف�ســي بالقطاع محل الدراســة، وذلك حتى يتمكن الباحثان من تحديد مشــكلة الدراســة وتســاؤالتها، والتوصل إلى صياغة 
لفــروض الدراســة، وقــد اشــتملت الدراســة االســتطالعية علــى دراســة مكتبيــة، تــم فيهــا جمــع البيانــات الثانويــة املتعلقــة بــكل 
مــن متغیــري الدراســة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن املقابــالت املتعمقــة مــع عينــة عشــوائية تضمنــت )  ( موظــف مــن العاملیــن فــي 

القطــاع محــل الدراســة.

املــدرك والرفــاه النف�ســي للعاملیــن بالبنــوك  إلــى، التعــرف علــى مــدى توافــر الدعــم التنظيمــي  تلــك الدراســة  هدفــت 
الوطنيــة اإلماراتيــة متمثلــة فــي البنــوك ذات األهميــة النظاميــة مــن خــالل اإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة توضــح مــدى 

توافــر كل متغیــر مــن متغیــرات الدراســة ســابقة الذكــر.

طريقــة الدراســة، إجــراء مقابــالت متعمقــة مــع عينــة ميســرة مــن    مفــردة مــن العاملیــن فــي البنــوك ســالفة الذكــر، وتــم 
إدارة املقابــالت بأســلوبین )األســلوب األول أســئلة افتتاحيــة استرشــاديه - قائمــة اســتقصاء بهــا عــدد مــن األســئلة التــي تتعلــق 

بمتغیــرات الدراســة(.

نتائــج الدراســة االســتطالعية، يوجــد اتفــاق عــام بیــن غالبــة مفــردات العينــة االســتطالعية فيمــا يتعلــق بتوافــر للدعــم 
التنظيمــي والرفــاه النف�ســي حيــث بلــغ معامــل االختــالف علــى التوالــي )  % للدعــم التنظيمــي املــدرك –   % للرفــاه النف�ســي(، 
وهــذا يعنــي أن   % مــن مفــردات العينــة يتفقــوا علــى إدراكهــم للدعــم التنظيمــي املــدرك، و  % يشــعرون بالرفــاه النف�ســي. وبنــاًء 
على ما ســبق، جاءت النتائج األولية التي تم التوصل إليها من الدراســة االســتطالعية، والدراســات الســابقة بأن إدراك العاملین 

،)Miao,     ; De Paul & Bikos,     ; Kim et al.,     ( للدعــم التنظيمــي يســاهم فــي تحقيــق الرفــاه النف�ســي للعاملیــن

وتتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على السؤال التالي:

ما هو دور الدعم التنظيمي املدرك في تعزيز الرفاهية النفسية للعاملين في البنوك الوطنية اإلمارتية؟

أهداف الدراسة:
درك للعاملین، وتحديد مدى االختالف طبًقا لخصائص العاملین الديموغرافية 1 

ُ
توصيف واقع الدعم التنظيمي امل

في القطاع محل الدراسة.

توصيــف أبعــاد الرفــاه النف�ســي بالقطــاع محــل الدراســة، وتحديــد مــدى اختــالف هــذه األبعــاد باختــالف الخصائــص 1 
الديموغرافيــة للعاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة.

درك والرفاه النف�سي للعاملین بالقطاع محل الدراسة.1 
ُ
تحديد طبيعة ونوع العالقة بین الدعم التنظيمي امل

أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:  1

التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بیــن الدعــم التنظيمــي املــدرك وأبعــاد الرفــاه النف�ســي األمــر الــذي يســد الفجــوة البحثيــة 1 
فــي البحــوث العربيــة علــى حــد علــم الباحثــان.

األهمية العملية:  1

توجيــه انتبــاه البنــوك الوطنيــة العاملــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ألهميــة تعزيــز الرفــاه النف�ســي للعاملیــن 1 
والتعــرف علــى أبعــاده ودور الدعــم التنظيمــي فــي تعزيــز ذلــك الشــعور، األمــر الــذي يضمــن تحقيقهــا ألهدافهــا، حيــث 



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

إن البنــوك الوطنيــة ذات األهميــة النظاميــة تلعــب دور حيــوي فــي تعزيــز وتحســین وقيــادة االقتصــاد اإلماراتــي.

يقــدم الباحثــان مجموعــة مــن التوصيــات فــي صــورة خطــة عمــل مــن شــأنها تقديــم الدعــم للبنــوك الوطنيــة والقائمیــن 1 
عليهــا فيمــا يخــص كيفيــة تعزيــز الرفــاه النف�ســي مــن خــالل الدعــم التنظيمــي الــذي تقدمــة البنــوك.

فروض الدراسة:

تمت صياغة الفروض بناء على ما تم تناوله في اإلطار النظري والدراسات السابقة على النحو التالي:

افية:  لخصائصهم الديموغر
ً
اقع الدعم التنظيمي وفقا  	 إدراك العاملين لو

ً
أوال

دراســة )الرشــيدي،     (، هدفت تلك الدراســة إلى تحديد مســـتويات كل من الدعـــم التنظيمـــي والعدالـــة التنظيميـــة 
وااللتــزام التنظيمـــي والتعـــرف علــى عالقــة الدعـــم التنظيمـــي بالعدالـــة التنظيميـــة، تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن     
طبيــب مــن العاملیــن باملستشــفيات الحكوميــة بمدينــة الريــاض وقــد توصلــت الدراســة فيمــا يخــص االختــالف بیــن اســتجابات 
العاملیــن ملتغیــر الدعــم التنظيمــي عــن وجــود اختالفــات بیــن اســتجابات املبحوثیــن حــول إدراك الدعــم التنظيمــي فيمــا يخــص 

)الجنــس- عــدد ســنوات الخبــرة(.

دراســة )     ,Boateng(، هدفــت تلــك الدراســة إلــى دراســة تأثیــر الخصائــص الديموغرافيــة للضبــاط علــى إدراكهــم 
)العمــر،  الديمغرافيــة  الخصائــص  علــى  بنــاًء  تختلــف  املــدرك  الدعــم  مســتويات  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  التنظيمــي  للدعــم 
والجنــس، والحالــة االجتماعيــة، ومســتوى التعليــم، وســنوات الخبــرة(، وأكــدت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود اختالفــات 

فيمــا عــدا متغیــري )العمــر وســنوات الخبــرة( جــاءت الفــروق معنويــة.

دراسة )     ,.Gorji et al(، هدفت إلى دراسة العالقة بین مستويات الدعم التنظيمي املدرك واالستغراق الوظيفي، 
إلــى جانــب التعــرف علــى درجــة االختــالف بیــن العاملیــن باملستشــفيات الحكوميــة لواقــع متغیــرات الدراســة طبًقــا للمتغیــرات 
الديموغرافيــة )العمــر، والجنــس، ومســتوى التعليــم- والحالــة االجتماعيــة- واملنصــب الوظيفــي(، توصلــت الدراســة لوجــود 
اختالفــات لواقــع الدعــم التنظيمــي املــدرك فقــط ملتغیــري )العمــر – ومســتوى التعليــم(، فيمــا لــم تســجل النتائــج أي اختالفــات 

معنويــة بیــن باقــي املتغیــرات الديموغرافيــة.

ت صياغة الفرضية األولى كما يلي: مما سبق، تمَّ

ــدرك 
ُ
»ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن إدراك العاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة لواقــع الدعــم التنظيمــي امل

 الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، والســن، ومــدة الخدمــة، واملســتوى الوظيفــي(«.
ً
وفقــا

افية:  لخصائصهم الديموغر
ً
ثانًي 	 شعور العاملين بالرفاه النف�سي وفقا

دراســة )     ,.Roslan et al(، هدفــت تلــك الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة توافــر الرفــاه النف�ســي للمبحوثیــن طبًقــا 
ملتغیــر العمــر، كمــا هدفــت إلــى تقييــم العالقــة بیــن الرفــاه النف�ســي والخصائــص الديموغرافيــة مثــل العمــر، وأظهــرت النتائــج 
 مــن الرفاهيــة النفســية، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود اختالفــات فــي 

ً
أن طــالب ماجســتیر التربيــة يتمتعــون بمســتوى عــاٍل قليــال

مســتوى الرفــاه النف�ســي للطــالب عبــر الفئــات العمريــة.

دراســة )     ,.Khanbani et al(، الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحديــد مــا إذا كان الذكــور واإلنــاث يختلفــون فيمــا 
يتعلــق بأبعــاد الرفــاه النف�ســي، أظهــرت النتائــج أنــه لــم يكــن هنــاك اختالفــات معنويــة بیــن الذكــور واإلنــاث فــي الرفــاه النف�ســي، 
باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم العثــور علــى اختالفــات بیــن الجنســین مــن حيــث جميــع أبعــاد الرفاهيــة النفســية )االســتقاللية، 

واإلجــادة البيئيــة، والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن، وقبــول الــذات، والنمــو الشــخ�سي(.

دراســة )     ,.Khumalo et al(، هدفــت تلــك الدراســة ملعرفــة درجــة إدراك بیــن العاملیــن فــي جنــوب إفريقيــا ألبعــاد 
 لخصائصهم الديمغرافية )العمر- والجنس- والحالة االجتماعية- والتحصيل العلمي- 

ً
الرفاه النف�سي والصحة العقلية وفقا

والحالــة الوظيفيــة(. جــاءت االختالفــات معنويــة بیــن جميــع املتغیــرات الديمغرافيــة فيمــا عــدا متغیــري )العمــر والجنــس(، كمــا 
توصلــت إلــى أن املتغیــرات الديموغرافيــة تلعــب دوًرا فــي تحديــد الرفــاه النف�ســي الشــامل فــي مجتمــع الدراســة.
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دراســة )     ,.Roothman et al(، هدفــت تلــك الدراســة لتحديــد مــا إذا كان الذكــور واإلنــاث يختلفــون فيمــا يتعلــق 
بجوانــب الرفــاه النف�ســي، تــم إجــراء تحليــل تلــوي علــى بيانــات مــن منتســبي الجامعــات بجنــوب إفريقيــا، يتضمــن عينــة مــن 

املبحوثیــن متعــددي الثقافــات بلغــت )   ( مبحــوث، تــم التوصــل إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بیــن الجنســین.

ت صياغة الفرضية الثانية كما يلي: مما سبق، تمَّ

»ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن العاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة حــول شــعورهم بالرفــاه النف�ســي وفًقــا 
الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، والســن، ومــدة الخدمــة، واملســمى الوظيفــي(«.

درك والرفاه النف�سي:
ُ
ا 	 العالقة بين الدعم التنظيمي امل

ً
ثالث

 ;Shore & Wayne     ; Eisenberger et al.,     ( بمراجعــة اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة أكــدت دراســات
)Rhoades & Eisenberger,     ; Miao,     ; De Paul & Bikos,     ; Kim et al.,     

عن ارتباط الدعم التنظيمي املدرك والرفاه النف�سي.

ت صياغة الفرضية الثالثة كما يلي: ممh سبق، تمَّ

»ال توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بین الدعم التنظيمي املدرك والرفاه النف�سي للعاملین بالقطاع محل الدراسة«.

منهجية الدراسة:
يتضمــن هــذا الجــزء املنهــج العلمــي املســتخدم فــي الدراســة الحاليــة، أنــواع البيانــات املطلوبــة ومصــادر الحصــول عليهــا، 

توصيــف مجتمــع وعينــة الدراســة ومتغیــرات الدراســة وأداة القيــاس.

 	 املنهج العلمي:
ً

أوال

فــي ضــوء مشــكلة الدراســة وأهــداف وفــروض الدراســة، تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث يتضمــن دراســة 
، ويوضــح خصائصهــا، كمــا يتــم تمثيلهــا بشــكل كمــي ودرجــة ارتبــاط عالقتهــا، 

ً
املشــكلة ووصفهــا بشــكل دقيــق، ويعبــر عنهــا كيفيــا

هــذا املنهــج ال يكتفــي بوصــف املشــكلة فقــط وإنمــا يقــدم اســتنتاجات تســاهم فــي فهــم الواقــع وتطويــره.

ثانًيا 	 مصادر البيانات:

للحصــول علــى البيانــات الالزمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة، اعتمــد الباحثــان علــى دراســة مكتبيــة ودراســة ميدانيــة. 
كمــا هــو مبیــن فيمــا يأتــي:

الدراسة املكتبية:أ- 

 للدراســة املكتبيــة االستكشــافية التــي قــام بهــا الباحثــان ضمــن الدراســة االســتطالعية، وبعــد أن اتضحــت 
ً

اســتكماال
معالــم الدراســة )مــن حيــث تحديــد كل مــن: مشــكلة وتســاؤالت الدراســة، وأهدافهــا، وفروضهــا(، ومــن أجــل الحصــول علــى 
البيانــات الثانويــة الضروريــة لتحقيــق أهــداف هــذا الدراســة، قــام الباحثــان بدراســة مكتبيــة أكثــر عمًقــا، اســتهدفت جمــع 
عــدة  الباحثــان علــى  اعتمــد  البيانــات،  هــذه  الدراســة. وللحصــول علــى  املتعلقــة بموضوعــات  الثانويــة  البيانــات  مــن  املزيــد 

مصــادر، كان مــن أهمهــا: املؤلفــات العلميــة، واملقــاالت، والدوريــات، والبحــوث.

الدراسة امليدانية:ب- 

اســتهدفت الدراســة امليدانيــة جمــع وتحليــل البيانــات األوليــة لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة، إضافــة إلــى اختبــار فــروض 
الدراســة، ومــن ثــم تحقيــق أهدافــه.

ا 	 مجتمع الدراسة:
ً
ثالث

يشــار ملجتمــع الدراســة علــى أنــه جميــع املفــردات التــي تمثيــل الظاهــرة موضــع الدراســة، وتشــترك فــي صفــة محــددة أو 
أكثــر، تــم تحــدد مجتمــع الدراســة الحاليــة علــى انــه جميــع العاملیــن فــي البنــوك الوطنيــة اإلماراتيــة والبالــغ عددهــم       

)مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي،     (.



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

رابًعا 	 عينة الدراسة:

بنــوك  أربعــة  عــدد  علــى  اختيارهــم  الباحثــان  ركــز 
وطنيــة هــي )بنــك أبــو ظبــي األول، وبنــك أبــو ظبــي التجــاري، 
وبنــك دبــي اإلســالمي، وبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي( تمثــل 
حســب تقريــر مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي 
البنوك األهم للنظام املالي في دولة اإلمارات حســب مؤشــر 
معايیــر  خمســة  هنــاك   ،     للعــام  النظاميــة  األهميــة 
معيــار  نظاميــة.  أهميــة  ذات  أنهــا  علــى  البنــوك  لتصنيــف 
مؤسســات  مــع  املتبادلــة  واالرتباطــات  التعقيــد،  )درجــة 
اإلشــرافي(. والــرأي  والحجــم،  االســتبدال  قابليــة  القطــاع، 

ونظــًرا لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة، قيــود الوقــت 
والتكلفــة وصعوبــة الوصــول لجميــع مفــردات املجتمــع، 
تــم االعتمــاد علــى أســلوب العينــة لجمــع البيانــات  فقــد 
الالزمــة للدراســة امليدانيــة، وقــد تــم تحديــد حجــم العينــة 

:)Som,    ( وفــق املعادلــة التاليــة

𝒏𝒏 = 𝒕𝒕𝟐𝟐 𝑷𝑷(𝟏𝟏 − 𝑷𝑷)
𝒅𝒅𝟐𝟐  

حيث إن:  

n  جم العينة املطلوبة1 

t  عــدد الوحــدات املعياريــة هــي ±  .  ملســتوى 1 
%    ثقــة 

فيهــا 1  يتوافــر  التــي  املفــردات  عــدد  نســبة   P
%   وهــي  الدراســة  موضــوع  الخصائــص 

d حدود الخطأ وهي  % ملستوى ثقة   % 1 

هــو  املطلــوب  العينــة  حجــم  إذا 
مفــردة  )   (

تــم  ولقــد   ) ( جــدول  ويظهــر 
عــدد  لنســبة   

ً
وفقــا العينــة  توزيــع 

العاملیــن إلجمالــي عــدد البنــوك موضــع 
والدراســة. االختيــار 

واملقاييــس  الدراســة  متغيــرات 
: مة ملســتخَد ا

متغيرات ونموذج الدراسة:  1

فــي 1  متمثــل  مســتقل:  متغيــر 
ــدرك.

ُ
امل التنظيمــي  الدعــم 

متغيــر تابــع: متمثــل فــي متغیــر الرفــاه النف�ســي بمتغیراتــه الفرعيــة )تقبــل الــذات، والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن، 1 
واإلجــادة البيئيــة، واالســتقاللية، والهــدف فــي الحيــاة، والنمــو الشــخ�سي(.

جدول رقم )1(
مجتمع الدراسة

املقر بيان#
الرئيس

عدد العاملين 
باملقر الرئيس

   أبو ظبيبنك أبو ظبي األول 
   أبو ظبيبنك أبو ظبي التجاري 
   أبو ظبياملصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية 
   دبيبنك دبي التجاري 
   دبيبنك دبي اإلسالمي 
   دبيبنك اإلمارات دبي الوطني 
   دبيمصرف اإلمارات اإلسالمي 
   دبيبنك املشرق 
   الشارقةمصرف الشارقة اإلسالمي 

   الشارقةبنك الشارقة  
   الشارقةالبنك العربي املتحد  
   الشارقةبنك االستثمار  
   رأس الخيمةبنك رأس الخيمة الوطني  
   دبيالبنك التجاري الدولي  
   الفجیرةبنك الفجیرة الوطني  
   أم القيوينبنك أم القيوين الوطني  
   أبو ظبيمصرف أبو ظبي اإلسالمي  
   أبو ظبيمصرف دبي  
   دبينور بنك  
  أبو ظبيمصرف الهالل  
  عجمانمصرف عجمان  

    1املجموع
املصــدر )     ,UAE Central Bank(، )تقريــر االســتقرار املالــي الصــادر عــن مصــرف 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي،     (.

جدول رقم )2(
عينة الدراسة

بيان#
عدد 

العاملين 
باملقر الرئيس

النسبة 
املئوية

حجم 
العينة

عدد 
االستمارات 

املوزعة

عدد 
االستمارات 
الصحيحة 

النسبة 
املئوية

  %           %   بنك أبو ظبي األول1
  %        %   بنك أبو ظبي التجاري2
  %        %   بنك دبي اإلسالمي3
  %          %   بنك اإلمارات دبي الوطني4

  %            %   اإلجمالي
إعداد الباحثان
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 املتغير التابع  املتغير املستقل 

 الدعم التنظيمي املُدرك 

 الرفاه النفس ي: 

 تقبل الذات −
 العالقات اإليجابية مع اآلخرين  −
 اإلجادة البيئية −
 االستقاللية −
 الهدف في الحياة −
 النمو الشخص ي  −

شكل رقم )1( نموذج الدراسة

املقاييس املستخدمة في الدراسة:  1

تــم 1  املــدرك:  التنظيمــي  الدعــم 
 Rhoades &( مقيــاس  اســتخدام 
املكــون   ،)Eisenberger,     
مــن  قصیــرة  )نســخة  عبــارات      مــن 
أن  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  املقيــاس(، 
عبــارات  هــي   ) 1 1 1 ( العبــارات 
تــم   ،Reverse Coded عكســية 
»ليكــرت«  مقيــاس  اســتخدام 
حيــث   ،)Likert Scale( الخما�ســي 
املوافقــة  عــدم  إلــى     الرقــم  أشــار 

املنتصــف(. فــي  ُمحايــدة  درجــة  وجــود  مــع  التامــة،  املوافقــة  إلــى     الرقــم  أشــار  بينمــا  التامــة، 

الرفــاه النف�ســي: تــم اســتخدام مقيــاس )The Ryff Scales of Psychological Well-Being( ويتكــون مــن   محــاور 1 
وهــي )تقبــل الــذات، والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن، واإلجــادة البيئيــة، واالســتقاللية، والهــدف فــي الحيــاة، والنمــو 
الشــخ�سي( ويتكــون كل محــور مــن   عبــارات بإجمالــي عــدد عبــارات ٥4 عبــارة )النســخة املتوســطة مــن املقيــاس(، 

وخصصــت العبــارات لــكل محــور كالتالــي:

تقبل الذات: العبارات من ) 1 (، العبارات العكسية ) 1 1 (.	 

العالقات اإليجابية مع اآلخرين: العبارات من )  1  (، العبارات العكسية )  1  1  1  1  (.	 

اإلجادة البيئية: العبارات من )  1  (، العبارات العكسية )  1  1  1  (.	 

االستقاللية: العبارات من )  1  (، العبارات العكسية )  1  1  1  (.	 

الهدف في الحياة: العبارات من )  1  (، العبارات العكسية )  1  1  1  1  1  (.	 

النمو الشخ�سي: العبارات من )  1  (، العبارات العكسية )  1  1  1  1  1  (.	 

تــم اســتخدام مقيــاس »ليكــرت« الخما�ســي )Likert Scale(، حيــث أشــار الرقــم   إلــى عــدم املوافقــة التامــة، بينمــا أشــار 
الرقــم   إلــى املوافقــة التامــة، مــع وجــود درجــة ُمحايــدة فــي املنتصــف(.

جدول رقم )3(
وصف عينة الدراسة 

التكراراملسمى الوظيفيالتكرارمدة الخدمةالتكرارالسنالتكرارالنوع
  صراف/ خزينة   1      1     ذكور
   خدمة عمالء   1       1     إناث

  1    
  محاسبین     1  

  مدققین     فأكثر
اإلجمالي     مبحوث



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«    

حدود الدراسة:
الحدود الزمنية للدراسة:  1

وتتمثــل فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا تجميــع البيانــات األوليــة الالزمــة للدراســة مــن مصادرهــا املختلفــة، وهــي مــن ســبتمبر      
حتــى فبراير     .

الحدود املكانية للدراسة:  1

تتمثــل فــي البنــوك الوطنيــة ذات األهميــة النظاميــة حســب تصنيــف املصــرف املركــزي اإلمــارات والتــي تقتصــر علــى عــدد 
أربعــة بنــوك وطنيــة لهــا التأثیــر األكبــر علــى االســتقرار املالــي بدولــة اإلمــارات وهــي )بنــك أبــو ظبــي األول، وبنــك أبــو ظبــي التجــاري، 

وبنــك دبــي اإلســالمي، وبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي(.

الحدود البشرية للدراسة:  1

تتمثــل الحــدود البشــرية للدراســة فــي املفــردات التــي تتوافــر لديهــا البيانــات األوليــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة، 
تقتصــر الدراســة علــى عينــة مــن العاملیــن فــي املقــار الرئيســة بالبنــوك التاليــة )بنــك أبــو ظبــي األول، وبنــك أبــو ظبــي التجــاري، 

وبنــك دبــي اإلســالمي، وبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي(.

أساليب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة:

قــام الباحثــان باســتخدام عــدة أســاليب إحصائيــة الختبــار فــروض الدراســة؛ تتناســب وتتوافــق مــع أســاليب التحليــل 
.)SPSS1v  ( املســتخدمة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام برنامــج

أساليب تحليل البيانات:  1

أسلوب معامل االرتباط ألفا Alpha Correlation Cofficient:أ- 

بهــدف التحقــق مــن درجــة االعتماديــة والثبــات فــي املقاييــس املتعــددة املحتــوى، تــم اختيــار هــذا األســلوب اإلحصائــي 
لتركیــزه علــى درجــة التناســق الداخلــي بیــن املتغیــرات التــي يتكــون منهــا املقيــاس الخاضــع للقيــاس.

أسلوب تحليل االنحدار واالرتباط Regression / Correlation Analysisب- 

وذلــك للتنبــؤ باملتغیــر التابــع علــى أســاس قيــم املتغیــر املســتقل، تــم اســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار املتعــدد واالرتبــاط 
فــي هــذه الدراســة باســتخدام حزمــة البرامــج اإلحصائيــة )  SPSS1v(، حيــث كان الهــدف مــن اســتخدامه هــو تحديــد نــوع وقــوة 
درك( وأبعاد املتغیر التابع )الرفاه النف�ســي( للعاملین بالقطاع محل الدراســة.

ُ
العالقة بین املتغیر املســتقل )الدعم التنظيمي امل

أسلوب تحليل التباين أحادي اإلتجاه One Way ANOVAج- 

ــدرك والرفــاه النف�ســي وذلــك 
ُ
ويســتخدم فــي تحديــد االختالفــات بیــن إدراك املبحوثیــن حــول واقــع الدعــم التنظيمــي امل

بإختــالف خصائصهــم الديموجرافيــة )الســن، والنــوع، ومــدة الخدمــة بالجهــة - الجهــة(.

أساليب اختبار فروض الدراسة  1

ناِســب أســاليب التحليــل املســتخدمة وتتوافــق معهــا؛ وذلــك 
ُ
اســتخدم الباحثــان عــدًدا مــن االختبــارات اإلحصائيــة؛ التــي ت

مــن أجــل اختبــار فــروض هــذا الدراســة. وتتمثــل االختبــارات اإلحصائيــة لفــروض الدراســة فــي:

اختبــار ف F–test املصاحــب ألســلوب تحليــل التبايــن أحــادى االتجــاه، وتــم اســتخدامه بغــرض اختبــار الفرضيتیــن 1 
األولــى والثانيــة.

اختبار ت T1Test وتم استخدامه بغرض اختبار الفرضین األول والثاني للكشف عن مدى وجود اختالفات معنوية 1 
بین إدراك املستق�سى منهم في القطاع محل الدراسة باختالف خصائصهم الديموغرافية.

تحليل االرتباط وتحليل اإلنحدار وذلك بهدف اختبار الفرضية الثالثة.1 
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التحقق من مستوى الثبات والصدق في املقاييس

يوضــح هــذا الجــزء نتائــج تحليــل الثبــات والصــدق فــي املقاييــس التــي تــم اســتخدامها فــي قائمــة االســتقصاء الخاصــة 
بمتغیــرات الدراســة، وذلــك كمــا يأتــي:

 	 التحقق من مستوي الثبات/ االعتمادية في املقاييس
ً

أوال

يشــیر مفهــوم الثبــات أو االعتماديــة فــي القيــاس إلــى الدرجــة التــي يتمتــع بهــا املقيــاس فــي توفیــر نتائــج متســقة فــي ظــل ظــروف 
متنوعة ومســتقلة ألســئلة متعددة.

تــم تطبيــق أســلوب معامــل االرتبــاط ألفــا;، وذلــك للتحقــق مــن درجــة االتســاق الداخلــي، ومــن ثــم مســتوي الثبــات أو 
االعتماديــة فــي كل مقيــاس مــن مقاييــس الدراســة واملســتخدمة لقيــاس الدعــم التنظيمــي املــدرك والرفــاه النف�ســي بأبعــاده، 

وفيمــا يلــي جــدول رقــم ) ( يوضــح درجــة االتســاق الداخلــي بیــن محتويــات املقاييــس املســتخدمة

نتائج الدراسة امليدانية

تقــرر عــدم اســتبعاد أي   ) ( بالجــدول  مــن  التــي  النتائــج  اعتمــاًدا علــى 
واملتغیــرات  متغیــر  أي  بیــن  إجمالــي  ارتبــاط  لعــدم وجــود معامــل   

ً
نظــرا متغیــر 

األخــرى فــي نفــس املقيــاس أقــل مــن   . . كمــا تراوحــت قيمــة معامــل ألفــا بیــن 
  .  و  . ، وتعكــس هــذه القيمــة التــي تــم التوصــل إليــه درجــة عاليــة مــن 

فــي البحــوث االجتماعيــة. فــي املقاييــس املســتخدمة  الثبــات أو االعتماديــة 

التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة امليدانية
اقع الدعم التنظيمي املدرك في القطاع محل الدراسة  	 و

ً
أوال

اســتجابات  واقــع  مــن  املــدرك  التنظيمــي  الدعــم  واقــع  توضيــح  يمكــن 
:) ( جــدول  خــالل  مــن  الدراســة  محــل  القطــاع  فــي  العاملیــن 

يتضح من جدول ) ( اآلتي:

تراوحــت متوســطات العبــارات ) 1 1 1 ( بیــن )  . ( و)  . ( 
بالقطــاع محــل الدراســة علــى  العاملیــن  الــذي يعكــس موافقــة  األمــر 
أن البنــوك التــي يعمللــون بهــا تقــدر مســاهماتهم وتقــدر أهميــة رفاهيــة 
بإنجــازات  للعاملیــن وتفتخــر  العــام  الرضــا  بهــا كمــا تضمــن  العاملیــن 
 ) 1 1 1 ( العكســية  العبــارات  متوســطات  تراوحــت  بينمــا  عامليهــا، 
بالقطــاع  العاملیــن  رفــض  يعكــس  الــذي  األمــر  و)  . (   ) .  ( بیــن 
أو  جهودهــم  تقــدر  ال  إليهــا  ينتمــون  التــي  البنــوك  أن  الدراســة  محــل 
أن  يؤكــد  الــذي  األمــر  أدائهــم،  أو  شــكواهم  تتجاهــل  أو  تتجاهلهــم 
التنظيمــي  الدعــم  واقــع  يدركــون  الدراســة  محــل  بالقطــاع  العاملیــن 
املدرك بمنظماتهم ويشعرون بهذا الدعم. فيما بلغ الوسط الحسابي 
 ) .   ( بلــغ  معيــاري  بانحــراف   ،) .  ( املــدرك  التنظيمــي  للدعــم 
ويعكس متوسـط مربـع انحرافـات القيـم عـن وسـطها الحسـابي بمعنى 
آخــر تشـــتت أو تباعـــد البيانـــات عـــن متوســـطها، فالتبايـــن إذا كانـــت 
كبيـــًرا يعنــي ذلــك أن البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها، األمــر الــذي 

.
ً
يــدل علــى أن التشــتت بیــن قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــدا

جدول رقم )4(
تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات 
املقاييس املستخدمة في الدراسة باستخدام 

معامل االرتباط ألفا

املقاييس املستخدمة في 
الدراسة

عدد 
العبارات

معامل 
ألفا

درك
ُ
  .  الدعم التنظيمي امل

الرفاه النف�سي
  .  تقبل الذات

  .  العالقات اإليجابية مع اآلخرين
  .  اإلجادة البيئية

  .  االستقاللية
  .  الهدف في الحياة
  .  النمو الشخ�سي

0.81إجمالي مقياس الرفاه النف�سي

جدول رقم )5(
اقع الدعم التنظيمي املدرك   و

)n=323( في القطاع املصرفي اإلماراتي

الوسط بيان
الحسابي

االنحراف 
املعياري

   .   . الدعم التنظيمي املدرك
   .   . تقدر املنظمة مساهمتي في رفاهيتها.

   .   . ال تقدر املنظمة جهدي اإلضافي.

   .   . تتجاهل املنظمة أي شكوى مني.
   .   . تهتم املنظمة حًقا برفاهيتي.

حتــى لــو قمــت بأفضــل عمــل ممكــن، 
   .   . ستفشــل املنظمــة فــي مالحظــة ذلــك.

   .   . تهتم املنظمة برضائي العام في العمل.
   .   . ال تهتم املنظمة بي كثیًرا.

   .   . تفتخر املنظمة بإنجازاتي في العمل.
إعداد الباحثان



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

األمــر الــذي يدعــم جوهــر مدخــل الدعــم التنظيمــي املــدرك حيــث أشــارت النتائــج إلــى أن االلتــزام املتبــادل بیــن العاملیــن 
واملنظمــة تبــدأ بقيــام املنظمــة بتقديــم منــاخ الدعــم والرعايــة واالهتمــام للعاملیــن، وبالتالــي يقــوم العاملــون بتبــادل العالقــات 

)Blau,     ; Eisenberger et al.,     ( مــن خــالل شــعورهم بأنهــم مرتبطــون باملنظمــة، كمــا يقومــون بتحقيــق أهدافهــا

اقع الرفاه النف�سي للعاملين في القطاع املصرفي اإلماراتي: ثانًيا 	 و

يمكــن توضيــح واقــع الرفــاه النف�ســي للعاملیــن مــن واقــع اســتجابات العاملیــن فــي القطــاع محــل الدراســة مــن خــالل جــدول 
رقــم ) (، ويتضــح اآلتــي:

تقبل الذات:  1

تراوحــت متوســطات العبــارات ) ) 1 1 1 1 1  بیــن )  . ( و)  . (  األمــر الــذي يظهــر تقبــل العاملیــن بالقطــاع محــل 
 علــى شــعورهم 

ً
الدراســة لذاتهــم وينعكــس ذلــك مــن خــالل اســتجاباتهم علــى العبــارات ســابقة الذكــر حيــث وافقــوا جميعــا

اإلجمالــي بالســعادة عــن حياتهــم والثقــة بالنفــس والنظــرة اإليجابيــة والســعي لتحقيــق األفضــل والرضــا بشــكل عــام األمــر الــذي 
تأكــد أيًضــا فــي العبــارات العكســية ) 1 1 ( حيــث عبــرت عــن رفضهــم لفكــرة عــدم تقبــل الــذات متمثلــة فــي رفضهــم للشــعور 
بخيبــة األمــل أو تحقيــق ذاتهــم، حيــث إن محــور تقبــل الــذات كأحــد مكونــات الرفــاه النف�ســي ويشــیر إلــى القــدرة علــى تحقيــق 
الــذات واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو الــذات والحيــاة املاضيــة، وتقبــل املظاهــر املتعــدده واملختلفــة  للــذات بمــا فيهــا مــن جوانــب 
إيجابيــة أو ســلبية. فيمــا بلــغ الوســط الحســابي ملحــور تقبــل الــذات )  . (، بانحــراف معيــاري بلــغ )   . ( ويعكــس متوســـط 
 
ً
مربـــع انحرافـــات القيـــم عـــن وســـطها الحســـابي بمعنى آخر تشـــتت أو تباعـــد البيانـــات عـــن متوســـطها، فالتبايـــن إذا كانـــت كبيـــرا
يعنــي ذلــك أن البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها والعكــس صحيــح، األمــر الــذي يــدل علــى ان التشــتت بیــن قيــم اســتجابات 

املبحوثیــن قليــل جــًدا.

العالقات اإليجابية مع اآلخرين:  1

تراوحــت متوســطات العبــارات )  1  1  1  (، بیــن )  . ( و)  . ( األمــر الــذي يعكــس موافقــة العاملیــن بالقطــاع 
محــل الدراســة عــن جــودة وإيجابيــة العالقــات بیــن اآلخريــن متمثلــة فــي اســتجاباتهم التــي أكــدت علــى احساســهم بأنهــم محبوبیــن 
فــي مجتمعهــم االســتمتاع باملحادثــات مــع اآلخريــن واســتعدادهم للعطــاء مــن أجــل اآلخرين،األمــر الــذي أكــدت عليــة العبــارات 
فــي  بیــن )  . ( و)  . ( والتــي تعكــس رفضهــم،  العكســية )  1  1  1  1  (. حيــث تراوحــت قيــم اســتجابات العاملیــن 
والعالقــات  الصداقــات  وإقامــة  تكويــن  علــى  قادريــن  الدراســة  محــل  بالقطــاع  العاملیــن  أن  إلــى  املحــور  هــذا  يشــیر  املجمــل 
الحســابي ملحــور  الوســط  بلــغ  املتبادلة،والتفهــم، والتأثیــر، والعطــاء. فيمــا  مــع والتعاطــف، والثقــة  االجتماعيــة االيجالبيــه 
العالقات اإليجابية مع اآلخرين )   . (، بانحراف معياري بلغ )  . ( ويعكس االنحراف املعياري متوسـط مربـع انحرافـات 
القيـــم عـــن وســـطها الحســـابي بمعنــى آخــر تشـــتت أو تباعـــد البيانـــات عـــن متوســـطها، فالتبايـــن إذا كان كبيـــًرا يعنــي ذلــك أن 
البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها والعكس، جاءت قيمة االنحراف املعياري قليلة األمر الذي يدل على أن التشــتت بین قيم 

اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــًدا.

اإلجادة البيئية:  1

تراوحــت متوســطات العبــارات )  1  1  1  1  ( بیــن )  . ( و)  . ( األمــر الــذي يعكــس موافقــة العاملیــن بالقطــاع 
محــل الدراســة عــن تمكنهــم مــن إدارة وضعهــم وظروفهــم الخاصــة واجــاده إدارة املســئوليات املتعــدده التــي تقــع علــى عاتقهــم 
باإلضافــة إلــى رعايــة مصالحهــم وأموالهــم الخاصــة وإدارة وقتهــم بفاعليــه والتحكــم فــي أســلوب الحيــاة الــذي يعيشــونه. ويشــیر 
هــذا املحــور فــي اإلجمــال إلــي قــدرة العاملیــن فــي القطــاع محــل الدراســة علــى تنظيــم حياتهــم والتحكــم فــي كثیــر مــن األنشــطة 
اليوميــة، واالســتفادة بطريقــة فعالــة مــن الظــروف املحيطــة. وأكــد علــى ذلــك اســتجابات العاملیــن علــى العبــارات العكســية 
)  1  1  1  ( الرافضــة لفكــرة عــدم تمكنهــم مــن اإلجــادة البيئيــة حيــث تراوحــت قيــم متوســطات اســتجاباتهم التــي تعكــس 

الرفــض بیــن )  . ( و)  . (.
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 جدول رقم )6(
)n=323( اقع الرفاه النف�سي للعاملين في القطاع املصرفي اإلماراتي و

الوسط بيان
الحسابي

االنحراف 
املعياري

   .   . تقبل الذات
عندما ألقي نظرة على حياتي، أكون سعيًدا 

   .   . بكيفية تطور األمور.

   .   . بشكل عام، أشعر بالثقة واإليجابية تجاه نف�سي.
أشعر أن العديد من األشخاص الذين أعرفهم 

   .   . قد استفادوا من الحياة أكثر مني.

   .   . أنا أحب معظم جوانب شخصيتي.
لقد ارتكبت بعض األخطاء في املا�سي، لكنني 

   .  أشعر أن كل �سيء قد نجح في تحقيق األفضل.

   .   . من نواح كثیرة، أشعر بخيبة أمل بشأن إنجازاتي في حياتي.
 كما 

ً
ربما ال يكون موقفي تجاه نف�سي إيجابيا

   .   . يشعر معظم الناس تجاه أنفسهم.

   .   . يمكنني تقبل املا�سي، لكن بشكل عام، ال أريد تغيیره.
عندما أقارن نف�سي باألصدقاء واملعارف، أشعر 

   .   . بالرضا تجاه من أنا.

3.990.817العالقات اإليجابية مع اآلخرين
   .   . معظم الناس يجدونني محبوب.

لقد كان الحفاظ على العالقات الوثيقة أمًرا صعًبا 
ا بالنسبة لي.

ً
   .   . ومحبط

غالًبا ما أشعر بالوحدة ألن لدى القليل من 
   .   . األصدقاء املقربین الذين أشاركهم مخاوفي.

أنا أستمتع باملحادثات الشخصية واملتبادلة مع 
   .   . أفراد األسرة أو األصدقاء.

ليس لدى الكثیر من األشخاص الذين يرغبون 
   .   . في االستماع عندما أحتاج إلى التحدث.

   .   . يبدو لي أن معظم الناس لديهم أصدقاء أكثر مني.
يصفني الناس بأنني شخص معطاء، على استعداد 

   .  لتقاسم وقتي مع اآلخرين.

   .   . لم أختبر الكثیر من العالقات الوثيقة مع اآلخرين.
أعلم أنه يمكنني الوثوق بأصدقائي، وهم يعرفون 

   .   . أنه يمكنهم الوثوق بي.

   .   . اإلجادة البيئية
   .   . بشكل عام، أشعر أنني مسئول عن الوضع الذي أعيش فيه.

   .   . غالًبا ما تحبطني متطلبات الحياة اليومية.
   .   . أنا ال أتوافق بشكل جيد مع الناس في املجتمع من حولي.
   .   . أنا جيد جًدا في إدارة املسئوليات العديدة في حياتي اليومية.

   .   . غالًبا ما أشعر باإلرهاق من مسئولياتي.
بشكل عام، أقوم بعمل جيد في رعاية أموالي 

   .   . الشخصية وشئوني.

أنا جيد في التوفيق بین وقتي حتى أتمكن من 
   .   . استيعاب كل ما يجب القيام به.

   .   . أجد صعوبة في ترتيب حياتي بطريقة مرضية بالنسبة لي.

   .   . لقد تمكنت من وضع أسلوب حياة لنف�سي يعجبني كثیًرا.
4.010.814االستقاللية

أنا ال أخاف من التعبیر عن آرائي، حتى عندما 
   .   . تتعارض مع آراء األغلبية.

الوسط بيان
الحسابي

االنحراف 
املعياري

   .   . ال تتأثر قراراتي عادة بما يفعله اآلخرون.
   .   . أميل إلى القلق بشأن ما يعتقده اآلخرون عني.

أن أكون سعيًدا بنف�سي هو أكثر أهمية بالنسبة 
   .  لي من موافقة اآلخرين علي.

   .   . أميل إلى التأثر بأشخاص لديهم آراء قوية.
   .   . لدي ثقة في آرائي حتى لو كانت مخالفة لإلجماع العام.

من الصعب على التعبیر عن آرائي حول األمور 
   .   . املثیرة للجدل.

غالًبا ما أغیر رأيي بشأن القرارات إذا اختلف 
   .   . أصدقائي أو عائلتي.

أحكم على نف�سي من خالل ما أعتقد أنه مهم، 
   .   . وليس من خالل قيم ما يعتقد اآلخرون أنه مهم.

   .   . الهدف في الحياة
   .   . أعيش اليوم بيْومِه وال أفكر حًقا في املستقبل.

أميل إلى التركیز على الحاضر، ألن املستقبل 
   .   . يجلب لي املشكالت دائًما.

غالًبا ما تبدو أنشطتي اليومية تافهة وغیر مهمة 
   .   . بالنسبة لي.

   .   . ليس لدى إحساس جيد بما أحاول تحقيقه في حياتي.
ا لنف�سي، لكن هذا يبدو اآلن 

ً
كنت أضع أهداف
   .   . مضيعة للوقت.

أستمتع بوضع الخطط للمستقبل والعمل على 
   .   . تحويلها إلى حقيقة.

   .   . أنا شخص نشط في تنفيذ الخطط التي وضعتها لنف�سي.
يتجول بعض الناس بال هدف في الحياة، لكنني 

   .   . لست واحًدا منهم.

أشعر أحياًنا كما لو أنني فعلت كل ما يمكنني 
   .   . فعله في الحياة.

4.010.831النمو الشخ�سي
   .   . لست مهتًما باألنشطة التي ستوسع آفاقي.

ا جديدة للقيام باألشياء - 
ً
ال أريد أن أجرب طرق
   .   . حياتي جيدة كما هي.

أعتقد أنه من املهم أن يكون لدى تجارب جديدة 
   .   . تتحدى طريقة تفكیري في نف�سي والعالم.

عندما أفكر في األمر، لم أتحسن كثیًرا كشخص 
   .   . على مر السنین.

   .   . لدي شعور بأنني قد تطورت كثیًرا كشخص بمرور الوقت.
ال أستمتع بوجودي في مواقف جديدة تتطلب 

   .   . مني تغيیر طرقي القديمة املألوفة في فعل األشياء.

بالنسبة لي، كانت الحياة عملية مستمرة للتعلم 
   .   . والتغيیر والنمو.

لقد تخليت عن محاولة إجراء تحسينات أو 
   .   . تغيیرات كبیرة في حياتي منذ وقت طويل.

هناك حقيقة في القول بأنه ال يمكنك تعليم 
   .   . أساليب جديدة.

   .   . إجمالي متغیر الرفاه النف�سي 

إعداد الباحثان



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

فيمــا بلــغ الوســط الحســابي ملحــور اإلجــادة البيئيــة )  . (، بانحــراف معيــاري بلــغ )   . ( ويعكــس االنحــراف املعيــاري 
متوسـط مربـع انحرافـات القيـم عـن وسـطها الحسـابي بمعنى آخر تشـتت أو تباعـد البيانـات عـن متوسـطها، فالتبايـن إذا كان 
 يعنــي ذلــك أن البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها والعكــس، جــاءت قيمــة االنحــراف املعيــاري قليلــة األمــر الــذي يــدل علــى 

ً
كبيـــرا

.
ً
أن التشــتت بیــن قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــدا

االستقاللية:

تراوحــت متوســطات العبــارات )  1  1  1  1  ( بیــن )  . ( و)  . ( األمــر الــذي يعكــس موافقــة العاملیــن بالقطــاع 
القــرارات ومقاومــة الضغــوط  اتخــاذ  الــرأي والقــدرة علــى  التعبیــر عــن  يتعلــق بحريــة  الدراســة علــى اســتقاللهم فيمــا  محــل 
االجتماعيــة، وضبــط الســلوك الشــخ�سي وتنظيمــه أثنــاء التفاعــل مــع اآلخريــن. وأكــد علــى ذلــك اســتجابات العاملیــن علــى 
العبــارات العكســية التــي أكــدت التحليــل الســابق. فيمــا بلــغ الوســط الحســابي ملحــور االســتقاللية )  . (، بانحــراف معيــاري 
بلغ )   . ( ويعكس االنحراف املعياري متوســـط مربـــع انحرافـــات القيـــم عـــن وســـطها الحســـابي بمعنى آخر تشـــتت أو تباعـــد 
 يعنــي ذلــك أن البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها والعكــس، جــاءت قيمــة 

ً
البيانـــات عـــن متوســـطها، فالتبايـــن إذا كان كبيـــرا

.
ً
االنحــراف املعيــاري قليلــة األمــر الــذي يــدل علــى أن التشــتت بیــن قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــدا

الهدف في الحياة  1

تراوحــت متوســطات العبــارات )  1  1  ( بیــن )  . ( و)  . ( األمــر الــذي يعكــس موافقــة العاملیــن بالقطــاع محــل 
الدراســةعن قدرتهــم علــى وضــع الخطــط للمســتقبل والعمــل علــى تحويلهــا إلــى حقيقــة. وتنفيــذ الخطــط النوضوعــة مــن قبلهــم، 
وتؤكــد اســتجاباتهم علــى حقيقــة قــدرة العاملیــن علــى تحديــد أهدافهــم فــي الحيــاة بشــكل موضوعــي، واإلصــرار علــى تحقيــق تلــك 
األهــداف، األمــر الــذي أكدتــه العبــارات العكســية. فيمــا بلــغ الوســط الحســابي ملحــور الهــدف فــي الحيــاة )  . (، بانحــراف 
معيــاري بلــغ )   . ( ويعكــس االنحــراف املعيــاري متوســـط مربـــع انحرافـــات القيـــم عـــن وســـطها الحســـابي بمعنــى آخــر تشـــتت 
 يعنــي ذلــك أن البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها والعكــس، جــاءت 

ً
أو تباعـــد البيانـــات عـــن متوســـطها، فالتبايـــن إذا كان كبيـــرا

.
ً
قيمــة االنحــراف املعيــاري قليلــة األمــر الــذي يــدل علــى أن التشــتت بیــن قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــدا

النمو الشخ�سي:  1

تراوحــت متوســطات العبــارات )  1  1  ( بیــن )  . ( و)  . (، األمــر الــذي يعكــس موافقــة العاملیــن بالقطــاع محــل 
الدراســة علــى ســعيهم الدائــم نحــو التعلــم والتغيیــر والنمــو األمــر الــذي أكدتــة العبــارات العكســية الرافضــة لعكــس ذلــك، 
حيــث إن هــذا املحــور يؤكــد علــى قــدرة العاملیــن بالقطــاع علــى تنميــة قدراتهــم وتطويرهــا، وزيــادة فعاليتهــم وكفاءتهــم. فيمــا بلــغ 
الوســط الحســابي ملحور النمو الشــخ�سي )  . (، بانحراف معياري بلغ )   . ( ويعكس االنحراف املعياري متوســـط مربـــع 
 يعنــي 

ً
انحرافـــات القيـــم عـــن وســـطها الحســـابي بمعنــى آخــر تشـــتت أو تباعـــد البيانـــات عـــن متوســـطها، فالتبايـــن إذا كان كبيـــرا

ذلــك أن البيانـــات متباعـــدة عـــن متوســـطها والعكــس، جــاءت قيمــة االنحــراف املعيــاري قليلــة األمــر الــذي يــدل علــى أن التشــتت 
بیــن قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــًدا.

ا الختالف خصائصهم 
ً

درك وفق
ُ
اقع الدعم التنظيمي امل ا 	 االختالفات بين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

ً
ثالث

الخدمــة،  ومــدة  الســن،  )النــوع،و  افيــة  الديموغر
واملسمى الوظيفي(.

الدراســة   1 محــل  بالقطــاع  العامليــن  إدراك 
 الختــالف 

ً
ــدرك وفقــا

ُ
اقــع الدعــم التنظيمــي امل لو

النــوع: حســب  افيــة  الديموغر خصائصهــم 

يتضح من الجدول ) ( أنه:

جدول رقم )7(
اقع الدعم التنظيمي  إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 للنوع
ً
درك وفقا

ُ
امل

املتغير
)n=189( ذكر)n=134( أنثي

مستوى 
الداللة االنحراف املتوسط

االنحراف املتوسطاملعياري
املعياري

الدعم التنظيمي 
درك

ُ
   .    .   .    .   . امل

إعداد الباحثان



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

الختــالف   
ً
وفقــا ــدرك 

ُ
امل التنظيمــي  الدعــم  لواقــع  الدراســة  محــل  بالقطــاع  العاملیــن  إدراك  بیــن  اختالفــات  توجــد  ال 

وهــي   ) .   ( الداللــة  مســتوى  بلــغ  حيــث  معنويــة  غیــر  جــاءت  النتائــج  إن  حيــث  النــوع  حســب  الديمغرافيــة  خصائصهــم 
أكبــر مــن )  . (، كمــا يعكــس االنحــراف املعيــارى عــدم وجــود اختالفــات بیــن املبحوثیــن وفقــا للنــوع، وذلــك يرجــع إلــى إدراك 
املبحوثیــن للدعــم التنظيمــي املقــدم مــن البنــوك محــل الدراســة بغــض النظــر عــن النــوع، األمــر الــذي يؤكــد اتبــاع البنــوك 
الوطنيــة سياســات تضمــن املســاواه بیــن الجنســین فــي التعامــالت التنظيميــة، حيــث تفــرض القوانیــن فــي اإلمــارات املســاواه 

العربيــة املتحــدة. فــي اإلمــارات  بیــن الجنســین- خطــوات عمليــة للمؤسســات  وتفــرض ضــرورة االلتــزام بدليــل »التــوازن 

اقــع الدعــم التنظيمــي   1 إدراك العامليــن بالقطــاع محــل الدراســة لو
افيــة حســب الســن:  الختــالف خصائصهــم الديموغر

ً
ــدرك وفقــا

ُ
امل

يتضــح مــن جــدول ) ( أن الوســط الحســابي )  . ( للفئــة العمريــة مــن 
)  1  (، وجــاء الوســط الحســابي )  . ( للفئــة العمريــة )  1  (، بينمــا 
وجــاءت   ،) .  ( قــدرة  حســابي  بمتوســط   )  1  ( العمريــة  الفئــة  جــاءت 
جميــع قيــم االنحــراف املعيــاري منخفضــة ممــا يــدل علــى أن التشــتت بیــن قيــم 

.
ً
اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــدا

يتضح من الجدول ) ( أنه:

العاملیــن  إدراك  بیــن  اختالفــات  توجــد  ال 
التنظيمــي  الدعــم  لواقــع  الدراســة  محــل  بالقطــاع 
الديموغرافيــة  خصائصهــم  الختــالف   

ً
وفقــا ــدرك 

ُ
امل

حســب الســن حيــث جــاءت قيمــة )ف( غیــر معنويــة. 
باإلمــارات  الوطنيــة  البنــوك  آن  إلــى  ذلــك  ويرجــع 
عــن  النظــر  بغــض  موظفيهــا  تدعــم  املتحــدة  العربيــة 
عمــر املوظــف األمــر الــذي يعكــس أيًضــا قيــم املســاواة 
بیــن املوظفیــن، حيــث يقــوم املصــرف املركــزي بتنظيــم 
وتعريفهــم  املوظفیــن  مــع  اســتماع  جلســات  إجــراء 

بالتغيیــرات التــي طــرأت نتيجــة مســاهماتهم التــي أدلــوا بهــا فــي هــذه الجلســات. 
كمــا تطويــر البنــوك اســتراتيجية مؤسســية شــاملة تضمــن ملشــاركة الفعالــة 
)     الحكوميــة،  البشــرية  للمــوارد  اإلتحاديــة  )الهيئــة  املوظفیــن  لجميــع 

التنظيمــي   1 الدعــم  اقــع  لو الدراســة  محــل  بالقطــاع  العامليــن  إدراك 
افية حسب مدة الخدمة:  الختالف خصائصهم الديموغر

ً
درك وفقا

ُ
امل

يتضــح مــن الجــدول )  ( أن الوســط الحســابي )  . ( للفئــة مــن ) 1
 (، فيمــا جــاء الوســط الحســابي )  . ( للفئــة ) 1  (، بينمــا جــاءت الفئــة 

)  1  ( بمتوســط حســابي قــدرة )  . (، والفئــة 
 ،) .  ( الحســابي  وســطها  بلــغ   )   مــن  )أكثــر 
وجــاءت جميــع قيــم االنحــراف املعيــاري منخفضــة 
اســتجابات  قيــم  بیــن  التشــتت  أن  علــى  يــدل  ممــا 

جــًدا. قليــل  املبحوثیــن 

يتضح من الجدول )  ( أن:

العاملیــن  إدراك  بیــن  اختالفــات  توجــد  ال 
التنظيمــي  الدعــم  لواقــع  الدراســة  محــل  بالقطــاع 

جدول رقم )9(
اقع الدعم التنظيمي  تباين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 للسن
ً
درك وفقا

ُ
امل

متغيرات 
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

  .    . بین املجموعات
 .    .          .  داخل املجموعات

 .  
      .  اإلجمالي

إعداد الباحثان

جدول رقم )10(
اإلحصاء الوصفي ملدة الخدمة 

متغيرات 
الدراسة

التكرارالفئات
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

0-5783.920.287
6-10873.970.307
11-201103.980.260

483.960.241أكثر من 20
إعداد الباحثان

جدول رقم )8(
اإلحصاء الوصفي بين السن والدعم 

التنظيمي املدرك

متغيرات 
الوسط التكرارالفئاتالدراسة

الحسابي
االنحراف 

املعياري

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

  1      .   .   
  1      .   .   
  1     .   .   

إعداد الباحثان

جدول رقم )11(
اقع الدعم التنظيمي  تباين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 ملدة الخدمة
ً
درك وفقا

ُ
امل

متغيرات 
الدراسة

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

   .      , بین املجموعات
  .     .          .  داخل املجموعات

  .   
      .  اإلجمالي

إعداد الباحثان



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

 الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة حســب مــدة الخدمــة 
ً
ــدرك وفقــا

ُ
امل

اهتمــام  يعكــس  الــذي  األمــر  معنويــة،  غیــر  )ف(  قيمــة  جــاءت  حيــث 
البنــوك محــل الدراســة بتوفیــر الدعــم التنظيمــي لجميــع العاملیــن بغــض 
الدراســة  محــل  البنــوك  إن  حيــث  بالبنــك،  خدمتهــم  مــدة  عــن  النظــر 
تهتــم وتقــدر مســاهمة العاملیــن  فــي تحقيــق األهــداف، وتســعى لتحقيــق 
األداء  علــى  موظفيهــا  مكافــأه  خــالل  مــن  وذلــك  ملوظفيهــا  العــام  الرضــا 
املتمیــز ودعــم املوظفیــن مــن خــالل برامــج التنميــة والتدريــب التــي تضمــن 

البنــك. أداء موظفیــن  اســتمرار جــوده 

الدعــم   1 اقــع  لو الدراســة  محــل  بالقطــاع  العامليــن  إدراك 
الوظيفــي: املســمى  حســب  افيــة  الديموغر خصائصهــم  الختــالف   

ً
وفقــا ــدرك 

ُ
امل التنظيمــي 

جــاءت قيــم الوســط الحســابي علــى الترتيــب )  .  1  .  1  .  1  . (، للوظائــف )خدمــة العمــالء، وصــراف، ومدقــق، 
ومحاســب(، وجــاءت جميــع قيــم االنحــراف املعيــاري 
قيــم  بیــن  التشــتت  أن  علــى  يــدل  ممــا  منخفضــة 

.
ً
جــدا قليــل  املبحوثیــن  اســتجابات 

يتضح من الجدول )  ( أنه:

العاملیــن  إدراك  بیــن  اختالفــات  توجــد 
التنظيمــي  الدعــم  لواقــع  الدراســة  محــل  بالقطــاع 
 الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة 

ً
ــدرك وفقــا

ُ
امل

ف  قيمــة  جــاءت  حيــث  الوظيفــي  املســمى  حســب 
االختــالف  هــذا  ويرجــع   .%  عنــد مســتوى  معنويــة 
لطبيعــة الوظائــف واألطــراف املتعاملــه مــع منتســبي 

كل وظيفــة، حيــث جــاءت النتائــج منطقيــة مــن حيــث اختــالف املبحوثیــن إلدراكهــم للدعــم التنظيمــي فالوظائــف التــي تتطلــب 
التعامــل مــع الجمهــور تتطلــب تقديــر البنــك ملجهوداتهــم فــي املســاهمة فــي تحقيــق أهــداف البنــك، والبــد مــن أن يشــعروا بــأن 
البنــك يهتــم برضاهــم العــام ورفاهيتهــم وبالتالــي فــإن طبيعــة كل وظيفــة تتطلــب دعــم تنظيمــي يضمــن الثنــاء علــى األداء املتمیــز.

مما تقدم:

 حيث أظهرت النتائج عدم وجود اختالفات معنوية بین إدراك العاملین 
ً
يمكن قبول الفرض األول جزئًيا وليس إجماال

ــدرك وفقــا لــكل مــن )النــوع والســن ومــدة الخدمــة(، بينمــا أظهــرت النتائــج 
ُ
بالقطــاع محــل الدراســة لواقــع الدعــم التنظيمــي امل

العاملیــن  إدراك  بیــن  معنويــة  اختالفــات  وجــود  أيًضــا 
ــدرك 

ُ
بالقطــاع محــل الدراســة لواقــع الدعــم التنظيمــي امل

وفًقــا للمســمى الوظيفــي.

: االختالفات بين العاملين بالقطاع محل الدراسة 
ً
رابعا

الختــالف  ــا 
ً

وفق النف�ســي  بالرفــاه  شــعورهم  حــول 
افيــة )النــوع، والســن، ومــدة  خصائصهــم الديموغر

الخدمة، واملسمى الوظيفي(

االختالفات بين العاملين بالقطاع محل الدراسة   1
 للنوع:

ً
حول شعورهم بالرفاه النف�سي وفقا

يتضح من الجدول )  ( أنه:

جدول رقم )13(
اقع الدعم التنظيمي  تباين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 للمسمى الوظيفي
ً
درك وفقا

ُ
امل

متغيرات 
الدراسة

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

   .       . بین املجموعات
  .     .          .   داخل املجموعات

  .   
       .   اإلجمالي

إعداد الباحثان

جدول رقم )14(
 إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة للرفاه النف�سي 

)n=323( للنوع 
ً
وفقا

الرفاه النف�سيم
)n=189( ذكر)n=134( أنثي

مستوى 
الداللة املتوسط

االنحراف 
املعياري

املتوسط
االنحراف 

املعياري
  .    .   .    .   . تقبل الذات 
  .    .   .    .   . العالقات مع اآلخرين 
  .    .   .    .   . اإلجادة البيئية 
  .    .   .    .   . االستقاللية 
  .    .   .    .   . الهدف في الحياة 
  .    .   .    .   . النمو الشخ�سي 

إعداد الباحثان

جدول رقم )12(
اإلحصاء الوصفي  للمسمى الوظيفي

متغيرات 
الدراسة

املسمى 
الوظيفي

التكرار
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

   .   .   صراف/خزينة
   .   .    خدمة العمالء

   .   .   املحاسبین
   .   .   املدققین

إعداد الباحثان



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

 للنــوع لــكل محــور مــن 
ً
ال توجــد اختالفــات بیــن العاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة حــول شــعورهم بالرفــاه النف�ســي وفقــا

محاور الرفاه النف�ســي )العالقات مع اآلخرين، واإلجادة البيئية، واالســتقاللية، والهدف من الحياة، والنمو الشــخ�سي( عند 
مســتوى داللــة  %، فيمــا عــدا محــور تقبــل الــذات حيــث جــاءت اإلختالفــات معنويــة عنــد مســتوى  %. وفــي املجمــل بالنســبة 
 للنــوع. وجــاءت 

ً
ملتغیــر الرفــاه النف�ســي الكلــى تظهــر النتائــج عــدم وجــود اختالفــات معنويــة بیــن العاملیــن عنــد مســتوى  % طبقــا

جميــع قيــم االنحــراف املعيــاري منخفضــة ممــا يــدل علــى أن التشــتت بیــن قيــم 
اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــًدا.

االختالفــات بيــن العامليــن بالقطــاع محــل الدراســة حــول شــعورهم   1
 للســن:

ً
بالرفــاه النف�ســي وفقــا

يتضح من الجدول )  ( أن الوسط الحسابي )  . ( للفئة العمرية من 
)  1  (، فيمــا جــاء الوســط الحســابي )  . ( للفئــة العمريــة )  1  (، بينمــا 

جــاءت الفئــة العمريــة )  1  ( بمتوســط حســابي 
االنحــراف  قيــم  جميــع  وجــاءت   ،) .  ( قــدرة 
املعيــاري منخفضــة ممــا يــدل علــى أن التشــتت بیــن 

.
ً
قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل جــدا

يتضح من الجدول )  ( أنه:

ال توجــد اختالفــات بیــن العاملیــن بالقطــاع 
النف�ســي  بالرفــاه  شــعورهم  حــول  الدراســة  محــل 
الرفــاه  محــاور  مــن  محــور  لــكل  للســن   

ً
وفقــا

الــذات،  مــع اآلخريــن، وتقبــل  النف�ســي )العالقــات 
والنمــو  الحيــاة،  مــن  والهــدف  واالســتقاللية، 
عــدا  فيمــا   ،%  داللــة  عنــد مســتوى  الشــخ�سي( 
محــور  اإلجــادة البيئيــة حيــث جــاءت اإلختالفــات 
تتأثــر  قــد  إنــه  حيــث   ،%  مســتوى  عنــد  معنويــة 
فــي  فيســعى  املوظــف  بســن  البيئيــة  اإلجــادة 
البيئــة  علــى  تعديــالت  إجــراء  إلــى  األحيــان  بعــض 
املحيطــة بــه حتــى تلبــي البيئــة حاجاتــه الشــخصية 
بیــن  اختالفــات  وجــود  عــدم  ويرجــع  وتفضيالتــه. 
املبحوثیــن إلــى وجــود برامــج بالبنــوك الوطنيــة علــى 
الدعــم  لتقديــم  يهــدف  الــذي  حيــاة  برنامــج  غــرار 
النف�ســي للعاملیــن مــن خــالل تمكیــن املوظــف مــن 
االجتماعيــة  والحيــاة  العمــل  بیــن  املوازنــة  تحقيــق 
لجميــع  الالزمــة  النفســية  الرعايــة  توفیــر  مــع 

النف�ســي. املوظفیــن  لــدى  التــوازن  تحقيــق  املوظفیــن، 

االختالفــات بيــن العامليــن بالقطــاع محــل الدراســة حول شــعورهم   1
 ملــدة الخدمة:

ً
بالرفــاه النف�ســي وفقــا

مــن  للفئــة   ) .  ( الحســابي  الوســط  أن   )  ( الجــدول  مــن  يتضــح 
) 1 (، فيمــا جــاء الوســط الحســابي )  . ( للفئــة ) 1  (، بينمــا جــاءت 
الفئــة )  1  ( بمتوســط حســابي قــدرة )  . (، والفئــة )أكثــر مــن   ( بلــغ 

جدول رقم )16(
اقع الدعم التنظيمي  تباين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 للسن
ً
درك وفقا

ُ
امل

متغیرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

تقبل الذات 
   .     . بین املجموعات

 .    .          . داخل املجموعات
 .   

      .  اإلجمالي

العالقات  
مع اآلخرين

   .     . بین املجموعات
 .    .          .  داخل املجموعات

 .   
      .  اإلجمالي

اإلجادة  
البيئية

   .     . بین املجموعات
 .    .          .  داخل املجموعات

 .   
      .  اإلجمالي

االستقاللية 
   .     . بین املجموعات

 .    .          .  داخل املجموعات
 .   

      .  اإلجمالي

الهدف في  
الحياة

   .     . بین املجموعات
 .    .          .  داخل املجموعات

 .   
      .  اإلجمالي

النمو  
الشخ�سي

   .     . بین املجموعات
 .    .          .  داخل املجموعات

 .   
      .  اإلجمالي

إعداد الباحثان

جدول رقم )15(
اإلحصاء الوصفي بين السن والرفاه النف�سي

متغيرات 
الوسط التكرارالفئاتالدراسة

الحسابي
االنحراف 

املعياري

الرفاه 
النف�سي

30-201004.020.109
40-311484.030.112
60-41753.980.109

إعداد الباحثان

جدول )17(
اإلحصاء الوصفي ملدة الخدمة 

متغيرات 
الوسط التكرارالفئاتالدراسة

الحسابي
االنحراف 

املعياري

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

 1    .   .   
 1     .   .   

  1      .   .   
   .   .   أكثر من   

إعداد الباحثان



درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية
ُ
دور الدعم التنظيمي امل

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

وســطها الحســابي )  . (، وجــاءت جميــع قيــم 
االنحــراف املعيــاري منخفضــة ممــا يــدل علــى أن 
بیــن قيــم اســتجابات املبحوثیــن قليــل  التشــتت 

.
ً
جــدا

يتضح من الجدول )  ( أنه:

ال توجد اختالفات بین العاملین بالقطاع 
محــل الدراســة حــول شــعورهم بالرفــاه النف�ســي 
 ملــدة الخدمــة لــكل محــور مــن محــاور الرفــاه 

ً
وفقــا

النف�ســي )العالقــات مــع اآلخريــن، واالســتقاللية، 
والهــدف مــن الحيــاة، والنمــو الشــخ�سي( عنــد 
مســتوى داللة  %، فيما عدا محوري )اإلجادة 
البيئيــة: حيــث إنــه خــالل مــرور ســنوات الخدمــة 
إلــى تطويــع البيئــة املحيطــة  للموظــف قــد يلجــآ 
بــه لتحقيــق رغباتــه ومتطلباتــه - وتقبــل الــذات 
التمســك  يحــاول  اإلنســان  أن  بهــا  ويقصــد 
بالرغــم  نفســه  حــول  اإليجابيــة  باالتجاهــات 
اإلختالفــات  جــاءت  حيــث  بقصــوره(  وعيــه  مــن 

معنويــة عنــد مســتوى  %.

بالقطــاع   1 العامليــن  بيــن  االختالفــات 
محــل الدراســة حــول شــعورهم بالرفــاه 

الوظيفــي: للمســمى   
ً
وفقــا النف�ســي 

  .  1   .  1(  ( الترتيــب  علــى  الحســابي  الوســط  قيــم  جــاءت 
وخدمــة  والصــراف،  واملحاســبین،  )املدققیــن،  للوظائــف   ، .     .  1
العمــالء(، وجــاءت جميــع قيــم االنحــراف املعيــاري منخفضــة ممــا يــدل 

.
ً
جــدا قليــل  املبحوثیــن  اســتجابات  قيــم  بیــن  التشــتت  أن  علــى 

يتضح من الجدول )  ( أنه:

الدراســة  محــل  بالقطــاع  العاملیــن  بیــن  معنويــة  اختالفــات  توجــد  ال 
مــن  محــور  لــكل  الوظيفــي  للمســمى   

ً
وفقــا النف�ســي  بالرفــاه  شــعورهم  حــول 

واإلجــادة  اآلخريــن،  مــع  والعالقــات  الــذات،  )تقبــل  النف�ســي  الرفــاه  محــاور 
البيئيــة، والهــدف مــن الحيــاة، والنمــو الشــخ�سي( عنــد مســتوى داللــة  %، فيمــا عــدا محــور  )االســتقاللية( واملعنــي بالقــدرة علــى 
مقاومــة الضغــوط والتــي قــد تكــون ناجمــة عــن طبيعــة الوظيفــة باإلضافــة إلــى اإلحســاس بتقريــر املصیــر حيــث جــاءت اإلختالفــات 

.%  مســتوى  عنــد  معنويــة 

مما تقدم:

قبــول الفــرض الثانــي جزئًيــا والــذي ينــص علــى أنــه »ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن العاملیــن بالقطــاع 
 الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، والســن، ومــدة الخدمــة، 

ً
محــل الدراســة حــول شــعورهم بالرفــاه النف�ســي وفقــا

واملســمى الوظيفــي(«

جدول )19(
اإلحصاء الوصفي  للمسمى الوظيفي

متغیرات 
الدراسة

املسمى 
الوسط التكرارالوظيفي

الحسابي
االنحراف 

املعياري

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

   .   .   صراف/خزينة
   .   .    خدمة العمالء

   .   .   املحاسبین
   .   .   املدققین

إعداد الباحثان

جدول رقم )18(
اقع الدعم التنظيمي  تباين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 ملدة الخدمة
ً
درك وفقا

ُ
امل

متغيرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

تقبل  
الذات

    .     .  بین املجموعات
      .   داخل املجموعات    .    .  

  .   
       .  اإلجمالي

العالقات  
مع اآلخرين

   .       . بین املجموعات
  .     .          .   داخل املجموعات

  .   
      .   اإلجمالي

اإلجادة  
البيئية

   .      .  بین املجموعات
  .     .          .   داخل املجموعات

  .   
      .   اإلجمالي

االستقاللية 
   .      .  بین املجموعات

 .      .          .   داخل املجموعات
  .   

      .   اإلجمالي

الهدف في  
الحياة

   .      .  بین املجموعات
 .      .          .   داخل املجموعات

  .   
      .   اإلجمالي

النمو  
الشخ�سي

   .      .  بین املجموعات
  .     .          .   داخل املجموعات

  .   
      .   اإلجمالي

إعداد الباحثان
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    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

خامًسا: مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة:

يتضح من الجدول )  ( اآلتي:

ايجابيــه  االرتبــاط  معامــالت  جميــع  جــاءت 
وذات دالله معنويه عند مستوي )  . *(، بمعني 
وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــه بیــن كل مــن املتغیــر 
درك( وأبعاد املتغیر 

ُ
املســتقل )الدعم التنظيمي امل

معامــالت  أكبــر  وكانــت  النف�ســي(،  )الرفــاه  التابــع 
والتــي   ) .   ( الدراســة  متغیــرات  بیــن  االرتبــاط 
املــدرك  التنظيمــي  الدعــم  بیــن  العالقــة  تخــص 
يليهــا  الشــخ�سي،  النمــو  الفرعــي  التابــع  واملتغیــر 
الهــدف فــي الحيــاه بمعامــل ارتبــاط بلــغ )   . (، 
تالهــا العالقــة مــع املتغیــر التابــع الفرعــي التعامــل 
مــع اآلخريــن بمعامــل ارتبــاط بلــغ )   . (، ثــم كل 
الــذات  مــن االســتقاللية واإلجــادة البيئيــة وتقبــل 
التوالــي)1   .   علــى  بلغــت  ارتبــاط  بمعامــالت 

.) .      .   1

سادًسا: أثر الدعم التنظيمي املدرك على الرفاه 
النف�سي للعاملين بالقطاع محل الدراسة:

يتضح من الجدول )  ( اآلتي:

متغیــري  بیــن  االنحــدار  نمــوذج  معنويــة 
)متغیــر  املــدرك  التنظيمــي  الدعــم  الدراســة 
مســتقل(، والرفــاه النف�ســي )متغیــر تابــع( وجــاءت 

.%   التفســیر  ونســبة  موجبــة  بيتــا  قيمــة 

مما تقدم:

توجــد  »ال  الثالــث  الفــرض  رفــض  يتــم 
عالقــة إحصائيــة ذات داللــة معنويــة بیــن الدعــم 
للعاملیــن  النف�ســي  والرفــاه  املــدرك  التنظيمــي 

الدراســة«. محــل  بالقطــاع 

النتائج والتوصيات
 	 النتائج:

ً
أوال

التنظيمــي أ-  الدعــم  واقــع  نتائــج  جــاءت 
اإلماراتــي  القطــاع املصرفــي  فــي  املــدرك 
جميعهــا  املبحوثیــن،  الســتجابة   

ً
طبقــا

تشــیر إلــى إدراك العاملیــن للدعــم التنظيمــي املقــدم لهــم مــن قبــل منظماتهــم حيــث تســعى البنــوك محــل الدراســة فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــه املتحــدة إلــى توفیــر بيئــة داعمــة للعاملیــن بهــا وانعكــس ذلــك خــالل جائحــة   Covid1، حيــث 
أكــدت البنــوك محــل الدراســة موقفهــا مــن اســتقرار املوظفیــن ودفــع الرواتــب وعــدم اللجــوء لخفــض العاملیــن، هــذا 
مــا ســاهم فــي إدراك العاملیــن للدعــم املقــدم لهــم وانعكــس ذلــك علــى اســتجابتهم التــي ذهبــت إلــي املوافقــه علــى أن 

جدول رقم )20(
اقع الدعم التنظيمي  تباين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة لو

 للمسمى الوظيفي
ً
درك وفقا

ُ
امل

متغيرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

تقبل  
الذات

    .     .  بین املجموعات
      .   داخل املجموعات    .     . 

 .   
      .   اإلجمالي

العالقات  
مع اآلخرين

   .     .  بین املجموعات
      .   داخل املجموعات    .    .  

 .   
      .   اإلجمالي

اإلجادة  
البيئية

   .     .  بین املجموعات
      .   داخل املجموعات    .     . 

 .   
      .   اإلجمالي

االستقاللية 
   .     .  بین املجموعات

 .    .          .   داخل املجموعات
 .   

      .   اإلجمالي

الهدف في  
الحياة

   .     .  بین املجموعات
      .   داخل املجموعات    .    . 

 .   
      .   اإلجمالي

النمو  
الشخ�سي

   ,     .  بین املجموعات
      .   داخل املجموعات    .    . 

 .   
      .   اإلجمالي

إعداد الباحثان

جدول رقم )21(
مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة

تقبل املتغير
الذات

التعامل مع 
اآلخرين

اإلجادة 
الهدف في االستقالليةالبيئية

الحياة
النمو 

اإلجماليالشخ�سي

الدعم 
التنظيمي 

درك
ُ
امل

 .   * .   * .   * .   * .   * .   * .   *

إعداد الباحثان

جدول رقم )22(
اثر الدعم التنظيمي على الرفاه النف�سي

املتغير 
معامل املتغير املستقلةالتابع

االنحدار بيتا
معامل 

R2 التحديدt مستوى
املعنوية

الرفاه 
النف�سي

الدعم التنظيمي 
درك

ُ
   .    .     .   . امل

إعداد الباحثان



البنــوك محــل الدراســة  تقــدر مســاهمتهم وتقــدر املجهــود اإلضافــة وال تتجاهــل أي شــكوى منهــم وتســعى لتحقيــق 
رفاهيتهــم ورضاهــم بشــكل عــام.

 الســتجابة املبحوثیــن، جميعهــا تشــیر إلــى أن ب- 
ً
جــاءت نتائــج واقــع الرفــاه النف�ســي فــي القطــاع املصرفــي اإلماراتــي طبقــا

العاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة يشــعرون بالرفــاه النف�ســي األمــر الــذي انعكــس مــن خــالل اســتجاباتهم املوافقــة 
علــى أن البنــوك محــل الدراســة تســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق الرفــاه النف�ســي لهــم مــن خــالل املســاهمة فــي 
والنمــو  الحيــاة،  فــي  والهــدف  واســتقاللية،  البيئيــة،  واإلجــادة  اآلخريــن،  مــع  والعالقــات  الــذات،  )تقبــل  تحقيــق 

الشــخ�سي(.

وفًقــا ج-  اإلجمــال  فــي  املبحوثیــن  بیــن  معنويــة  اختالفــات  وجــود  عــدم  عــن  األول  بالفــرض  الخاصــة  النتائــج  أظهــرت 
ملــا تقدمــة لهــم  إلــى إدراك العاملیــن بالبنــوك محــل الدراســة  الــذي يرجــع  لخصائــص العينــة الديموغرافيــة األمــر 
 فــي الفتــرة التــي طبقــت فيهــا 

ً
منظماتهــم مــن دعــم متمثــل فــي العديــد مــن اإلجــراءات التــي تشــعرهم بأهميتهــم خصوصــا

الدراســة وهــي فتــرة تتســم بعــدم اســتقرار األســواق املاليــة، إال ان البنــوك محــل الدراســة قــد قدمــت كل الدعــم 
. ملنتســبيها

أظهــرت النتائــج الخاصــة بالفــرض الثانــي عــن عــدم وجــود اختالفــات معنويــة بیــن العاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة د- 
 لخصائصهــم الديمغرافيــة، فيمــا عــدا محــور االســتقاللية.

ً
حــول شــعورهم بالرفــاه النف�ســي طبقــا

أظهــرت نتائــج مصفوفــة االرتبــاط عــن وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة دالــة إحصائًيــا فــي العالقــة بیــن الدعــم التنظيمــي ه- 
ــدرك يعمــل علــى زيــادة 

ُ
املــدرك والرفــاع النف�ســي للعاملیــن بالقطــاع محــل الدراســة، حيــث إن الدعــم التنظيمــي امل

رفــاه العاملیــن، وعليــه نجــد أن العاملیــن يســعون لتطويــر املواقــف اإليجابيــة تجــاه منظماتهــم، وإذا مــا شــعروا بــأن 
املنظمــة تعــود بالنفــع عليهــم وتهتــم بهــم وأدركــوا أن املنظمــة تضــع الدعــم التنظيمــي ضمــن أولوياتهــا، ســوف يســاهم 

ذلــك فــي رفــع مســتوى الرفــاه النف�ســي للعاملیــن األمــر الــذي تــم اإلشــارة إليــة ســابًقا.

ثانًيا 	 التوصيات:

يقتــرح الباحثــان خطــة عمــل مــن شــأنها تعزيــز الدعــم التنظيمــي املــدرك وشــعور العاملیــن بالرفــاه النف�ســي بالقطــاع محــل 
الدراســة يتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )  (:

أغراض خطة العمل:  1

تعزيز فاعلية الدعم التنظيمي املدرك والرفاه النف�سي للعاملین باملؤسسات املالية اإلماراتية.أ- 

توفیر خدمات الصحة النفسية والرعاية الشاملة واملتكاملة التي تضمن تحقق الرفاه النف�سي.ب- 

تنفيذ استراتيجيات تعزيز الدعم التنظيمي املدرك والرفاه النف�سي والصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسيةج- 

مبادئ خطة العمل:  1

الشمولية: تغطي الخطة جميع العاملین دون التميیز بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع االجتمـاعي واالقتصـادي.أ- 

مراعــاة الحقــوق اإلنســانية للعامليــن: يجــب أن تكــون االســتراتيجيات واإلجــراءات والتدخــالت الراميـــة إلـــى تعزيـــز ب- 
كل مــن املتغیــرات الســابق ذكرهــا تضمــن مراعــاة حقــوق اإلنســان.

النهج متعدد القطاعات: إن تقــــديم اســــتجابة شــــاملة تضم جميع املؤسسات املالية بهــــدف تعزيــــز الرفاه النف�سي ج- 
يقت�ســي إنشــاء شــراكات مــع العديــد مـــن القطاعـــات العامــة والخاصــة والتــي تضمــن نجــاح الخطــة.
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جدول رقم )23(
خطة عمل مقترحة لتعزيز الدعم التنظيمي املدرك وتحسين الرفاه النف�سي للعاملين بالقطاع محل الدراسة

مسئولية آليه التنفيذالتوصية
التنفيذ

مدة 
التنفيذ

رسم السياسـات  
وسن القـوانين

وضـع وتعزيـز وتحـديث وتنفيـذ السياسـات 
واالسـتراتيجيات والبـرامج والقـوانین واللـوائح 
الوطنيـة املتعلقـة بالرفاه النفسـي فـي القطاع 
املصرفي، بمـا فـي ذلـك إنشـاء مـدونات لقواعـد 
املمارسـات التي تضمن الرفاه النف�سي وآليات 

ملراقبة حماية حقوق العاملین وتنفيذ 
التشريعات، على نحو يتما�سى مع حقوق 

اإلنسان الدولية واإلقليمية.

إنشـاء وحـدة أو آليـة للتنسيق معنيـة بالرفاه 
النف�سي فـي املصرف املركزي تحمل مسئولية 

التخطــيط االســتراتيجي، وتقيــيم االحتياجــات، 
والتعاون متعدد القطاعات، وتقييم الخدمات.

توعيـــــة صـــــانعي السياســـــات الوطنيـــــــــة بقضــــــــــايا 
الصـــــحة النفســـــية وحقـــــــوق اإلنســــــــــــان مـــــــن 

خـــــــالل إعـــــــداد ملخصـــــــات للسياســــــــــــات 
ومنشــــورات علميــــة وتقــــديم دورات لتنميــــة 

املهــــارات القياديــــة فــــي مجــــال الصحة النفسية.
توعيـــــة صـــــانعي السياســـــات بالبنوك الوطنية 

بقضــــــــــايا الرفاه النف�سي وحقـــــــوق العاملین 
مـــــــن خـــــــالل إعـــــــداد ملخصـــــــات للسياســــــــــــات 
ومنشــــورات وتقــــديم دورات لتنميــــة املهــــارات 

القياديــــة فــــي مجــــاالت الدعم التنظيمي 
والصحة النفسية والرفاه النف�سي.

مراقبـــة وتقيـــيم تنفيـــذ السياســـات والتشـــريعات 
لضـــمان خضـــوعها ألحكـــام اتفاقية حقوق 

األشخاص واالستفادة مـن هـذه املعلومـات فـي 
آلية رفع التقارير الخاصة بهذه االتفاقية.

املصرف 
سنةاملركزي تخطيط املوارد2

فرض تعميم على جميع البنوك بتوفیر میزانية 
تتناسب مع املوارد البشرية املستهدفة وغیرها 
من املوارد الالزمة لتنفيذ الخطط التي تدعم 

الرفاه النف�سي للعاملین.

 

التنسيق 
والتعاون 

بين أصحاب 
املصلحة

تحفیز أصحاب املصلحة من جميع القطاعات 
املعنية واملساندة للخطة الشاملة.

 
تمكين 

املؤسسات 
املالية

إشراك املؤسسات املعنية في وضع وتنفيذ السياسات 
والقوانین التي تضمن تحقيق الرفاه النف�سي.

 

إبرام شراكة مع 
وكاالت إنمائية 

إقليمية  محلية و
ودولية متعددة 

األطراف

مثل )املصارف اإلنمائية اإلقليمية والدولية 
-البنك الدولي- وكاالت األمم املتحدة اإلنمائية( 
تهدف لدعــم تبــادل املعلومــات بــین املؤسسات 

املعنية بشــأن وضــع سياســات وتشــريعات 
 إلـى أطـر لتعزيز الرفاه 

ً
واســتراتيجيات استنادا

النف�سي والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية.

االجتمـاع مـع ممثلـي جميـع القطاعـات ذات 
الصـلة وأصـحاب املصـلحة املعنيــین والتفاعــل 
معهــم والســعي للوصــول إلــى توافــق فــي اآلراء 
بيــنهم عنــــد تخطـــــــيط أو وضــــع السياســـــــات 

والقـــــــوانین والخـــــــدمات املتعلقـــــــة بالرفاه 
النف�سي، ويشـمل ذلـك تبـادل املعلومـات بشـأن 
اآلليـات الفعالـة لتحسـین تنســــيق السياســــات 

ذات الصلة بالــوعي بالرفاه النفســي.
االشـتراك مـع أصـحاب املصـلحة فـي الـدعوة 
بفعاليـة إلـى زيـادة تخصيص املوارد للصحة 

النفسية للعاملین.
تــــوفیر خــــدمات الصـــحة النفســــية للعاملین من 

خالل إنشاء وحـــدة للصحة النفسية.

املؤسسات 
املالية 

العاملة 
في دولة 
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

خطة 
سنوية 

يتم 
مراجعتها 

كل   
شهور

 

مؤسسات 
أكاديمية محلية 
إقليمه ودولية  و
تعمل كشريك 

استراتيجي

خطط تدريب قائمة على بنـاء معـارف ومهـارات 
القائمین على إدارة املؤسسات املالية من إدارة عليا 
ووسطى ويراعــي في ذلك االختالفــات الثقافيــة، من 

خالل إدخـال مفاهيم الدعم التنظيمي والرفاه 
النف�سي ضمن املواد العلمية للبرامج التدريبية؛ 

وتدريب وتوجيه األخصائيین الصحيین العاملین في 
امليـدان، والسـيما فـي املرافـق غيـر

 

إدارات املوارد 
البشرية 

باملؤسسات 
املالية

استحداث قسم للصحة النفسية يضمن 
تقييم سعادة العاملین ومستوى الرفاه 

النف�سي للعاملین من أجل التطوير والنهوض 
بفكر الرفاه النف�سي، باإلضافة إلى استحداث 

مقاييس تضمن توفیر بيانات محدثة عن شعور 
العاملین بالرفاه النف�سي.
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ABSTRACT

The present study aims to investigate the relationship between the perceived organizational support 
and the psychological well-being. A random sample of 323 Employees was chosen from the Emirati banking 
Sector. In addition to investigating the statistical significance differences between employees’ awareness 
)Perceived Organizational Support - Psychological Well-being( according to the sample demographic vari1
ables. 

A questionnaire has been used to collect the primary data, the results showed that there are no statis1
tical significance differences between employees’ awareness )Perceived Organizational Support - Psycho1
logical Well-being( according to the sample demographic variables, the results also revealed that there is a 
significant positive relationship between )Perceived Organizational Support - Psychological Well-being(.

 The researchers have also come up with a set of recommendations and action plan to enhance the 
level of Psychological Well1being.

Key Words: Perceived Organizational Support, Psychological Well1being.
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امللخص 1

تعزيـــز  البشــرية وكيفيــة  للمــوارد  بعــد  عــن  التدريــب  استـــراتيجيات  واقــع  علــى  التعــرف  الــى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
األولويــات التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان، وتحديــد مــدى اختــالف هــذه األبعــاد باختــالف الخصائــص 
واألولويــات  بعــد  عــن  التدريــب  استـــراتيجيات  بیــن  العالقــة  ونــوع  طبيعــة  تحديــد  جانــب  إلــى  فيهــا  للعاملیــن  الديموغرافيــة 
التنافســية. ولتحقيــق ذلــك تــم االعتمــاد علــى قائمــة اســتقصاء لجمــع البيانــات باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل لشــاغلي 
تــم اختيــار )  %( مــن املوظفیــن وبالتالــي  الوظائــف العليــا حيــث بلغــت العينــة )  ( مبحــوث والعتبــارات الوقــت والكلفــة 
يصبــح حجــم عينــة الدراســة )   ( مفــردة. وقــد جــاءت نتائــج الدراســة امليدانيــة لواقــع كل استـــراتيجيات التدريــب عــن بعــد 
واالولويــات التنافســية محايــده تميــل الــى املوافقــة بدرجــة قليلــه. كمــا أظهــرت  النتائــج عــدم وجــود اختالفــات معنويــة بیــن 
إدراك العاملیــن حــول واقــع استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد واألولويــات التنافســية وفًقــا  للمتغيـــرات الديموغرافيــة )النــوع 
بیــن إدراك العاملیــن بالقطــاع  أنــه ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة  والســن ومــدة الخدمــة(، كمــا أظهــرت النتائــج 
محــل الدراســة حــول مســتوي ممارســاتهم للمســئولية االجتماعيــة وفقــا الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، والســن، 
ومــدة الخدمــة،(. وتوصــل الباحثــان الــى وجــود عالقــة طرديــة دالــة احصائًيــا فــي بیــن كل مــن أبعــاد استـــراتيجيات التدريــب عــن 
ُبعــد  منفــردة ومجتمعــه وأبعــاد األولويــات التنافســية .كمــا توصــل الباحثــان إلــى مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيـــز األولويــات 
التنافســية ودرجــة املفاضلــة بیــن استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد والتـركيـــز علــى إجــراء البحــوث املســتقبلية فــي هــذا املجــال 

لتشــمل قطاعــات أخــرى.

الكلمات املفتاحية:  استـراتيجية التدريب عن ُبعد، األولويات التنافسية، دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.

مقدمة

يحتل التدريب جزًءا مهًما في العملية االستـراتيجية إلدارة املوارد البشرية، حيث يقوم بتـزويـد مسؤولي املوارد البشرية 
باملعلومـــات واملعـــارف الوظيفيـــة املتخصصـــة املتعلقـــة بـــأعمالهم وأســاليب األداء األمثــل لهــا، وصقــل املهــارات والقــدرات التــي 
يتمتعــون بهــا بمــا يمكنهــم مــن اســتثمار الطاقـــات التـــي يختـزنونهـــا ولــم تجـــد طريقهـــا لالســتخدام الفعلــي، باإلضافــة إلــى تعديــل 
السلوك وتطويـر أساليب األداء التي تصـدر عـن األفـراد.يشيـر )     .,Noe et al( الى أن مفهوم التدريب هو العمل والجهد 
املنظــم الــذي يســاهم فــي إكســاب املعرفــة العلميــة واملهــارات التطبيقيــة ومنــح أنمــاط ســلوكية جديــدة للعاملیــن بشــكل خــاص 

واملنظمــات بشــكل عــام ، يصاحبهــا خلــق ميـــزة تنافســية تســاهم فــي تحســین جــودة املنتجــات والخدمــات

ُيعــرف كال مــن )     ,Singh & Thurman( التدريــب علــى إنــه »عمليــة إمــداد العامــل وتـــزويده باملعلومــات واملعرفــة 
فــي تحقيــق مهــام وأهــداف املنظمــة واالرتقــاء  فــي كافــة مجــاالت عملــه بهــدف تحســین أداءه الفــردي والتنظيمــي ومســاعدته 

بمســتواه«. وعليــه يســاهم التدريــب فــي تحســین مســتويات األداء مــن حيــث النوعيــة، والكلفــة، واملرونــة، وزيــادة االبتــكار. 

 *  تم استالم البحث في ينايـر     ، وقبل للنشر في فبـرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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واجــه التدريــب فــي ظــل جائحــة كورونــا كثيـــر مــن التحديــات، حيــث أجبـــرت الجائحــة معظــم البلــدان علــى اإلغــالق الكامــل 
ومن بينها املؤسسات في دولة اإلمارات العربية املتحدة، مما جعل املؤسسات بأنواعها املختلفة تـسعى ملواكبـة هـذه الجائحة، 
وســـد الفجـــوة الناشـــئة عـــن اإلغالق وتطبيق سياسات التباعد االجتماعي والعمل عن ُبعد من خالل البحث عن طرق وسائل 
لزيــادة االســتفادة مــن عمليــات التدريــب املختلفــة، حيــث إن التدريــب مــن العمليــات املحوريــة التــي تــدور حولهــا عمليــة اإلداء 

.)Rieley,      ( والتنمية في املؤسســات، فهو أداتهـــا ووســـيلتها واملحـــرك األسا�ســي، ومســتقبل األمة مرهون بتطويـــر التدريب

وُيعــد مفهــوم التدريــب عــن بعــد أحــد البيئــات املســتحدثة التــي يمكــن اســتخدامها فــي التدريــب، حيـــث تقـــوم عـــلى توظيــف 
التقنيات الحديثة، كتطبيقات الويب ومقاطع الفيديو والكتب اإللكتـــرونية، بحيث يكون متاحة للمتـــدربین في املنـــزل حيث 
يقــوم املتدربیــن بممارســة التعلــم الفــردي أو الجماعــي املباشــر، وتحويــل أنشــطة التدريــب املعتــادة أنشــطة تعلــم تفاعليــة، 
فــكان البــد مــن هــذه الدراســة التــي أتمنــى أن تســهم بقــدر مــا فــي توجيــه مفهــوم التدريــب عــن بعــد وعــرض ســلبياته للوصــل إلــى 
حلهــا وعــرض اإليجابيــات لتطويـــرها حتــى نصــل إلــى صيغــة للتدريــب عــن بعــد مــن شــأنها أن تحقــق ميـــزة تنافســية  عاليــة رغــم 

 . )Dhawan, 2020( التحديــات الخارجيــة والداخليــة

ظهــرت الحاجــة للتدريــب عــن ُبعــد عندمــا اتجهــت منظمــات األعمــال للبحــث عــن ســبل لتحقيــق وفــورات ماليــة مــن خــالل 
تخفيــض التكاليــف، وقــد اســتثمرت الشــركات ووفــرت املــوارد الالزمــة لتأســيس بنيــة تحتيــة تحقــق الهــدف مــن التدريــب عــن 

 .)Burgess & Russell,     ; Harris & Jones ,     ( ُبعــد

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:

 – اإلطار النظري 
ً
أوال

استـراتيجيات التدريب عن بعد

البيئــة  فــي  واملهــددات  الفــرص  تحليــل  علــى  يعتمــد  ُبعــد  عــن  التدريــب  إلدارة  االستـــراتيجي  املفهــوم  إن  القــول  يمكــن   
الخارجيــة وعواملهــا املختلفــة )االقتصاديــة والسياســية والتكنولوجيــة واالجتماعيــة(، ومــن ثــم تحديــد نقــاط الضعــف والقــوة 
فــي بيئــة العمــل الداخليــة )العوامــل البشــرية واملاديــة واملعلوماتيــة(. فاملنظمــات املتعلمــة فــي ظــل التغيـــر املســتمر البــد مــن 
التعديــل فــي كافــة االستـــراتيجيات الحاليــة وتتبنــي أنــواع جديــدة مــن االستـــراتيجيات للمحافظــة علــى ميـــزتها التنافســية، وهــذا 
التغيـــر يؤثــر علــى االستـــراتيجيات الوظيفيــة لــكل مهمــة أو وظيفــة ومنهــا نشــاط التدريــب، حيــث وجــدت املنظمــات نفســها 
غيـــر قــادرة علــى املنافســة ممــا اضطرهــا للخــروج مــن الســوق. وفــي الغالــب قــد تضطــر إلــى تقليــل العمالــة. وهــذ التغيـــرات فــي 
ل تهديــًدا للمؤسســات العاملــة فــي األســواق الدوليــة، وفــي نفــس الوقــت يشــكل فرًصــا محتملــة. 

ّ
شــك

ُ
البيئــة الخارجيــة أصبحــت ت

ممــا قــاد إلــى االلتفــات إلــى إدارة املــوارد البشــرية استـــراتيجًيا باالعتمــاد علــى أهــداف املنظمــة ورســالتها لكــي تكــون قــادرة علــى 
مواجهــة التغيـــرات. وفــي نفــس الوقــت املحافظــة علــى الجــودة والفعاليــة ومكانتهــا التنافســية. كمــا أوضحــت الدراســات وجــود 
مــوارد  استـــراتيجية  تســتخدم  التــي  املنظمــات  وأن  للمنظمــات،  العامليــة  واملكانــة  البشــرية  املــوارد  استـــراتيجية  بیــن  عالقــة 
فــي مجــال تحقيــق مســتويات جــودة عاليــة، وتحســین وتطويـــر أداء أفرادهــا العاملیــن  بشــرية متكاملــة يكــون أداؤهــا أفضــل 

.)Leonard & McAdam,    (

إستـراتيجية التدريب والوسائل املساعدة

ودراســة  واملؤتمــرات  كاملحـــاضرات  املتعــددة،  والوســائط  التدريــب  طــرق  مــن  مجموعــة  هــي  التدريــب  استـــراتيجيات 
واملرئيــة  الـــمسموعة  كالوســـائل  والنشــاطات  األســاليب  تلــك  تدعــم  التــي  الوســـائل  فهــي  املتعـــددة  الوســـائط  وأمـــا  الحــاالت. 

.)Beardwell & Claydon, 2010( التدريبيــة  الوســائل  أفضــل  اختيــار  مــن  البــد  األســاس  هــذا  وعلــى  كالحاســوب. 

فيما يلي عرًضا الستـراتيجيات التدريب عن بعد:

استـراتيجية التدريب الفردي  1

هــي أن يقــوم كل موظــف مــن املتدربیــن باألنشــطة والبـــرامج التــي يتضمنهــا البـــرنامج التدريبــي عــن ُبعــد بصــورة فرديــة 
حســب قدراتــه وإمكانياتــه الفرديــة بإشــراف املــدرب لكــي يحقـــق األهــداف املرجــوة مــن التدريــب. والتدريــب هــو أداة ملســاعدة 
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املوظفیــن فــي التطــور الوظيفــي والشــخ�سي. والغــرض األســاس منــه هــو مســاعدة املوظفیــن علــى الوصــول إلــى األهــداف املهنيــة 
قصيـــرة وطويلــة األجــل، وكذلــك تحســین األداء الوظيفــي الحالــي. والـــ IDP ليــس أداة لتقييــم األداء أو النشــاط ملــرة واحــدة، 
ويجب أن ُينظر إليه على أنها شــراكة بین املوظف واملشــرف، ويتضمن التحضيـــر وردود الفعل املســتمرة. وتطلبه العديد من 
الــوكاالت مــن املوظفیــن الجــدد والحاليیــن. يتــم تشــجيعه فــي العديــد مــن املنظمــات. وتطلــب العديــد مــن الــوكاالت الفيدراليــة 

مــن موظفيهــا إكمــال الـــ IDP ســنوًيا. ويجــب أن يكــون لــدى جميــع كبــار التنفيذيیــن خطــة تطويـــر تنفيــذي.

يفيــد تخطيــط التدريــب الفــردي املنظمــة مــن خــالل مواءمــة جهــود تدريــب املوظفیــن وتطويـــرهم مــع مهمتهــا وأهدافهــا 
وغاياتها. عند استخدام الـ IDP، ويطور املشرفون فهًما أفضل لألهداف املهنية ملوظفيهم ونقاط القوة واحتياجات التطويـر 
ممــا يــؤدي إلــى وجــود موظفیــن أكثـــر واقعيــة وخطــط تطويـــر ناجحــة. ويتحمــل املوظفــون املســؤولية الشــخصية واملســاءلة عــن 
تطورهــم الوظيفــي، واكتســاب أو تعزيـــز املهــارات التــي يحتاجونهــا للبقــاء علــى اطــالع باملهــارات املطلوبــة. وبعــض فوائــد IDP هــي: 

)https://www.opm.gov/wiki/training/individual1development1plans.ashx(

توفيـر آلية إدارية لتحديد ومتابعة احتياجات وخطط التنمية1 

املساعدة في التخطيط ملتطلبات التدريب والتطويـر الخاصة بالوكالة1 

مواءمة جهود تدريب وتطويـر املوظفین مع مهمتها وأهدافها وغاياتها1 

استـراتيجية التدريب التفاعلي:  1

»يشيـــر مفهــوم التدريــب التفاعلــي إلــى الكثيـــر مــن أســاليب التدريــب التــي يســتطيع املوظفــون مــن خاللهــا فــي جماعــات 
 ،)Artz & Newman,    ( هــدف مشتـــرك  إنجــاز  أو  لحــل مشــكلة معينــة  الوصــول  الــي  تهــدف  والتــي  القــدرات،  مختلفــة 
ويتطلب التدريب التفاعلي عمل املتدربون والتشاور فيما بينهم بصورة جماعية وتسخيـر جميع طاقاتهم العقلية والجسدية 
للمســاعدة فــي تحفيـــز باقــي أعضــاء املجموعــة إلنجــاز هــذا الهــدف املشتـــرك ». ويتطلــب التدريــب التفاعلــي الخــروج مــن املفهــوم 
القديــم والخاطــئ واملتمثــل فــي وضــع عــدد مــن املتدربیــن لديهــم قــدرات مختلفــة ووضعهــم فــي مجموعــات ثــم تشــجيعهم للعمــل 
مــع بعضهــم البعــض ومســاعدة بعضهــم البعــض، فهــذا ليــس كافيــا للحصــول علــى نتائــج جيــدة، فالبــد أن يكــون للمتدربیــن 
أســباب مقنعــة لتقديــم العــون لزمالئهــم وتعليمهــم وتوســيع معلوماتهــم وهــذا هــو حجــر الزاويــة لنجــاح التدريــب التعاونــي. 

)Staker & Horn,     (

إستـراتيجية التدريب املدمج:   1

هــي تجميــع لــكل مــن استـــراتيجيات التدريــب الفــردي والتدريــب التفاعلــي وذلــك عبـــر ممارســـة كـــل فــرد مـــن املتدربیــن 
ملجموعــة مــن األنشــطة والبـــرامج التـــي يحتويهــا البـرنـــامج التـــدريبي بـــصورة فرديـــة تحـــت إشــراف املــدرب عــن بعــد لكــي يقــوم 
بتعليمهــا لزمالئــه فــي املجموعــة وهكــذا بالنســبة لــكل متــدرب فــي املجموعــة. ويعــرف بأنــه أي تنظيــم تدريبــي يتلقــى مــن خاللــه 

املتــدرب تدريبــه مــن خــالل اإلنتـــرنت

  .)Charles et al.,     (و ،)    ،دريب املدمج في: )حسن
ّ
»تتمثل مزايا الت

تقليل نفقات التدريب بشكل كبيـر مقارنة بالتدريب اإللكتـروني فقط.1 

يوفر االتصال املباشر بین املدرب واملتدرب مما يـزيد من التفاعل بينهم وبین املتدربین واملحتوى التدريبي.1 

تعزيـز العالقات االجتماعية واإلنسانية بین املتدربین فيما بينهم وبین املتدربین واملدربین.1 

ة االحتياجات الّتدريبية لدى املتدربین باختالف خصائصهم الديموغرافية.1 
ّ
 القابلية لتوفيـر كاف

االستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ واالستخدام.1 

رفع جودة العملية الّتدريبية وإثـراء املعرفة اإلنسانية وأيضا جودة البـرنامج التدريبي.1 

التواصل بین مختلف الثقافات لالستفادة واإلفادة من كل ما هو جديد في العلوم.1 

https://www.opm.gov/wiki/training/individual


أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

استـراتيجية التدريب الذاتي  1

»يمكــن تعريــف التدريــب الذاتــي أن املوظــف يســتطيع اكتســاب املهــارات والخبـــرات واملعلومــات ذاتًيــا دون االعتمــاد علــى 
املراكز التدريبية، فهذه العملية الناتجة من الدوافع الداخلية للمتدرب واقتناعه بالتحسین والتطويـــر من قدراته ومهاراته 
وبممارســته لنشــاطات تدريبيــة مختلفــة بنفســه مــن املصــادر املختلفــة بعــد التعــرف علــى احتياجاتــه التدريبيــة، وبعدمــا يقــوم 
بتحديــد أهدافــه الخاصــة وصياغتهــا، وتصميــم الوســائل املالئمــة لــه، ليضــع خططــه تدريبيــة املناســبة لقدرتــه علــى التعلــم 
 مــن العمــر، والــذكاء، والقــدرات اإلدراكيــة، واملواهــب الخاصــة بالفــرد 

ً
بســرعة، وأن تناســب وتوجهاتــه وميولــه. كمــا ُيؤثـــر كال

علــى عمليــة التعلــم الذاتــي، باإلضافــة إلــى اســتطاعته التعلــم بذاتــه، وأيًضــا معوقــات جســده، واملعوقــات االقتصاديــة الخاصة 
https://www.( »ــم

ّ
بــه، وبيئتــه االجتماعيــة املناســبة للعميلــة التعليميــة، وقــوة إرادة الفــرد ودوافعــه علــى االســتمرار بالتعل

)/thaqfya.com/self-learning-strategy

 امليـزة التنافسية

تســعى املنظمــات الــى الوصــول الــى ميـــزة تنافســية معينــة أو مجموعــة ميـــزات تمنحهــا قــوة القيــادة الشــاملة فــي الســوق، 
ويعتمــد ذلــك علــى مجموعــة محــددة مــن العوامــل فــي مكانهــا، وتعــرف باســم مؤهــالت الطلــب )     Drejer(. أمــا الفائــزون 
بالطلبــات هــم الشــرائح التــي تجعــل املنتــج أو الخدمــة مميـــًزا وتتســبب فــي إنفــاق املســتهلك للمــال عليهــا. ُينظــر إلــى الفائزيــن علــى 
أنهــم جوانــب عــروض الشــركة التــي يقدرهــا املســتهلك قبــل كل �ســيء آخــر، ومــع ذلــك فــإن وجــود املنافســة واالبتــكار يضمــن أن 

عمليــة تقييــم مؤهــالت الطلبــات والفائزيــن بالتـــرتيب فــي حالــة تغيـــر مســتمر.

مفهوم امليـزة التنافسية   1

قد يخلط البعض بین مفهومي امليـزة التنافسية واألولويات التنافسية أو أحيانا يطلق عليها مصادر امليـزة التنافسية، 
واهتــم العديــد مــن الباحثیــن واألكاديميیــن بوضــع مفهوًمــا واضًحــا لهــا، فقــد عرفهــا )     ,Porter( علــى إنهــا »توصــل املؤسســة 
الــى اكتشــاف طــرق جديــدة أكثـــر فعاليــة مــن تلــك املســتخدمة مــن قبــل املنافســین، كمــا يمكــن تعريــف امليـــزة التنافســية علــى 
 ،)Tracey et al,.    ( .»أنهــا »مــدى قــدرة الشــركة علــى خلــق والحفــاظ علــى مركــز يمكــن الدفــاع عنــه فــي مواجهــة منافســيها
كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا القــدرات التــي تســمح للشــركة بتشــكيل ميـــزتها التنافســية املحــددة علــى هــذا النحــو وتميـــز نفســها عــن 
منافســيها فــي الســوق املحليــة والعامليــة )     ,.Ragu et al(، فيمــا يـــرى )     ,Ma( امليـــزة التنافســية بأنهــا عــدم التماثــل أو 
التفاضــل فــي أي ســمة أو عامــل يســمح للشــركة بخدمــة عمالئهــا بشــكل أكثـــر فعاليــة مــن اآلخريــن، وبالتالــي خلــق قيمــة أفضــل 

للعمــالء وتحقيــق أداء متفــوق.

أنواع امليـزة التنافسية  1

حــدد »مايــكل بورتـــر« فــي عــام      ُبعديــن أساســيین أو استـــراتيجيتین مهمتیــن لتحقيــق امليـــزة التنافســية، همــا ميـــزة 
الســعر وتميـــز املنتــج، وركــز علــى القيــادة الشــاملة للكلفــة حيــث يمكــن للشــركة أن تقــود الســوق عندمــا تقــدم نفــس املنتجــات 
والخدمات التي يقدمها منافسوها، لكن بسعر أقل، وقد حققت هذه االستـراتيجية نجاًحا واسًعا عندما اعتمدتها الشركات 
اليابانيــة لصناعــة الســيارات. كمــا يمكــن للشــركات أن تحقــق التميـــز عنــد تقديــم منتجــات وخدمــات أفضــل مــن منتجــات 
وخدمــات املنافســین. ويـــرى »بورتـــر« عنــد اختيــار أي مــن هذيــن الُبعديــن التـركيـــز بعنايــة علــى اإلدارة االستـــراتيجية للشــركة 
بشــكل عــام وبنــاء امليـــزة التنافســية والحفــاظ عليهــا بشــكل خــاص، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار األبعــاد العامــة الســتخدامها مــن 

.)Porter,     ( حيــث استـــراتيجية التـركيـــز

العامليــة واملحليــة فرصــة  للشــركات  قــد أعطــت  التـركيـــز الجزئــي  يـــرى )Halawi & Haydar, 2018( أن استـــراتيجية 
ســتخدم هــذه االستـــراتيجية فــي الشــركات التــي تتســم 

ُ
للتوســع واالنتشــار بشــكل يمنحهــا امليـــزة التنافســية املطلوبــة.و عــادة مــا ت

بصغــر حجمهــا نظــًرا لعــدم امتالكهــا مــا يكفــي ملنافســة الشــركات الكبيـــرة. وتعتمــد الشــركات هــذا النــوع مــن االستـــراتيجية عنــد 
التـركيـــز علــى احتياجــات املتعاملیــن، وكيفيــة تحســينها.

https://www.thaqfya.com/self-learning-strategy/
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املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

عندمــا تصــل املنظمــات والشــركات الــى القــدرة علــى التــوازن بیــن الســعر املالــي والنوعيــة العاليــة الشــركات مــن تحقيــق 
التــوازن املثالــي بیــن الســعر والجــودة، فإنهــا ســتتمكن مــن تطبيــق املفاهيــم التــي جــاء بهــا »بورتـــر« رغــم قــدم هــذه االستـــراتيجية 

وســوف تحقــق الدخــول الــى األســواق العامليــة وبشــكل كبيـــر. 

األولويات التنافسية  1

ويطلق عليها في بعض األدبيات العلمية والبحوث الدراسية مصادر امليـزة التنافسية أو األهداف التنافسية وكلها تشيـر 
 )Phusavat & Kanchana,     ( ،)Krajewski & L, Ritzman, 2019( لنفس املعنى األولويات التنافسية، حيث يشيـر كل من
الــى مفهــوم األولويــات التنافســية علــى إنهــا قــدرة املنظمــة علــى صياغــة وتنفيــذ مجموعــة مــن األبعــاد التــي تمنحهــا مركًزا تتنافس به 

بیــن املنظمــات األخــرى التــي تعمــل بنفس املجال.

كمــا يمكــن تعريــف األولويــات التنافســية علــى إنهــا القــدرة املكتســبة مــن خــالل للمــوارد املتوفــرة فــي املنظمــة واســتثمارها 
 ،)Boyer & Lewis, 2002( بشــكل يحقــق مســتوى إنجــاز أعلــى مــن الشــركات األخــرى فــي الخدمــات املقدمــة أو الســوق نفســه
وعرفهــا كل مــن )     ,Cepeda &. Vera( علــى إنهــا قــدرة عنصــر مــن مجموعــة عناصــر التفــوق الــذي تحقــق املنظمــة عنــد 

اتباعهــا استـــراتيجية معينــة للتنافــس.

 )Hayes & Wheelwright,     ( يعــود أصــل مصطلــح »األولويــات التنافســية« الــى عــام      عندمــا اقتـــرح كل مــن
أربعــة مصــادر أن حســن اســتثمارها بشــكل جيــد ســوف تمنــح املنظمــة ميـــزة تنافســية عاليــة هــي )الكلفــة، والنوعية/الجــودة، 
والتســليم/الوقت، واملرونــة(، مــن ثــم أضــاف العديــد مــن الباحثیــن  واملمارســین إلــى هــذه القائمــة  عوامــل إضافيــة أو تعديــل 
بعضهــا لتصبــح أكثـــر متالئمــة مــع الدراســات والتطبيقــات  الحديثــة منهــا مســاهمات )     ,Foo & Friedman(حيــث اقتـــرحا 
ســت أولويــات تنافســية، مضيفیــن »الخدمــة« و»تكنولوجيــا التصنيــع« إلــى مــا ســبق مــع توســيع »الوقــت« بحيــث يـــركز علــى 

وقــت الســوق واملهلــة الزمنيــة التــي تمنــح، فيمــا يـــرى آخــرون إمكانيــة إضافــة عاملــي االعتماديــة و اإلبــداع.

املرونةأ- 

لقــد أصبحــت املرونــة اليــوم أحــد أهــم األبعــاد الحاســمة التــي تعتمــد عليهــا املنظمــات  فــي أســواق الحاضــر واملســتقبل 
بســبب التـــزايد املســتمر فــي  رغبــات الزبائــن  فــي التغيـــر والتنــوع وحتــى ســبل  إشــباعها. عــرف )     ,.Slack, et al( املرونــة بأنهــا 
االســتجابة الســريعة للتغييـــر فــي رغبــات الزبائــن فضــال  عــن زيــادة رضــا املتعاملیــن  فــي التســليم بواســطة تقليــص الوقــت، كمــا 
يـــرى بــأن املرونــة تعنــي قــدرة الشــركة علــى تغييـــر أنشــطة العمليــات وتحويلهــا  إلــى أســاليب عمــل  أخــرى وهــذا ربمــا يعنــي تغييـــر 
أداء العمليــات وكذلــك تغييـــر طريقــة ووقــت أداء النشــاط، فالزبــون يحتــاج إلــى تغييـــر أســلوب العمــل لتوفيـــر أربعــة متطلبــات  
أساســية لهــا هــي مرونــة املنتــج و مرونــة املزيــج و مرونــة الحجــم و مرونــة التســليم. كمــا عــِرّف )     ,Mandelbaum( املرونــة 
بأنهــا القــدرة علــى االســتجابة بفعاليــة للظــروف املتغيـــرة. ,العمــل علــى تمديدهــا ودعمهــا مــن قبــل عــدد مــن املؤلفیــن. تتفــق كل 
مــن )     ,Zelenovich,     ; Nakane & Hall,     ; Upton( علــى أهميــة املرونــة فــي التعامــل مــع عــدم اليقیــن. تشيـــر 
تعاريــف املرونــة إلــى املصطلــح الوظيفــة الرئيســية، وهــي إتقــان التغييـــرات ومواجهــة عــدم اليقیــن الناتــج عــن األعمــال الداخليــة 
والخارجيــة البيئــات. فــي هــذا االتجــاه يعــرف )     ,Nakane & Hall( املرونــة بأنهــا اســتجابة ســريعة لتغيیــر حجــم اإلنتــاج، 
ــر لــكل زبــون احتياجاتــه(، إدخــال منتجــات جديــدة واعتمــاد تكنولوجيــا  وتغيـــر مزيــج املنتجــات ، وتخصيــص املنتــج )أي توفيـ
 )Boyer & Lewis,     ( تعريف املرونة التي جاء بها كل من )Upton,     ( جديدة ذات مواصفات عالية الجودة. ويؤكد
على أنها القدرة للتغييـر أو التفاعل مع القليل من العقوبة في الوقت والجهد والتكلفة أو األداء. يمكن االستنتاج أن كال من 
)     ,Boyer &. Lewis( و)     ,Upton( قــد ركــزوا علــى التعامــل مــع التغييـــرات بكفــاءة وعلــى نحــو فعــال. وبعبــارة أخــرى، 
الكفــاءة والفعاليــة هــي املعاييـــر األساســية لقيــاس األداء، حيــث يجــب أن تتحقــق األهــداف التنظيميــة بتكلفــة أقــل وبتكلفــة 
أقــل زيــادة اســتخدام املــوارد. ينــص )     ,Corrêa( علــى أن تعريــف املرونــة يتكــون مــن ثالثــة عناصــر رئيســة: العنصــر األول 
هــو »القــدرة« ، الــذي يعطــي مرونــة شــخصية محتملــة. والثانــي هــو »الــرد«. تعنــي االســتجابة عموًمــا، كــرد الفعــل أو التكيــف 

مــع التغييـــرات.



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

القيــام  فــي عالــم األعمــال، عليهــا  النجــاح والنمــو  البقــاء وتحقــق  فــي  تـــرغب  الباحثــان أن مهمــة أي منظمــة  يـــرى  وهنــا 
ممكنیــن. ووقــت  جهــد  بأقــل  الزبائــن  تـــر�سي  التــي  واملتطلبــات  الحاجــات  لجميــع  باالســتجابة 

الجودة/ النوعيةب- 

الجــودة ســالح تناف�ســي فــي الســوق وهــي بمثابــة منتجاتهــا علــى أســاس العديــد مــن الســمات التــي ســتؤدي إلــى القــدرة علــى 
تحصيل ســعر ممتاز. ومن ثم الجودة تســاعد الشــركات على تعزيـــز قدرتها التنافســية وتعزيـــز والء املتعاملین من خالل تلبية 
توقعاتهــم. يقــود هــذا االســتنتاج الشــركة إلــى النظــر إلــى الجــودة علــى أنهــا ســالح تناف�ســي يجــب اعتمــاده كاستـــراتيجية مــع دور 

رئيــس فــي خلــق والحفــاظ علــى ميـــزتها التنافســية.

يمكــن القــول إن الجــودة هــي حالــة ديناميكيــة مرتبطــة بنوعيــة منتجاتهــا واألفــراد واألنشــطة والبيئــات التــي تحقــق أو 
تتجــاوز مــا يتوقعــه الزبائــن حيــث يـــرى )     , Armstrong( أن النوعيــة تعنــي تحقــق حالــة الرضــا الكاملــة للمتعاملیــن معهــا 
ويمكن إدراكها على إنها تســاهم بشــكل مباشــر وغيـــر مباشــر في تحقيق امليـــزة التنافســية وتســتمر معها، لذلك على املنظمات 
أن تــدرك أهميــة الجــودة وتبــادر بشــكل مســتمر فــي تحســین نوعيــة منتجاتهــا، وعليهــا أن تقــدم مــا هــو أفضــل بشــكل يديــم 

النوعيــة، وأن تســعى لتتفــوق علــى املنافســین بذلــك. 

يـــرى كل من )Krajewsky & Ritzman, 2005( أن املنظمات التي تســعى الى تقديم ســلع وخدمات بنوعية تلبي حاجات 
ورغبــات متعامليهــا ويحقــق وتوقعاتهــم فإنهــا ســوف تتمكــن مــن البقــاء فــي الســوق والنجــاح فــي فهــم ســلوك املنافســة. وممــا ســبق 
يـــرى الباحثــان أن نجــاح املنظمــة فــي عالــم األعمــال الواســع يقــف عنــد قدرتهــا علــى تقديــم ســلع وخدمــات تحقــق أو تفــوق 

متطلبــات الزبائــن وإرضــاء رغباتهــم وبمواصفــات عاليــة تســتطيع تعزيـــز امليـــزة التنافســية للمنظمــة.

الكلفةج- 

يـرى )     ,Porter( إمكان تحقيق امليـزة التنافسية من خالل تبني واحد أو أكثـر من العناصر العامة التالية:

االستـــراتيجيات التنافســية:  ( تكلفة القيادة، وميـــزات هذه االستـــراتيجية هي: التكلفة املنخفضة مقارنة باملنافســین، 
واملنتجات ذات الصلة واملوحدة، ووفورات الحجم. لذلك تتطلب استـراتيجية قيادة التكلفة الشاملة اإلشراف على العمالة، 
ومراقبــة التكاليــف املشــددة، واملتكــررة وتقاريـــر رقابيــة مفصلــة وحــزم منظــم واســتجابة؛  ( التمايـــز: وهــذه االستـــراتيجية 
موصوفــة فــي شــروط تفــرد املنتــج، والتـركيـــز علــى التســويق والبحــث، وهيــكل مــرن؛ و ( التـركيـــز: وتتضمــن هــذه االستـــراتيجية 
التـركيـــز علــى هــدف استـــراتيجي ضيــق )مجموعــة املشتـــري أو خــط اإلنتــاج أو الســوق الجغرافــي( مــن خــالل التمايـــز أو التكلفــة 
املنخفضــة أو كليهمــا. أمــا )     ,Hill( فيشيـــر إلــى أن تكلفــة املنتجــات أو الخدمــات املنخفضــة هــي األولويــة عندمــا تكــون 
 ،)Porter,     ( هوامــش الربــح منخفضــة. ويعــود أصــل ربــط استـــراتيجية قيــادة التكلفــة بامليـــزة التنافســية الــى مــا اقتـــرحه
هــي أن امليـــزة التنافســية يمكــن تقســيمها إلــى نوعیــن أساســيین: تكلفــة أقــل مــن املنافســین، أو القــدرة علــى التفريــق والقيــادة 

الســعر املتميـــز الــذي يتجــاوز التكلفــة اإلضافيــة للقيــام بذلــك.

قياًســا  الكلــف  مــن  يمكــن  مــا  بأقــل  املنتجــات  وتوزيــع  إنتــاج  علــى  املنظمــة  قــدرة  بأنهــا  الكلفــة  تعريــف  يمكــن  كذلــك 
باملنافســین فــي ذات الصناعــة، وبالتالــي فإنهــا ســتمتلك ميـــزة تنافســية تســتطيع مــن خاللهــا الســيطرة عليــه، وبذلــك فــإن علــى 
التنافــس فــي الســوق وعلــى تخفيــض الكلــف بشــكل خــاص ســوف ينعكــس علــى الســعر النهائــي للمنتــج الــذي تتنافــس عليــه 
الشــركات، وبخاصــة فــي األســواق التــي يكــون للمســتهلك دور كبيـــر فــي تحديــد  ميـــزة تنافســية أكثـــر حساســية تجــاه األســعار 
الكلفــة  أســاس  علــى  بالتحديــد  يشتـــري  مــن كل صناعــة  جــزًءا  هنــاك  بــأن  يـــرون  كمــا   )Krajewsky &  Ritzman,      (

املنخفضــة، وللتنافــس فــي تلــك األســواق علــى الشــركة أن تنتــج بأقــل كلفــة ممكنــة.

التسليم /الوقتد- 

التســليم هــو أولويــة تنافســية حيــث إن املتعاملیــن يهتمــون بإشــباع حاجاتهــم ورغباتهــم فــي إيصــال الخدمــة أو الســلعة فــي 
الوقــت املناســب. مــن هنــا يعــرف كل مــن )     ,Kumar& Kumar( التســليم بHنــه “تســليم الخدمــة املطلوبــة يعنــي ضمــان 
ذلــك املنتــج املناســب )تلبيــة متطلبــات الجــودة، املوثوقيــة وقابليــة الصيانــة(، فــي الوقــت املناســب، ,فــي املــكان املناســب، مــن 
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املصــدر الصحيــح )بائــع موثــوق ويفــي بااللتـــزامات فــي الوقــت املناســب(، مــع الخدمــة املناســبة )قبــل البيــع وبعــده(، وأخيـــًرا 
علــى جــودة الســعر«. ويعــرج هنــا )     ,Li( بــأن القــدرة علــى التســليم هــي مســألة وقــت حيــث تعكــس املفاهيــم التاليــة: عــدًدا 
مــن جوانــب عمليــات الشــركة، وكيــف يتــم تســليم منتــج أو خدمــة بســرعة إلــى العميــل، ومــدى موثوقيــة تطويـــر املنتجــات أو 

الخدمــات وتواجدهــا فــي الســوق ومعــدل التحســينات فــي املنتجــات والعمليــات.

االبتكاره- 

تســعى املنظمــات دومــا امتــالك رؤيــة واضحــة الستـــراتيجية االبتــكار حيــث تمكنهــا مــن خاللهــا تحقيــق امليـــزة التنافســية 
ويعنــي االبتــكار قــدرة املنظمــة علــى املنافســة والوصــول إلــى أحــدث املنتجــات والخدمــات وتقدمهــا الــى زبائنهــا بهــدف االســتدامة 
وخلــق أســواق جديــدة تتناســب مــع التســارع العالمــي فــي توســيع الحصــص الســوقية للمنظمــات، وبمــا هــو أفضــل مــن منافســيها 

.)Li ,    ( وهــذا هــو قانــون املنافســة األســاس الــذي يســود عالــم األعمــال فــي الوقــت الحاضــر

تخلــق االبتــكارات فرًصــا أكبـــر عنــد االهتمــام بهــا والتـركيـــز عليهــا، فهــي ضروريــة لبقــاء الشــركة ونموهــا االقتصــادي 
ونجاحها. يساعد االبتكار في تطويـر املفاهيم األصلية وهو املحرك األسا�سي لتحسین أنشطة املنظمة حيث تسعى الشركات 
الكبـــرى وبالتحديــد املتخصصــة فــي الريــادة واالبتــكار علــى وضــع املنظمــة فــي نمــوذج مختلــف مــن أجــل تحديــد الفــرص الجديــدة 

.)Krajewski &. Ritzman m,     ( وأفضــل الطــرق لحــل املشــاكل الحاليــة

مــن أجــل تحقيــق االبتــكار، يجــب أن تلتـــزم إدارات املنظمــات بمفاهيــم اإلبــداع واالبتــكار وأن تحــرص علــى إدارة التغييـــر 
بشــكل يمنحهــا التفــرد فــي مكونــات املنظمــة الســلوكية لالبتــكار. فالقــادة املبتكــرون ومتفائلــون ولديهــم خاصيــة الفضــول ألنهــم 

.)Porter,     ( يجــرؤون علــى املجازفــة. حيــث ال أحــد يعــرف أيــن ســياتي االبتــكار وكيــف وملــاذا

ثانًيا 	 الدراسات السابقة

ركزت دراسة )املطيـري، 2020( على كيفية تصنيف أداء املوظفین بعد عملية التدريب وما هو أثـر البـرامج التدريبية 
علــى العاملیــن فــي املجــال الصحــي، فقــد صنــف الباحــث ثــالث مجموعــات تبــدأ مــن األعلــى الــى األســفل ولــم يحــدد نــوع البـــرنامج 
التدريبــي وإنمــا االكتفــاء باحتســاب التدريــب بشــكل عــام كمقيــاس ألداء املوظــف ألغــراض التـــرقية كمــل لــم يشــر الباحــث 
الــى العالقــة بیــن التدريــب وكل ميـــزة تنافســية علــى انفــراد، وعليــه ركــز الباحثــان فــي دراســتهما علــى التدريــب عــن بعــد وأنــواع 

التدريــب ملعرفــة أي منهــم لــه األثـــر الكبيـــر علــى األولويــات التنافســية. 

فيما تناولت دراسة )الجميلي، 2014( أثـر التدريب في تحقيق امليـزة التنافسية من خالل التـركيـز على املراحل األربعة 
للتدريــب بهــدف بنــاء امليـــزة التنافســية للعاملیــن فــي املصــارف فــي الحكوميــة )القطــاع الخــاص( واختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة 
لتلــك املصــارف كعينــة للبحــث، ويـــرى الباحثــان أن عمليــة التدريــب تهتــم بشــكل كبيـــر علــى العاملیــن فــي املســتويات اإلداريــة 
الوســطى والتشــغيلية أكثـــر مــن القيــادات العليــا ممــا دفعهمــا التـركيـــز علــى املؤسســات الحكوميــة واخــذ جميــع املســتويات 

اإلداريــة كعينــة للبحــث مــع التـركيـــز بنســبة أكثـــر علــى املوظفیــن.

ويشتـــرك )الشــوابكة، 2016( فــي دراســته مــع )الجميلــي، 2014( فــي اختيــار العينــة علــى العاملیــن مــن هــم بدرجــة مــدراء 
تنفيذيیــن ومــدراء اإلدارات الوســطى، فــي القطــاع الخــاص، فــي حیــن يـــرى الباحثــان أن نســبة العاملیــن فــي القطــاع العــام فــي 

الــدول العربيــة تكثـــر بكثيـــر مــن أن القطــاع الخــاص بســبب طبيعــة وهيكليــة هــذه الــدول.

بیــن  ومزجــت  التنافســية  وامليـــزة  البشــرية  املــوارد  استـــراتيجية  بیــن  العالقــة  علــى   )Adil, 2015( دراســة  ركــزت 
االستـــراتيجيات التنافســية واألولويــات التنافســية لقيــاس أداء العاملیــن فــي الخطــوط اإلنتاجيــة والتـركيـــز علــى االســتثمار 
واألربــاح لتحقيــق األمــن الوظيفــي وهنــا يتفــق الباحثــان مــع الدراســة فــي حــال تطبيقهــا فــي املجــال الصناعــي فقــط، ولكنهــا ركــزت 
على عدد كبيـــر من املتغيـــرات البحثية األمر الذي أفقد بعض املتغيـــرات قيمتها. فكان من األولى التـركيـــز على املتغيـــرات التي 

يـــراها أكثـــر ارتباطــا باالســتثمار واإليـــرادات.



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

وفــي دراســة )Singh & Thurman, 2019( كان التـركيـــز علــى العمليــة التعليميــة واملفاهيــم الخاصــة بهــا مــع األخــذ بنظــر 
االعتبار منهج التدريب لغرض التعليم، واستمرت دراستهما    عاما للتوصل الى املفاهيم العلمية والعملية للتدريب كجرء 
مــن العمليــة التعليميــة دون ربطــه بــاي متغيـــر وهنــا يـــرى الباحثــان أن جــودة التدريــب البــد وان تقــاس بمعاييـــر استـــراتيجية أو 

تعكس كفاءتها وحســن اســتخدامها.

يـرى الباحثان أن ما يميـز هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة هو:

تتميـز الدراسة بعنوانها حيث تناولت استـراتيجيات التدريب عن ُبعد بشكل مفصل إذ تطرقت الى أربع استـراتيجيات 
لــم  الدراســة أهميــة كبيـــرة  التنافســية( شــكل أعطــى  امليـــزة  مــن عناصــر  التنافســية )كعنصــر  باألولويــات  أساســية وربطهــا 
تتطــرق إليهــا الدراســات الســابقة  حيــث تناولــت أغلــب الدراســات امليـــزة التنافســية وأحيانــا االستـــراتيجيات التنافســية وقــد 
خلطــت البعــض منهــا بیــن األثنیــن ، كمــا ركــز الباحثــان علــى الدراســات التــي  تناولــت التدريــب كمتغيـــر عــام إضافــة التدريــب 
عــن ُبعــد فــي ظــل جائحــة الكورونــا، ممــا يعطــي الدراســة أهميــة كبيـــرة فــي وقــت أصبــح التدريــب عــن ُبعــد أحــد الركائــز األساســية 
اليــوم للمنظمــات العامــة والخاصــة وبهــدف التـــرف علــى إدراك العاملیــن ملتغيـــري التدريــب عــن ُبعــد واألولويــات التنافســية 
ســيخصص الباحثــان فــروض خاصــة تتعلــق بقيــاس درجــة إدراك العاملیــن لهذيــن املتغيـــرين، كذلــك األخــذ بنظــر االعتبــار 

إدراك العاملیــن للمتغيـــرين األساســيین )التدريــب عــن ُبعــد واألولويــات التنافســية(.

مشكلة الدراسة

ُيعتبـــر تدريــب العاملیــن مــن أهــم أساســيات إدارة املــوارد البشــرية ملــا لــه مــن أثـــر فــي تعزيـــز امليـــزة التنافســية، حيــث يـــرى 
)     ,Islam & Nazrul( أن فعاليــة التدريــب عــن ُبعــد باســتخدام التكنولوجيــا الفعالــة لهــا الــدور الكبيـــر علــى تعزيـــز القــدرة 
التنافســية وزيــادة كفــاءة فاعليــة املوظفیــن فــي تطويـــر األولويــات التنافســية، واليــوم فــي ظــل مــا يمــر بــه العالــم فــي ظــل تداعيــات 
جائحــة كورونــا، والتــي نتــج عنهــا اإلغــالق التــام ألنشــطة املؤسســات عبـــر العالــم، وفــي ظــل تطبيــق التباعــد االجتماعــي أصبحــت 
العديــد مــن املؤسســات تعمــل عــن ُبعــد ، وحيــث أن الجائحــة اســتمرت فتـــرة ليســت بالقليلــة فــكان البــد مــن التـركيـــز علــى مفهــوم  
التدريب عن ُبعد في القطاع محل الدراسة ، وألهمية املوضوع أجرى )     ,Dhawan( دراسة متكاملة عن أثـــر جائحة كورونا 
علــى التعليــم بشــكل عــام وتوصــل الــى أن التحــول الســريع نحــو التعليــم والتدريــب اإللكتـــروني بیــن عشــية وضحاهــا كان تحدًيــا 
كبيـــًرا للمؤسســات، ولــم يكــن لديهــا خيــاًرا ثانًيــا، ممــا دعــاه الــى اســتخدام تحليــل )SWOT( وتحديــد أنمــاط التدريــب اإللكتـــروني 
)     ,.Brianna et al(، و)     ,.Basilaia et al( أن  مــن  يـــرى كل  فــي حیــن   )Dhawan, 2020( يــوازي حجــم األزمــة بشــكل 
 جديــًدا مــن الدارســین والعاملیــن يمكنهــم الوصــول الــى املعلومــة 

ً
التعليــم والتدريــب عــن بعــد والتحــول الســريع لــه قــد خلــق جيــال

بشــكل ســريع والتفاعــل مــع أجهــزة الكومبيوتـــر والهواتــف املحمولــة ومشــاهدة محاضراتهــم بشــكل فــوري وحقــق نــوع مــن التفاعــل 
االجتماعــي بينهــم وســاهم فــي خلــق ميـــزة تنافســية مــن حيــث الســرعة والعاليــة والكلــف املنخفضــة دون الــى باقــي األولويــات.

لــذا تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي محاولــة اإلجابــة عــن الســؤال التالــي: مــا هــو أثـــر التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية فــي 
تعزيـــز األولويــات التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان؟

أهداف الدراسة
التعــرف علــى مســتوى تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة  1 

عجمــان.

التعرف على مستوى إدراك العاملین ملفهوم األولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان. 1 

التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بیــن تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــورد البشــرية واألولويــات التنافســية فــي  1 
دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان

التعــرف علــى أثـــر تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــورد البشــرية فــي تعزيـــز األولويــات التنافســية فــي دائــرة  1 
البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان.
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فروض الدراسة

مــع تصاعــد االهتمــام بالتعلــم عــن بعــد التــي يشــهدها عاملنــا اليــوم فــي ظــل جائحــة كورونــا، تـــزايد االهتمــام بالتدريــب 
عــن ُبعــد كمــا زاد اهتمــام العاملیــن بمفهــوم التدريــب عــن ُبعــد أو التدريــب اإللكتـــروني، وبــذل الجهــود المتــالك املقومــات 
العلميــة والعمليــة ملفهــوم التعلــم والتدريــب عــن ُبعــد. وهنــا بــدأ هــذا االهتمــام يتحــول إلــى إدراك ووعــي أكثـــر مــن مجــرد تدريــب 

.)Singh & Thurman,     (

ولتأصيــل فــروض الدراســة البــد مــن التطــرق الــى بعــض األدبيــات التــي تناولــت تلــك العالقــة، فقــد تناولــت العديــد مــن 
الدراسات واألدبيات العالقة بین التدريب واألولويات التنافسية سواء كان جزء من استـراتيجيات املوارد الشرية أو كمتغيـر 
مســتقل بذاتــه ليكــون مــع األولويــات التنافســية مزيًجــا ُيثـــري املؤسســة ويقــوي مكانتهــا الســوقية وبنــاء استـــراتيجيتها، ومــن بیــن 
تلــك الدراســات دراســة )     ,.Xiang et al(، حيــث ركــزت علــى التعليــم والتدريــب عــن ُبعــد باســتخدام خوارزميــات معينــة 
غيـــر مرئيــة ســاهمت فــي تحقــق أداًء متطــوًرا بشــكل قــوي مقارنــة بالنهــج الحاليــة، ممــا يــدل علــى فعاليــة وتفــوق الخوارزميــة 
 Halawi & Haydar, Sanders,( املقتـــرحة. هــذا النهــج الجديــد أعطــى املؤسســة ميـــزة االبتــكار والتنافــس مــن خاللهــا. كمــا يـــرى
    ( أن فهــم األولويــات التنافســية يمنــح الشــركات بـــرامج تدريبيــة متخصصــة عــن ُبعــد تســاهم فــي حــل املشــاكل التــي يواجهــا 
ميـــزها عــن االستـــراتيجيات التنافســية. أمــا دراســة )املطيـــري،     ( فقــد تناولــت وبشــكل محــدد أثـــر 

ُ
العالــم بشــكل واضــح وت

البـــرامج التدريبيــة فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية مــن خــالل االعتمــاد علــى البـــرامج الحديثــة عاليــة الجــودة.

      وألجــل التعــرف علــى درجــة إدراك العاملیــن لفهــم العمليــة التدريبيــة واألولويــات التنافســية تطرقــت دراســات كل 
)عريقــات وجــرادات والعتيبــي،     (، و)ســالم ،    (، و)نبيــل،     ( حيــث تناولــت أهميــة إدراك العاملیــن ملفهــوم امليـــزة 

التنافســية، ودورهــم فــي تحقيــق التفاعــل فيمــا بينهــا.

من هنا وبعد التعرف على العالقة بین التدريب بشكل عام والتدريب اإللكتـروني بشكل خاص باألولويات التنافسية، 
أصبح باإلمكان طرح مجموعة تســاؤالت تســاهم في وضع فروض الدراســة بشــكل علمي، ومن بین تلك التســاؤالت: 

ما هو مستوى تطبيق استـراتيجية التدريب عن بعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان؟ 1 

ما هو مستوى إدراك العاملین ملفهوم األولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان؟ 1 

مــا هــو أثـــر تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية فــي تعزيـــز األولويــات التنافســية بدائــرة البلديــة  1 
والتخطيــط بإمــارة عجمــان؟

وعلــى ضــوء مــا تقــدم، فقــد اعتمــد الباحثــان تلــك الدراســات واألدبيــات املدخــل األسا�ســي لصياغــة الفــروض مــع األخــذ 
بنظــر االعتبــار التأصيــل النظــري والدراســات الســابقة التــي تعكــس بشــكل مباشــر تلــك الفــروض.

فروض الدراسة
ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن مســتوى إدراك العاملیــن لواقــع تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن  1 

ُبعــد للمــوارد البشــرية وفًقــا الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، والســن، ومــدة الخدمــة،( فــي دائــرة البلديــة 
والتخطيــط بإمــارة عجمــان.

ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن مســتوى إدراك العاملیــن ملفهــوم األولويــات التنافســية وفًقــا الختــالف  1 
خصائصهــم الديموغرافيــة )النــوع، والســن، ومــدة الخدمــة،( فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بین تطبيق استـــراتيجية التدريب عن ُبعد للموارد البشــرية وتعزيـــز األولويات  1 
التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان.

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة بیــن تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية وتعزيـــز األولويــات  1 
التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان.

https://digital-library.theiet.org/search;jsessionid=60l5908gs1s5c.x-iet-live-01?value1=&option1=all&value2=Suncheng+Xiang&option2=author


أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

تصميم الدراسة
منهج الدراسة  1

اتبع الباحثان في الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف 
طبيعتها ونوعية والعالقة بین متغيـراتها وأسبابها واتجاهاتها بشكل ميداني إضافة الى الدراسة املكتبية على النحو التالي:

الدراسة امليدانية أ- 

ركــزت الدراســة امليدانيــة علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا واإلجابــة علــى جميــع التســاؤالت الخاصــة بالدراســة، إضافــة الــى 
اختبــار الفــروض الرئيســية والفرعيــة

الدراسة النظرية واملكتبيةب- 

اســتكماال للدراســة امليدانيــة التــي قــام بهــا الباحثــان وللحصــول علــى جميــع التســاؤالت التــي وردت فــي األهــداف والفــروض 
قــام الباحثــان بمســج شــامل علــى الكتــب والبحــوث واملجــالت واملصــادر التــي تعــزز تأصيــل الجانــب النظــري.

مجتمع وعينة الدراسة  1

مجتمع الدراسةأ- 

العاملیــن  فــي  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
عجمــان  بإمــارة  والتخطيــط  البلديــة  بدائــرة 
مفــردة   )   ( املجتمــع  حجــم  بلــغ  قــد  حيــث 
موزعــة بیــن املســتويات اإلداريــة التاليــة )مــدراء 
األقســام،  مــدراء  اإلدارات،  مــدراء  تنفيذيیــن، 
توزيــع   ) ( رقــم  جــدول  ويعكــس  املوظفیــن( 

الدراســة: مجتمــع  مفــردات 

عينة الدراسةب- 

مجتمــع  أن   ) ( رقــم  الجــدول  يوضــح 
 بیــن مكتــب رئيــس 

ً
 طبقيــا

ً
الدراســة مــوزع توزيعــا

)قطــاع  هــي  رئيســية  قطاعــات  وأربــع  العــام  املديـــر  ومكتــب  الدائــرة 
الخدمــات املســاندة، قطــاع ســعادة املتعاملیــن، قطــاع تطويـــر البنيــة 
شــاغلي  عــدد  بلــغ  وقــد  والبيئــة(  العامــة  الصحــة  قطــاع  التحتيــة، 
الوســطى،  اإلدارة  مــدراء  التنفيذيیــن،  )املــدراء  العليــا  الوظائــف 
وأهميتهــا  العليــا  الوظائــف  طبيعــة  وبســبب   )  ( األقســام  مــدراء 
وبالتالــي  لهــا  الشــامل  الحصــر  أســلوب  اســتخدام  الباحثــان  قــرر 
تشــمل العينــة األساســية علــى عــدد )  ( مفــردة. والعتبــارات الوقــت 
والكلفــة اختبــار الباحثــان مــا نســبته )  %( مــن املوظفیــن )   (، 
وبالتالــي يصبــح حجــم عينــة الدراســة )   ( مفــردة موزعــة حســب 

) ( رقــم  الجــدول 

متغيـرات الدراسة واملقاييس املستخَدمة:  1

اعتمــدت الدراســة امليدانيــة علــى البيانــات األوليــة، التــي جمعهــا الباحثــان حــول متغيـــرات الدراســة، التــي تمكــن مــن 
قيــاس الخصائــص التــي تشــتمل عليهــا مــن خــالل مجموعــة مــن املقاييــس املختلفــة، وذلــك علــى النحــو املوضــح أدنــاه:

جدول رقم )1( 
مجتمع الدراسة

الدائرة / القطاع#
املسمى الوظيفي

املجموع مديـر 
تنفيذي

مديـر إدارة 
)قيادي(

رئيس قسم 
)إشرافي(

موظف 
)تنفيذي(

      1مكتب رئيس الدائرة 1
      1مكتب املديـر العام 1
          قطاع الخدمات املساندة 1
          قطاع سعادة املتعاملین 1
          قطاع تطويـر البنية التحتية 1
         قطاع الصحة العامة والبيئة  1

           املجموع
املصــدر: مــن إعــداد الباحثــان باالســتعانة بالهيــكل التنظيمــي للدائــرة، قســم إدارة املــوارد البشــرية، دائــرة 

البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمان ,    .

جدول رقم )2(
 ألعداد العاملين بدائرة 

ً
استجابات املبحوثين وفقا

البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

عدد بيــــانم
املبحوثين

عدد االستجابات 
الصحيحة

النسبة 
املئوية %

   %  مديـر تنفيذي 
  %    مديـر دائرة 1
  %    رئيس قسم 1
  %      موظف 1

  %      املجموع
املصــدر: أعــداد الباحثــان باالســتعانة بمعطيــات اســتمارة االســتبانة« وقــد 

بلغــت قوائــم االســتقصاء اإلحصائــي )   ( بنســبة   &
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    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

متغيـرات الدراسة:  أ- 

ُيمكن تصنيف متغيـرات الدراسة إلى: 

متغيـــر مســتقل: استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد )استـــراتيجية التدريــب الذاتــي، استـــراتيجية التدريــب الفــردي، 1 
استـــراتيجية التدريــب التفاعلــي، استـــراتيجية التدريــب املدمــج(.

متغيـر تابع: األولويات التنافسية )الكلفة، والجودة/ النوعية، والوقت/التسليم، واملرونة، واالبتكار(1 

وِبنــاًء علــى مــا ســبق، ُيمكــن توضيــح نمــوذج تحليــل متغيـــرات الدراســة )استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد(، مــن خــالل 
األولويــات التنافســية فــي الشــكل رقــم ) ( 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ابع املتغير الت  املتغير املستقل 

 إستراتيجيات التدريب عن بعد 

 إستراتيجية التدريب الذاتي  -

 إستراتيجية التدريب الفردي -

 إستراتيجية التدريب الفاعلي -

 إستراتيجية التدريب املدمج -

 امليزة التنافسية: 
 الكلفة  −
 الجودة/ النوعية −
 ت/التسليم الوق −
 املرونة  −
 االبتكار  −

املصدر من إعداد الباحثان

شكل رقم )1( نموذج الدراسة

املقاييس املستخدمة في الدراسةب- 

مقياس استـراتيجيات التدريب عن بعد1 

اعتمــد الباحثــان علــى املقيــاس الــذي قدمتــه دراســة )     ,.Losch et al( الــذي يتكــون أربعــة أبعــاد هــي )استـــراتيجية 
التدريب الذاتي، واستـراتيجية التدريب الفردي، واستـراتيجية التدريب التفاعلي، واستـراتيجية التدريب املدمج(. حيث بلغ 
معامــل الثبــات ألفــا كــرو نبــاخ )  %( لجميــع األبعــاد وهــي درجــة مقبولــة فــي العلــوم االجتماعيــة، مــع إجــراء بعــض التعديــالت؛ 

بمــا يتناســب مــع طبيعــة العينــة فــي هــذا الدراســة. 

ولقيــاس أبعــاد استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد، تــم اســتخدام مقيــاس »ليكــرت« الخما�ســي )Likert Scale( مــن خمــس 
)حيث أشــار الرقم   إلى عدم املوافقة التامة، بينما أشــار الرقم   إلى املوافقة التامة، مع وجود درجة ُمحايدة في املنتصف(. 
وقــد تضمــن املقيــاس    عبــارة )  عبــارات لقيــاس استـــراتيجية التدريــب الذاتــي، و  عبــارات لقيــاس استـــراتيجية التدريــب 

الفــردي، و  عبــارات لقيــاس استـــراتيجية التدريــب الجماعــي / التعاونــي، و  عبــارات لقيــاس استـــراتيجية التدريــب املدمــج(.

مقياس األولويات التنافسية1 

 )Hayes & Wheelwright        ،Foo& Friedman,     ( الــذي قدمتــه دراســتي اعتمــد الباحثــان علــى املقيــاس 
والــذي يتكــون مــن خمســة أبعــاد هــي )الكلفــة، والجــودة/ النوعيــة، والوقت/التســليم، واملرونــة، واالبتــكار( حيــث تخطــي معامــل 
الثبــات ألفــا كــرو نبــاخ )  %( لجميــع األبعــاد وهــي درجــة مقبولــة فــي العلــوم االجتماعيــة، مــع إجــراء بعــض التعديــالت؛ بمــا 

يتناســب مــع طبيعــة العينــة فــي هــذا الدراســة. 



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

ولقيــاس أبعــاد األولويــات التنافســية تــم اســتخدام مقيــاس »ليكــرث« الخما�ســي )Likert Scale( مــن خمــس )حيــث أشــار 
الرقــم   إلــى عــدم املوافقــة التامــة، بينمــا أشــار الرقــم   إلــى املوافقــة التامــة، مــع وجــود درجــة ُمحايــدة فــي املنتصــف(. وقــد 
تضمــن املقيــاس )  ( عبــارة )  عبــارات لقيــاس الجــودة، و  عبــارات لقيــاس املرونــة، و  عبــارات لقيــاس االبتــكار، و  عبــارات 

لقيــاس الوقــت/ التســليم، و  عبــارات لقيــاس الكلفــة(.

أساليب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة  1

قــام الباحثــان باســتخدام عــدة اختبــارات إحصائيــة الختبــار فــروض الدراســة؛ تتناســب وتتوافــق مــع أســاليب التحليــل 
.)SPSS1v  ( املســتخدمة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام بـــرنامج

أساليب تحليل البياناتأ- 

تــم اختيــار هــذا األســلوب اإلحصائــي بهــدف 1   :Alpha Correlation Cofficient أســلوب معامــل االرتبــاط ألفــا
التحقــق مــن درجــة االعتماديــة والثبــات فــي املقاييــس املتعــددة املحتــوى، و لتـركيـــزه علــى درجــة التناســق الداخلــي بیــن 

املتغيـــرات التــي يتكــون منهــا املقيــاس الخاضــع للقيــاس.

أســلوب تحليــل االنحــدار واالرتبــاط املتعــدد  Multiple Regression / Correlation Analysis:  وذلــك للتنبــؤ 1 
باملتغيـــر التابــع علــى أســاس قيــم املتغيـــرات املســتقلة، وتــم اســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار واالرتبــاط املتعــدد فــي 
هــذه الدراســة مــن خــالل حزمــة البـــرامج اإلحصائيــة الجاهــزة )  SPSS1v(، حيــث كان الهــدف مــن اســتخدامه هــو 

تحديــد نــوع وقــوة العالقــة بیــن استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد، واالولويــات التنافســية  .

إدراك 1  بیــن  االختالفــات  تحديــد  فــي  ويســتخدم   :One Way ANOVA االتجــاه  أحــادي  التبايــن  تحليــل  أســلوب 
املبحوثیــن حــول واقــع أستـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية واالولويــات التنافســية، وذلــك باختــالف 

الخدمــة(. ومــدة  والنــوع،  )الســن،  الديموغرافيــة  خصائصهــم 

أساليب اختبار فروض الدراسة:ب- 

ناِســب أســاليب التحليل املســتخدمة، وذلك الختبار فروض 
ُ
اســتخدم الباحثان عدًدا من االختبارات اإلحصائية التي ت

هذه الدراســة. وتتمثل االختبارات اإلحصائية لفروض الدراســة في:

اختبــار ف F1Test واختبــار ت T1Test املقتـــرنان ألســلوبي تحليــل 1 
االنحــدار وتحليــل االرتبــاط الختبــار الفرضيتیــن الثالثــة والرابعــة

اختبار ف F–test املصاحب ألسلوب تحليل التباين أحادى االتجاه، 1 
وتم استخدامه بغرض اختبار الفرضيتین الثالثة والرابعة.

اختبار ت T1Test بغرض اختبار الفرضین األول والثاني للكشف 1 
عــن مــدى وجــود اختالفــات معنويــة بیــن إدراك املســتق�سى منهــم 

في الدائرة محل الدراسة باختالف خصائصهم الديموغرافية.

التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها:  1

التــي  الدرجــة  إلــى  القيــاس  فــي  أو االعتماديــة  الثبــات  يشيـــر مفهــوم 
متنوعــة  ظــروف  ظــل  فــي  متســقة  نتائــج  توفيـــر  فــي  املقيــاس  بهــا  يتمتــع 

متعــددة. ألســئلة  ومســتقلة 

مــن  للتحقــق  االرتبــاط  معامــل  تطبيــق  أســلوب  الباحثــان  اعتمــد 
مســتوى  مــن  والتحقــق  الدراســة  ملتغيـــرات  الداخلــي  التوافــق  درجــة 
الثبــات أو االعتماديــة فــي كل مقيــاس فرعــي مــن املقاييــس التــي اســتخدمتها 
واألولويــات  ُبعــد  عــن  التدريــب  استـــراتيجيات  أبعــاد  لقيــاس  الدراســة 
التنافسية، ويوضح الجدول رقم ) ( درجة التوافق بمحتويات املقاييس 

املســتخدمة.

جدول رقم )3(
افق الداخلي بين محتويات  تقييم درجة التو
املقاييس املستخدمة في الدراسة باستخدام 

معامل االرتباط ألفا

عامل الفقراتاألبعاد واملتغيـرات
الثبات

استـراتيجيات التدريب عن بعد
  .  إستـراتيجية التدريب الذاتي
  .  إستـراتيجية التدريب الفردي

  .  إستـراتيجية التدريب التفاعلي
  .  إستـراتيجية التدريب املدمج

إجمالي مقياس استـراتيجيات 
260.67الدريب عن بعد

األولويات التنافسية
  .  الكلفة

  .  الجودة/ النوعية
  .  الوقت /التسليم

  .  املرونة
  .  االبتكار 

240.73إجمالي مقياس األولويات التنافسية



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

مــن الجــدول يتضــح: اعتمــادا علــى النتائــج الظاهــرة فــي الجــدول أعــاله يـــرى الباحثــان اإلبقــاء علــى جميــع املتغيـــرات نظــًرا 
لعــدم وجــود معامــل ارتبــاط إجمالــي بیــن أي متغيـــر واملتغيـــرات األخــرى فــي نفــس املقيــاس أقــل مــن   . . كمــا تـــراوحت قيمــة 
معامــل ألفــا بیــن   .  و  .  وتعكــس هــذه القيمــة التــي تــم التوصــل إليــه درجــة عاليــة مــن الثبــات أو االعتماديــة فــي املقاييــس 

املســتخدمة فــي البحــوث االجتماعيــة.

 نتائج الدراسة امليدانية

التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة امليدانية: 

اقع استـراتيجيات التدريب عن ُبعد في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان  	 و
ً
أوال

يمكــن توضيــح واقــع استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان مــن 
خــالل الجــدول رقــم ) (، حيــث تــم قيــاس استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية مــن خــالل أربعــة أبعــاد، ويمكــن 

توضيــح واقــع هــذه االستـــراتيجيات مــن واقــع اســتجابات العاملیــن فــي البلديــة محــل الدراســة كمــا يأتــي:

جدول رقم )4(
اقع استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط  بإمارة عجمان و

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي العبارة م

 .     .   استـراتيجيات التدريب عن ُبعد 
 .     .   استـراتيجية التدريب الذاتي

 .     .   تســتخدم املنظمــة استـــراتيجية التدريــب الذاتــي عنــد الحاجــة إليهــا فقــط مــع االعتمــاد علــى التكنولوجيــا املتطــورة عنــد 
تصميــم بـــرنامج تدريبــي يتــم تشــغيله فــي الحواســيب الشــخصية للمتدربیــن.  

 .     .   توجــد شــبكة قويــة يمكنهــا احتــواء الكــم الهائــل مــن االتصــاالت والتفاعــالت ممــا يحقــق ميـــزة تنافســية بمــا يضمــن 
بــه. يـــرغب  للمتــدرب الحصــول علــى املعلومــات بنفســه والوقــت الــذي   

 .     .   يســتخدم التدريــب اإللكتـــروني أدوات متنوعــة فــي تصميــم دورات التدريــب الذاتــي مــع عــدم التـركيـــز علــى أداة واحــدة فــي 
كافــة البـــرامج لتتــالءم مــع حاجــة املتدربیــن  

 .     .   يستخدم التدريب الذاتي عن بعد عدد محدد من البـرامج التدريبية إلعطاء الفرصة للمتدرب التـركيـز   

 .     .   تســتخدم التدريــب الذاتــي عــن بعــد لقطــات الفيديــو والرســوم املتحركــة لتمكیــن املتــدرب الربــط بیــن الصــورة والصــوت 
واملــادة التدريبية   

 .     .   يتمتــع املــدرب فــي هــذا النــوع مــن التدريــب بالقــدرة واملهــارة العاليتیــن لتصميــم بـــرامج تمكــن املتــدرب اســتيعابها بشــكل 
ذاتــي دون الحاجــة الــى املســاعدة املســتمرة.  

 .     .   استـراتيجية التدريب الفردي

 .     .   توجــد بـــرامج كافيــة للتدريــب الفــردي عــن بعــد قويــة يمكنهــا احتــواء الكــم الهائــل مــن االتصــاالت والتفاعــالت ممــا يحقــق 
ميـزة تنافسية  

 .     .   يســتخدم التدريــب الفــردي اإللكتـــروني أدوات يفهمهــا الجميــع عنــد تنفيــذ الــدورات التدريبيــة مــع عــدم التـركيـــز علــى 
أداة واحــدة فــي كافــة البـــرامج   

 .     .   يستخدم املدرب في التدريب الفردي عن بعد أسلوب متميـز في العرض والشرح مما يحقق التوحيد في تلقي املادة التدريبية  
 .     .   تتوفر ميـزانية كاملة للتدريب عن بعد تساهم في منح أكبـر فرصة للمتدربین للدخول للبـرامج التدريبية   
 .     .   توفر املنظمة مجموعة من البـرامج التي تمكن املتدرب من تلقي التجريب بمفرده.   
 .     .   يستمتع املتدرب بشكل أكبـر عندما يتلقى التدريب يشكل فردي.   
 .     .   استـراتيجية التدريب التفاعلي 
 .     .   يساهم التدريب التفاعلي عن بعد في خلق أجواء تشوق املتدربین على التواصل الدائم.    
 .     .   تهتم اإلدارة العليا بتدريب التفاعلي في داخل وخارج مكان العمل.   
 .     .   تتسم املادة التدريبية ووسائل تنفيذها بالحداثة من حيث املعلومات أو التكنولوجيا.   
 .     .   يساهم التدريب التفاعلي عن بعد في تطويـر شخصية املتدرب بسبب التنوع في خلفيات وثقافات املتدربین.    
 .     .    لقاعدة الحجم االقتصادي األمثل. 

ً
يوفر التدريب التفاعلي عن بعد مبالغ طائلة وفقا   

 .     .   يوفر التدريب التفاعلي عن بعد الوقت والجهد املبذولین في الوحدة التدريبية الواحدة.    



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي العبارة م

 .     .   استـراتيجية التدريب املدمج
 .     .   يساعد التدريب املدمج عن بعد في رغبة املتدرب باالستمرار مع املدرب بسبب التنوع في األساليب.    
 .     .   يواجه املتدرب صعوبة في إيصال أفكاره في املادة التدريبية عند دمج أكثـر من استـراتيجية تدريب بوقت واحد     
 .     .   يحد التدريب املدمج عن بعد من تطبيق بعض املهارات واملمارسات املرغوب في تعلمها في وقت واحد    
 .     .   يواجه التدريب املدمج عن بعد صعوبة في تقييم أداء املتدربین في االختبارات ومدى مصداقيتها    
 .     .   يمكن التدريب املدمج عن بعد اكتشاف املواهب والقدرات لدى املتدربین.   
 .     .   إن تحقيق امليـزة التنافسية في التدريب املدمج يعتمد على قدرة املنظمة على وضع االحتياجات التدريبية املناسبة   

 .     .   إن تحقيــق امليـــزة التنافســية يعتمــد علــى قــدرة الهيئــة علــى دمــج أكثـــر مــن بـــرنامج فــي وقــت واحــد واالهتمــام ب نوعيــة 
البـــرامج التدريبيــة فــي ظــل الظــروف الخارجيــة   

 .     .   إن تحقيق امليـزة التنافسية للهيئة يعتمد على كفاءة املتدربین وخبـرتهم في البـرامج التدريبية املدمجة عن بعد   

يوضح الجدول رقم ) ( النتائج التالية 

استـراتيجيات التعلم عن بعدأ- 

بلغ الوسط الحسابي الستـراتيجيات التدريب عن ُبعد مجتمعة مع بعضها )  , ( تم قياسها من خالل العبارات) 1  (، 
حيــث تــدل النتائــج الســابقة علــي درجــة اهتمــام القيــادات العليــا فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بامــارة عجمــان وتشــجيع املــوارد 

البشــرية لديهــا باســتخدام استـــراتجيات مختلفــة فــي التدريــب عــن ُبعــد وتفاعــل املــوارد البشــرية  مــع جميــع االستـــراتيجيات.

استـراتيجية التدريب الذاتيب- 

بلــغ الوســط الحســابي إلساتـــراتيجية التدريــب الذاتــي )  . (، تــم قيــاس هــذا الُبعــد مــن خــالل العبــارات مــن)  1  (، 
وكان الوســط الحســابي لهــذه العبــارات أكبـــر مــن الوســط الفر�ســي ) (، حيــث جــاءت قيــم الوســط الحســابي للعبــارات علــى 
جــذب  البلديــة   فــي  العاملــة  الجهــات  تحفيـــز  علــي  الســابقة  النتائــج  وتــدل   ) .  1 .  1 .  1 .  1 .    1 .  ( التـــرتيب 

املرشــحین والتشــجيع علــى التدريــب الذاتــي مســاهمة منهــا فــي بنــاء وتطويـــر الشــخصية والتعلــم الذاتــي.

استـراتيجية التدريب الفرديج- 

بلــغ الوســط الحســابي الستـــراتيجية التدريــب الفــردي )  . (، تــم قيــاس هــذا الُبعــد مــن خــالل العبــارات مــن)  1   (، 
وجــاء الوســط الحســابي لهــذه العبــارات أكبـــر مــن الوســط الفر�ســي ) ( ، حيــث جــاءت قيــم الوســط الحســابي للعبــارات علــى 
التـــرتيب )   . 1   . 1   . 1   . 1  . 1  . (  وتــدل  النتائــج الســابقة علــي ســعي الجهــات محــل الدراســة الــى تهثئــة املــوارد 

البشــرية  ملمارســة التدريــب الفــردي واالعتمــاد علــى الحــوارات الفرديــة مــع املدربیــن.

استـراتيجية التدريب التفاعليد- 

بلــغ الوســط الحســابي الستـــراتيجية التدريــب التفاعلــي )  . (، تــم قيــاس هــذا الُبعــد مــن خــالل العبــارات مــن)  1  (، 
وكان الوســط الحســابي لهــذه العبــارات أكبـــر مــن الوســط الفر�ســي ) (، حيــث جــاءت قيــم الوســط الحســابي علــى التـــرتيب 
)  . 1  . 1  . 1  . 1  . 1  . ( وتــدل النتائــج الســابقة لــكل عبــاره ممارســة التدريــب التفاعلــي ورغبــة املــوارد البشــرية  

بالتعلــم والتدريــب بتفاعــل املجموعــات .

استـراتيجية التدريب املدمجه- 

بلــغ الوســط الحســابي إلستـــراتيجية التدريــب املدمــج )  . (، تــم قيــاس هــذا البعــد مــن خــالل العبــارات مــن)   1   (، 
وكان الوســط الحســابي لهــذه العبــارات أكبـــر مــن الوســط الفر�ســي ) (، حيــث جــاءت قيــم الوســط الحســابي علــى التـــرتيب 
)  . 1  . 1  . 1  . 1  . 1  . 1   . 1   .  ( وتــدل النتائــج علــى رغبــة املــوارد البشــرية بدمــج اكثـــر مــن استـــراتيجية 

رغبــة منهــم فــي التعلــم املختلــط.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

اقع األولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان ثانًيا 	 و

يمكــن توضيــح واقــع األولويــات التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان مــن خــالل الجــدول رقــم ) (، 
حيث تم قياس األولويات التنافسية من خالل خمسة أبعاد، ويمكن توضيح واقع هذه االستـراتيجيات من واقع استجابات 

العاملیــن فــي البلديــة محــل الدراســة كمــا يأتــي

جدول رقم )5(
اقع األولويات التنافسية  في دائرة البلدية والتخطيط  بإمارة عجمان و

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي العبارة م

 .     .   األولويات التنافسية
 .     .   الجودة/ النوعية
 .     .   األداء: تستخدم إدارة املنظمة أدوات متطورة للتحكم في جودة الخدمات وخصائص التشغيل التي تقدمها.  
 .     .   امليـزات: تـراعي إدارة املنظمة اإلضافات االختيارية عند مطابقة املواصفات ومعاييـر الجودة العاملية عند تقديم خدماتها.  

 .     .   املصداقيــة: تســعى إدارة املنظمــة إلــى تحســین جــودة خدماتهــا بنــاًء علــى تحليــل مواصفــات الخدمــة للمنافســین لتجنــب 
أي احتماليــة فشــل ممكــن أن تحــدث..  

 .     .   مــدى اســتمرارية الخدمــة: تهتــم إدارة املنظمــة باقتـــراحات منتســبيها ذوي الكفــاءات فــي تحســین جــودة خدماتهــا لتــدوم 
أكبـــر فتـــرة ممكنــة مــع الحفــاظ علــى املنافســة.  

 .     .   سهولة وإمكانية الخدمة: تسعى املنظمة الى تقديم خدمات تنجز بشكل متناغم يتسم بالسهولة والبساطة قدر املستطاع.  
 .     .   الجودة املدركة )السمعة(: تعطي إدارة املنظمة أهمية بالغة للسمعة لضمان االستدامة والبقاء  
 .     .   املرونة
 .     .   جودة مكونات الخدمة: تمتلك املنظمة القدرة على التعامل مع مكونات الخدمة ذات الجودة املختلفة.  
 .     .   جودة املخرجات: تسعى إدارة املنظمة إلى تلبية الطلب على الخدمات ذات الجودة املختلفة  
 .     .   التعديل: تمتلك املنظمة القدرة على تعديل خدماتها الحالية.  

 .     .   قابليــة إنجــاز الخدمــة: لــدى املنظمــة القــدرة والقابليــة الكاملــة لتغييـــر فتـــرات إنجــاز الخدمــات وبمــا ال يتعــارض مــع 
متطلبــات املتعاملیــن.   

 .     .   مزيج الخدمات: تمتلك املنظمة القدرة الكافية على التعامل مع التغيـرات في مزيج الخدمات بوقت واحد.   
 .     .   االبتكار
 .     .      فرص اإلبداع: تتبنى إدارة املنظمة ثقافة تنظيمية وإدارية تضمن توفيـر فرص اإلبداع واالبتكار.
 .     .   استثمار املواهب تسعى إدارة املنظمة دوما لالستفادة من األفكار اإلبداعية ملنتسبيها.   
 .     .   الدعم املالي: تخصص إدارة املنظمة ميـزانية كافية ألعمال التدريب والتطويـر.   
 .     .   درجة املساهمة: يساهم اإلبداع املستمر في اكتساب املنظمة ميـزة تنافسية مستدامة.   
 .     .   الوقت/ التسليم
 .     .   مهلة تقديم الخدمة: تحرص إدارة املنظمة على إنجاز الخدمات في الوقت املحدد.   
 .     .   درجة االستجابة تتمتع إدارة املنظمة بقدرة استجابة عالية لحاجات املتعاملین ورغباتهم.   

 .     .   لهــا  لــدى إدارة املنظمــة القــدرة علــى تطويـــر خدمــات جديــدة وفقــا للجــدول الزمنــي  وقــت تطويـــر خدمــات جديــدة: 
املتعاملیــن. وحاجــة    

 .     .   استثمار الوقت ميـزة تنافسية: تعتبـر االستجابة املتميـزة للمنظمة ميـزة للتفوق على املنافسین.   
 .     .   التكلفة
 .     .   كلفة تقديم الخدمة: تقدم املنظمة خدمات ذات جودة وبأقل األسعار مقارنة باملنافسین.   
 .     .   القيمة املضافة: يساهم االنعكاس اإليجابي للتدريب عن بعد على أنشطة املنظمة في خفض التكاليف   
 .     .   نوع التكنولوجيا: تساهم التكنولوجيا املستخدمة للتدريب عن بعد في املنظمة في خفض التكلفة.   
 .     .   تنوع أساليب التدريب: تسعى إدارة املنظمة إلى ابتكار وتطويـر طرق وأساليب حديثة للتدريب لخفض التكلفة.   
 .     .      امليـزة التنافسية: تعتبـر إدارة املنظمة التكلفة أهم ميـزة للتفوق على املنافسین.

يوضح الجدول رقم ) ( النتائج التالية 

األولويــات التنافســية: بلــغ الوســط الحســابي لألولويــات التنافســية مجتمعــة مــع بعضهــا  )  . ( تــم قياســها مــن أ- 



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

خــالل العبــارات)  1   (، حيــث تــدل النتائــج الســابقة علــي مــدى ادراك جميــع العاملیــن فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط 
بإمــارة عجمــان ملفهــوم وأهميــة األولويــات التنافســية.

الجــودة/ النوعيــة: بلــغ الوســط الحســابي للجــودة/ النوعيــة)   . ( وقــد تــم قيــاس هــذا الُبعــد مــن خــالل العبــارات ب- 
مــن)  1  (، وكان الوســط الحســابي لهــذه العبــارات أكبـــر مــن الوســط الفر�ســي ) (، حيــث جــاءت قيــم الوســط 
الحســابي للعبــارات علــى التـــرتيب )  . . 1  . 1  . 1  . 1  . 1  . ( وتــدل النتائــج الســابقة علــى مــدى تفاعــل  

جميــع العاملیــن مــع متغيـــرات عامــل الجــودة وإيمانهــم بالعمــل بشــكل نوعــي.

املرونــة: بلــغ الوســط الحســابي للمرونــة )  . ( تــم قيــاس هــذا الُبعــد مــن خــالل العبــارات مــن)  1   (، وجــاء الوســط ج- 
علــى  للعبــارات  الحســابي  الوســط  قيــم  جــاءت  حيــث   ،) ( الفر�ســي  الوســط  مــن  أكبـــر  العبــارات  لهــذه  الحســابي 
التـــرتيب )   . 1  . 1  . 1  . 1  . (  وتــدل  النتائــج الســابقة علــي ســعي الجهــات محــل الدراســة الــى توفيـــر 
عامــل املرونــة فــي تقديــم الخدمــات وإنجــاز االعمــال إرضــاء ملتعامليهــم واملــوارد البشــرية فــي الدائــرة محــل الدراســة.

تــم قيــاس هــذا البعــد مــن خــالل العبــارات مــن)  1  (، وكان د-  بلــغ الوســط الحســابي لالبتــكار )  . (،  االبتــكار: 
الوســط الحســابي لهذه العبارات أكبـــر من الوســط الفر�سي ) (، حيث جاءت قيم الوســط الحســابي على التـــرتيب 
لــكل عبــاره أهميــة االبتــكار وفــرص اســتثمار املواهــب  بشــكل  الســابقة  النتائــج  )  . 1  . 1  . 1  . (  وتــدل 

يضمــن لهــا االســتدامة وتطويـــر راس املــال البشــري.

وكان ه-   ،)  1    ( العبــارات  خــالل  مــن  الُبعــد  هــذا  قيــاس  وتــم   ،) .  ( الحســابي  الوســط  وبلــغ  التســليم:  الوقــت/ 
الوســط الحســابي لهــذه العبــارات أكبـــر مــن الوســط الفر�ســي ) (، حيــث جــاءت قيــم الوســط الحســابي علــى التـــرتيب 
)   . 1  . 1  . 1  . ( وتــدل النتائــج علــى مــدى اهتمــام العاملیــن بعامــل الوقــت والتســليم ســواء مــن حيــث تقديــم 

الخدمــات الحاليــة او تطويـــر خدمــات جديــدة الرضــاء املتعاملیــن وتحقيــق امليـــزة التنافســية املطلوبــة.

التكلفــة: بلــغ الوســط الحســابي للتكلفــة )  . (، تــم قيــاس هــذا البعــد مــن خــالل العبــارات مــن )   1   (، وكان و- 
الوســط الحســابي لهذه العبارات أكبـــر من الوســط الفر�سي ) (، حيث جاءت قيم الوســط الحســابي على التـــرتيب 
لــف والتنافــس مــن 

ُ
)   . 1  . 1  . 1  . 1  . ( وتــدل النتائــج علــى إدراك املــوارد البشــرية بعامــل تخفيــض الك

حيــث تقديــم أفضــل الخدمــات بأقــل الكلــف وتحقيــق قيمــة مضافــة ألنشــطة التدريــب .

ا 	 االختالفات بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثـر استـراتيجيات التدريب 
ً
ثالث

افية ا الختالفات خصائصهم الديموغر
ً

للموارد البشرية وفق

ا أ- 
ً

إدراك العاملين بدائرة البلدية والتحطيط  بإمارة عجمان حول أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارالبشرية وفق
للنوع

مــن خــالل الجــدول رقــم ) ( نالحــظ 
االتــي:

دالــه إحصائية  التوجد اختالفات 
 % بین إدراك العاملین في  عند مستوى 
دائــرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان 
حول أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد 
للموارد البشرية  وفًقا للنوع بسبب عدم 

معنوية النتائج

إدراك العاملين بدائرة البلدية ب- 
عجمــان  بإمــارة  والتخطيــط  
استـــراتيجيات  أثـــر  حــول 
للمــوارد  ُبعــد  عــن  التدريــب 

جدول رقم )6(
إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول أثـر  استـراتيجيات 

ا للنوع
ً

التدريب عن ُبعد للموارد البشري وفق

 التدريب عن بعد
قيمة أنثيذكر

ت
T	Test

مستوى 
الداللة االنحراف املتوسط

االنحراف املتوسطاملعياري
املعياري

عــن  التدريــب  استـــراتيجيات 
البشــرية* للمــوارد    .   .   .   .   .   . ُبعــد 

   .   .   .   .   .   . استـراتيجية التدريب الذاتي*
   .   .   .   .   .   . استـراتيجية التدريب الفردي*

   .   .   .   .   .   . استـراتيجية التدريب التفاعلي*
   .   .   .   .   .   . استـراتيجية التدريب املدمج*

)T1 Test( النتائج دالة إحصائيا عند مستوي  % وفقا الختبار ت *



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

للســن: وفقــا  البشــرية 

من خالل الجدول رقم ) ( نالحظ اآلتي:

عــدم وجــود اختالفــات معنويــه بیــن إدراك 
بإمــارة  والتخطيــط  البلديــة  بدائــرة  العاملیــن 
عجمــان حــول استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد 
جــاءت  حيــث  للســن،  وفقــا  البشــرية  للمــوارد 
قيمة )ف( غيـــر معنوية عند مستوى  % و %.

البلديــة ج-  بدائــرة  العامليــن  إدراك 
والتخطيــط بإمــارة عجمــان حــول أثـــر 
ُبعــد  عــن  التدريــب  استـــراتيجيات 
ــا ملــدة الخدمــة:

ً
للمــوارد البشــرية وفق

من الجدول رقم ) (  يتضح مايلي

عــدم وجــود اختالفــات معنويــه بیــن إدراك 
بإمــارة  والتخطيــط  البلديــة  بدائــرة  العاملیــن 
عجمــان حــول أثـــر استـــراتيجيات التدريــب عــن 
ُبعــد للمــوارد البشــرية وفًقــا ملــدة الخدمــة، حيــث 
مســتوى  عنــد  معنويــة  غيـــر  )ف(  قيمــة  جــاءت 

و %.  % 

قبــول  يمكــن  تقــدم  مــا  ضــوء  وفــي 
ذات  اختالفــات  توجــد  )ال  األول  الفــرض 
داللــة إحصائيــة بیــن مســتوى إدراك العاملیــن 
لواقــع تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد 
 الختــالف خصائصهــم 

ً
للمــوارد البشــرية وفقــا

الديموغرافية )النوع، السن، مدة الخدمة،( 
فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان.(

رابًعــا 	 االختالفــات بيــن إدراك العامليــن 
بدائــرة البلديــة والتحطيــط بعجمــان حــول 
ــا الختــالف 

ً
اقــع األولويــات التنافســية وفق و

افية: خصائصهم الديموغر

البلديــة أ-  بدائــرة  العامليــن  إدراك 
اقــع  والتخطيــط  بإمــارة عجمــان حــول و
األولويــات التنافســية وفقــا ملــدة للنــوع:

من خالل الجدول رقم ) ( نالحظ اآلتي:

التوجــدد اختالفــات  ذات دالــة إحصائيــة 
بإمــارة  والتخطيــط   البلديــة  بدائــرة  للعاملیــن  

جدول رقم ) 7(
إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول اثـر ر 

 للسن
ً
استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية وفقا

متغيـرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

 
استـراتيجية 

التدريب 
الذاتي

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .   اإلجمالي

 
استـراتيجية 

التدريب 
الفردي

  .    .  بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

 
استـراتيجية 

التدريب 
التفاعلي

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

 
استـراتيجية 

التدريب 
املدمج

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

جدول رقم ) 8(
إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول اثـر  
ا ملدة الخدمة

ً
استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية  وفق

متغيـرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

 
استـراتيجية 

التدريب 
الذاتي

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

 
استـراتيجية 

التدريب 
الفردي

  .    .  بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

 
استـراتيجية 

التدريب 
التفاعلي

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

 
استـراتيجية 

التدريب 
املدمج

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

جدول رقم )9(
اقع  إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول و

ا للنوع
ً

األولويات التنافسية  وفق

 األولويات 
التنافسية

قيمة أنثيذكر
ت

T	Test

مستوى 
الداللة االنحراف املتوسط

االنحراف املتوسطاملعياري
املعياري

األولويات التنافسية 
  .   . بشكل إجمالي

   .   .   .   .   .   . الجودة/ النوعية
   .   .   .   .   .   . املرونة

   .   .   .   .   .   . االبتكار
   .   .   .   .   .   . الوقت/ التسليم

   .   .   .   .   .   . التكلفة



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

عجمــان حــول واقــع األولويــات التنافســية وفًقــا 
للنــوع، بســبب عــدم معنويــة النتائــج.

البلديــة ب-  بدائــرة  العامليــن  إدراك 
اقــع  والتخطيــط  بإمــارة عجمــان حــول و

للســن: ــا 
ً

وفق التنافســية  األولويــات 

نالحــظ   )  ( رقــم  الجــدول  خــالل  مــن 
اآلتــي:

إدراك  بیــن  اختالفــات معنويــه  توجــد   ال 
بإمــارة  والتخطيــط   البلديــة  بدائــرة  العاملیــن 
عجمــان حــول واقــع واقــع األولويــات التنافســية 
غيـــر  )ف(  قيمــة  جــاءت  حيــث  للســن،  وفقــا 

و %.  %  مســتوى  عنــد  معنويــة 

الــــبــــلــــديــــة ج-  بـــــــــدائـــــــــرة  الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن  إدراك 
اقــع  بــإمــارة عجمان حــول و والتخطيط  

األولويات التنافسية وفقا ملدة الخدمة:

نالحــظ   )  ( رقــم  الجــدول  خــالل  مــن 
االتــي:

إدراك  بیــن  معنويــه  اختالفــات  توجــد  ال 
بإمــارة  والتخطيــط   البلديــة  بدائــرة  العاملیــن 
عجمــان حــول واقــع واقــع األولويــات التنافســية 
وفقــا ملــده الخدمــه، حيــث جــاءت قيمــة )ف( غيـــر 

و %.  %  مســتوى  عنــد  معنويــة 

الفــرض  قبــول  يمكــن  ماتقــدم  ضــوء  وفــي 
الثانــي )ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة 
األولويــات  ملفهــوم  العاملیــن  إدراك  مســتوى  بیــن 
خصائصهــم  الختــالف  وفًقــا  التنافســية 
الديموغرافيــة )النــوع، الســن، مــدة الخدمــة،( فــي 

عجمــان. بإمــارة  والتخطيــط  البلديــة  دائــرة 

بيــن  االرتبــاط  مصفوفــة  خامًســا: 
استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد 

البشرية واألولويات التنافسية 

من خالل الجدول رقم )  ( نالحظ اآلتي:

االرتبــاط 1  معامــالت  جميــع  جــاءت   
عنــد  معنويــه  داللــه  وذات  إيجابيــه 
وجــود  بمعنــي   ،)* .  ( مســتوي 

للمــوارد البشــرية(  ُبعــد  أبعــاد املتغيـــر املســتقل )استـــراتيجيات التدريــب عــن  بیــن كل مــن  عالقــة ارتبــاط موجبــه 
التنافســية(. )األولويــات  التابــع  املتغيـــر  وأبعــاد 

جدول رقم )10(
اقع  إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول و

 للسن
ً
األولويات التنافسية  وفقا

متغيـرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

الجودة/  
النوعية

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

املرونة 
  .    .  بین املجموعات

 .   .         .  داخل املجموعات
 .   

     .  اإلجمالي

االبتكار 
  .    . بین املجموعات

 .   .         .  داخل املجموعات
 .   

     .  اإلجمالي

الوقت/  
التسليم

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
      .  اإلجمالي

التكلفة
  .    . بین املجموعات

 .   .        .  داخل املجموعات
 .   

     .  اإلجمالي

جدول رقم )11(
اقع  إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول و

 ملدة الخدمة
ً
األولويات التنافسية  وفقا

متغيـرات م
مجموع مصدر التباينالدراسة

املربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف 
املحسوبة

مستوي 
الداللة

الجودة/  
النوعية

  .    . بین املجموعات
 .     .        .  داخل املجموعات

 .   
      .  اإلجمالي

املرونة 
  .    .  بین املجموعات

 .   .         .  داخل املجموعات
 .   

     .  اإلجمالي

االبتكار 
  .    . بین املجموعات

   .   .         .  داخل املجموعات
 .   

     .  اإلجمالي

الوقت/  
التسليم

  .    . بین املجموعات
 .   .         .  داخل املجموعات

 .   
     .  اإلجمالي

التكلفة
  .    . بین املجموعات

 .   .        .  داخل املجموعات
 .   

     .  اإلجمالي



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

بلغ أكبـر معامل االرتباط بین املتغيـر الفرعي 1 
التفاعلــي(  التدريــب  )استـــراتيجية  املســتقل 
النوعيــة(  )الجــودة/  التابــع  الفرعــي  ًواملتغيـــر 
االرتبــاط  معامــل  أقــل  بلــغ  بينمــا   ) .  (
املســتقل  الفرعــي  املتغيـــر  بیــن   ) .  (
واملتغيـــر  الذاتــي(  التدريــب  )استـــراتيجية 

النوعيــة(. )الجــودة/  التابــع  الفرعــي 

الفــرض  إســقاط  يمكــن  تقــدم  مــا  ضــوء  وفــي 
وجــود  بعــدم  ينــص  بالــذي  العــدم(  )فــرض  الثالــث 
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بیــن تطبيــق استـــراتيجية 
التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية وتعزيـــز األولويــات 
بإمــارة  والتخطيــط  البلديــة  دائــرة  فــي  التنافســية 

عجمــان، وقبــول الفــرض البديــل حيــث ثبــت بــأن هنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بیــن تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للموارد 
عجمــان بإمــارة  والتخطيــط  البلديــة  دائــرة  فــي  التنافســية  األولويــات  وتعزيـــز  البشــرية 

سادًسا 	 تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية على تعزيـز األولويات التنافسية بالدائرة محل الدراسة:

تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية على ُبعد الجودة/ النوعية.أ- 

يتضح من الجدول رقم )13( ما يلي:

داللــة  ذات  طرديــة  ارتبــاط  عالقــة  هنالــك 
إحصائيــة بیــن كل مــن استـــراتيجيات التدريــب عــن 
التدريــب   – الذاتــي  )التدريــب  فــي  واملتمثلــة  بعــد 
الفــردي – التدريــب التفاعلــي – التدريــب املدمــج( 
األولويــات  تعزيـــز  أبعــاد  كأحــد  النوعيــة   / والجــودة 
التنافســية. حيــث جــاءت نســبة تفسيـــر كل متغيـــر 
الجــدول.  فــي  موضــح  هــو  كمــا  فرعــي  مســتقل 
)التدريــب الذاتــي   %– التدريــب الفــردي   % – 

 )%   املدمــج  التدريــب   –  %   التفاعلــي  التدريــب 

بیــن املتغيـــرات املســتقلة الفرعيــة واملتغيـــر التابــع  أثـــر  يــدل علــى قبــول أن هنــاك  وجــاءت جميــع القيــم معنويــة ممــا 
)الجــودة( الفــردي 

يتضح من الجدول رقم )14( ما يلي:

هنالــك عالقــة ارتبــاط طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بیــن كل مــن استـــراتيجيات التدريــب عــن بعــد واملتمثلــة فــي )التدريــب 
الذاتــي – التدريــب الفــردي – التدريــب التفاعلــي – التدريــب املدمــج( واملرونــة كأحــد أبعــاد تعزيـــز األولويــات التنافســية. حيــث 

فرعــي  مســتقل  متغيـــر  كل  تفسيـــر  نســبة  جــاءت 
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )التدريــب الذاتــي  % 
التفاعلــي  التدريــب   – الفــردي  %،  التدريــب   –

.)%   املدمــج  التدريــب   –%  

يــدل  ممــا  معنويــة  القيــم  جميــع  وجــاءت 
بیــن املتغيـــرات املســتقلة  أثـــر  علــى قبــول أن هنــاك 

)املرونــة( الفــردي  التابــع  واملتغيـــر  الفرعيــة 

جدول رقم )12(
مصفوفة االرتباط بين استـراتيجيات التدريب عن بعد للموارد 

البشرية واألولويات التنافسية

املتغيـر
استـراتيجية 

التدريب 
الذاتي

استـراتيجية 
التدريب 
الفردي

استـراتيجية 
التدريب 
التفاعلي

استـراتيجية 
التدريب 

املدمج
اإلجمالي

الجودة/ 
  . *  . *  . *  . *  .  *النوعية

  . *  . *  . *  . *  . *املرونة
  . *  . *  . *  . *  . *االبتكار

الوقت/ 
  . *  . *  . *  . *  . *التسليم

  . *  . *  . *  . *  . *التكلفة

جدول رقم )13(
تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية على بعد الجودة

املتغيـر 
معامل املتغيـرات املستقلةالتابع

R2Tاالنحدار بيتا
مستوى 
املعنوية

الجودة/ 
النوعية

استـراتيجية التدريب الذاتي
استـراتيجية التدريب الفردي
استـراتيجية التدريب التفاعلي
استـراتيجية التدريب املدمج

 .   
 .   
 .   
 .   

 .   
 .   
 .   
 .   

  .   
  .   
  .   
  .   

 .   
 .   
 .   
 .   

جدول رقم )14(
تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية على بعد املرونة

املتغيـر 
معامل املتغيـرات املستقلةالتابع

R2Tاالنحدار بيتا
مستوى 
املعنوية

املرونة

استـراتيجية التدريب الذاتي
استـراتيجية التدريب الفردي

استـراتيجية التدريب التفاعلي
استـراتيجية التدريب املدمج

 .   
 .   
 .   
 .   

 .   
 .   
 .   
 .   

  .   
  .   
  .   
  .   

 .   
 .   
 .   
 .   



يتضح من الجدول رقم )15( ما يلي:

داللــة  ذات  طرديــة  ارتبــاط  عالقــة  هنالــك 
إحصائيــة بیــن كل مــن استـــراتيجيات التدريــب عــن 
التدريــب   – الذاتــي  )التدريــب  فــي  واملتمثلــة  بعــد 
الفــردي – التدريــب التفاعلــي – التدريــب املدمــج( 
واالبتــكار كأحــد أبعــاد تعزيـــز األولويــات التنافســية. 
مســتقل  متغيـــر  كل  تفسيـــر  نســبة  جــاءت  حيــث 

فرعــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول. )التدريــب الذاتــي   %– التدريــب الفــردي   %، – التدريــب التفاعلــي   %– التدريــب 
.)%   املدمــج 

يــدل  ممــا  معنويــة  القيــم  جميــع  وجــاءت 
بیــن املتغيـــرات املســتقلة  أثـــر  علــى قبــول أن هنــاك 

)االبتــكار( الفــردي  التابــع  واملتغيـــر  الفرعيــة 

يتضح من الجدول رقم )  ( ما يلي:

داللــة  ذات  طرديــة  ارتبــاط  عالقــة  هنالــك 
إحصائيــة بیــن كل مــن استـــراتيجيات التدريــب عــن 
التدريــب   – الذاتــي  )التدريــب  فــي  واملتمثلــة  بعــد 
الفــردي – التدريــب التفاعلــي – التدريــب املدمــج( 
األولويــات  تعزيـــز  أبعــاد  كأحــد  الوقت/التســليم 

الذاتــي  %–  )التدريــب  الجــدول.  فــي  هــو موضــح  كمــا  فرعــي  متغيـــر مســتقل  كل  تفسيـــر  نســبة  جــاءت  التنافســية. حيــث 
)%   املدمــج  التدريــب   –%   التفاعلــي  التدريــب   -%   الفــردي  التدريــب 

وجاءت جميع القيم معنوية مما يدل على قبول أن هناك أثـر بین املتغيـرات املستقلة الفرعية واملتغيـر التابع الفردي 
)الوقت/التسليم(.

يتضح من الجدول رقم )  ( ما يلي:

داللــة  ذات  طرديــة  ارتبــاط  عالقــة  هنالــك 
التدريــب  استـــراتيجيات  مــن  كل  بیــن  إحصائيــة 
فــي )التدريــب الذاتــي – التدريــب  عــن بعــد واملتمثلــة 
املدمــج  التدريــب   – التفاعلــي  التدريــب   – الفــردي 
والتكلفــة كأحــد أبعــاد تعزيـــز األولويــات التنافســية. 
حيــث جــاءت نســبة تفسيـــر كل متغيـــر مســتقل فرعــي 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول. )التدريــب الذاتــي   % – التدريــب الفــردي   % – التدريــب التفاعلــي   %– التدريــب املدمــج  
)%  

بیــن املتغيـــرات املســتقلة الفرعيــة واملتغيـــر التابــع  أثـــر  يــدل علــى قبــول أن هنــاك  وجــاءت جميــع القيــم معنويــة ممــا 
)الكلفــة(. الفــردي 

وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن إســقاط الفــرض الرابــع )فــرض العــدم( بالــذي ينــص بعــدم وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة بیــن 
تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية وتعزيـــز األولويــات التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة 
عجمــان. وقبــول الفــرض البديــل حيــث ثبــت بوجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة بیــن تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد 

البشــرية وتعزيـــز األولويــات التنافســية.

جدول رقم )15(
تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية على بعد االبتكار 

املتغيـر 
معامل املتغيـرات املستقلةالتابع

R2Tاالنحدار بيتا
مستوى 
املعنوية

االبتكار

استـراتيجية التدريب الذاتي
استـراتيجية التدريب الفردي
استـراتيجية التدريب التفاعلي
استـراتيجية التدريب املدمج

 .   
 .   
 .   
 .   

 .   
 .   
 .   
 .   

  .   
  .   
  .   
  .   

 .   
 .   
 .   
 .   

جدول رقم )16(
 تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية 

على ُبعد الوقت/التسليم

املتغيـر 
معامل املتغيـرات املستقلةالتابع

R2Tاالنحدار بيتا
مستوى 
املعنوية

الوقت/ 
التسليم

استـراتيجية التدريب الذاتي
استـراتيجية التدريب الفردي
استـراتيجية التدريب التفاعلي
استـراتيجية التدريب املدمج

 .   
 .   
 .   
 .   

 .   
 .   
 .   
 .   

  .   
  .   
  .   
  .   

 .   
 .   
 .   
 .   

جدول رقم )17(
تأثيـر استـراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية على بعد الكلفة

املتغيـر 
معامل املتغيـرات املستقلةالتابع

R2Tاالنحدار بيتا
مستوى 
املعنوية

التكلفة

استـراتيجية التدريب الذاتي
استـراتيجية التدريب الفردي
استـراتيجية التدريب التفاعلي
استـراتيجية التدريب املدمج

 .   
 .   
 .   
 .   

 .   
 .   
 .   
 .   

  .   
  .   
  .   
  .   

 .   
 .   
 .   
 .   



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

مناقشة نتائج الدراسة:
جــاءت نتائــج أثـــر استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان  1 

محايــده وقــد تميــل إلــى املوافقــة بنســبة قليلــة، ويعــود ســبب ذلــك إلــى حداثــة اســتخدام مثــل هكــذا استـــراتيجيات 
اليوم في قطاعت حكومية حيث التحول إلى الحكومات االلكتـرونية، ومما زاد تطبيقها جائحة كورونا التي أجبـرت 
العالــم بأســره نحــو التحــول اإللكتـــروني باســتثناء استـــراتيجية التدريــب التفاعلــي الــذي بلــغ إدارك لــه )   . ( وهــي 
نســبة تصــل الــى املوافقــة أكثـــر منــه إلــى املحايــد، وُيعــزى ســبب ذلــك الــى طبيعــة العاملیــن فــي املؤسســات العربيــة 

بشــكل عــام والحكوميــة بشــكل خــاص بـــرغبتهم فــي التعلــم والتدريــب التفاعلــي وبشــكل مجموعــات وليــس أفــراد. 

بــل العاملیــن فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان محايــده  1 
ُ
توافقــت نتائــج تعزيـــز األولويــات التنافســية مــن ق

تميــل إلــى املوافقــة بنســبة قليلــة،  ويـــرجع ذلــك إلــى أن الجهــة محــل الدراســة لــم توضــح املعنــى الكامــل لألولويــات 
فــي خططهــا االستـــراتيجية  وملفــات  عــال جــًدا واســتحدام مفرداتهــا  بشــكل  للعاملیــن رغــم ممارســتها  التنافســية 
جوائــز التميـــز املؤس�ســي  الســنوية باســتثناء عامــل الوقت/التســليم الــذي بلــغ إدراك العاملیــن لــه )   . ( ويعــود 

ســبب ذلــك التحــول الســريع فــي إنجــاز املعامــالت إلكتـــرونًيا وبســرعة عاليــة.

أظهــرت النتائــج  الخاصــة بالفــرض األول عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن إدراك العاملیــن  فــي دائــرة  1 
البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان حــول واقــع استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية وفقــا الختــالف 

خصائصهــم الديموغرافيــة )للنــوع ،الســن ،مــدة الخدمــة( 

كمــا أظهــرت النتائــج الخاصــة بالفــرض الثانــي أنــه ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بیــن إدراك العاملیــن فــي  1 
دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان حــول تعزيـــز امليـــزة التنافســية وفًقــا الختــالف خصائصهــم الديموغرافيــة 

)النــوع، الســن، مــدة الخدمــة(.

توجــد عالقــة طرديــة ذات داللــة احصائيــة  بیــن كل مــن استـــراتيجيات التدريــب عــن ًبعــد للمــوارد البشــرية  منفــردة  1 
ومجتمعــه وأبعــاد تعزيـــز األولويــات التنافســية فــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان.

ُبعــد للمــوارد البشــرية وتعزيـــز األولويــات  1  بوجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة بیــن تطبيــق استـــراتيجية التدريــب عــن 
التنافســية.

التوصيات

تعزيـز مفاهيم األولويات التنافسية بشكل أكبـر من خالل:

تبنــي اإلدارة العليــا وقســم االستـــراتيجية والتخطيــط والجــودة مهمــة نشــر املفاهيــم األساســية للميـــزة التنافســية 1 
العاملیــن  التطبيــق فقــط وإنمــا تعريــف  فــي  ليــس  التنافســية بشــكل خــاص  عــام والتـركيـــز علــى األولويــات  بشــكل 
فــي الدائــرة محــل الدراســة باملفاهيــم العلميــة لهــا بشــكل يضمــن لهــم معرفــة األســس العامــة فــي تكوينهــا وتطبيقهــا 

للتنافــس واالســتدامة.   للحصــول علــى أعلــى مســتوى 

اختيــار األولويــات التنافســية ذات األهميــة القصــوى التــي تمنــح الدائــرة محــل الدراســة ميـــزة تنافســية مســتدامة 1 
تتفــوق بهــا علــى الدوائــر األخــرى.

نشر ثقافة الجودة بالتـركيـز على األولويات التنافسية من خالل املنشورات الدورية وإرسال بـريد إلكتـروني تذكيـر 1 
باملفاهيم الخاصة بامليـزة التنافسية وإجراء املسابقات الداخلية التي تضمن التعرف على امليـزة التنافسية.

الهيئــة 1  بهــذه املفاهيــم مثــل  الدولــة وخارجهــا والتــي تعنــى  فــي  الرســمية  باملواقــع  العاملیــن وبشــكل مســتمر  تعريــف 
االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، والبنــك الدولــي، وهــي مواقــع متخصصــة تمنــح مســتخدميها احــث اإلحصائيــات 

التــي تعــزز التنافــس.

منح العاملین في دائرة البلدية والتخطيط فرصة املساهمة في تحديد األولويات التنافسية.1 

اســتخدام مؤشــرات أداء متكاملــة تحقــق قيــاس األولويــات التنافســية مجتمعــة ومتفــردة للمحافظــة علــى التميـــز 1 
واالســتدامة مًعــا.



أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية...

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

تعزيـز مفاهيم التدريب عن بعد:

تعريــف العاملیــن بأنــواع استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد والســبل الخاصــة بــكل استـــراتيجية ووقــت وحاجــة نــوع 1 
التدريــب لضمــان التنــوع واالســتمرار فــي التدريــب والتكيــف مــع جميــع الظــروف الحاليــة واملســتقبلية بشــكل ســريع.

فــي 1  فــي الدائــرة محــل الدراســة بدراســة وتحليــل استـــراتيجيات التدريــب عــن بعــد  قيــام قســم التدريــب والتطويـــر 
الدائــرة محــل التطبيــق وتقييــم كل استـــراتيجية بشــكل دوري ملعرفــة مــدى صالحيــة تطبيــق كل منهــا والكيفيــة التــي 

يتــم تطبيقهــا.

العمــل علــى تنويــع أســاليب التدريــب إجمــاال والتـركيـــز علــى التدريــب عــن بعــد للمــوارد البشــرية للحصــول علــى امليـــزة 1 
التنافســية وتعزيـــز مكانــة الدائــرة محــل الدرايــة فــي إمــارة عجمــان بشــكل خــاص وعلــى مســتوى الدولــة بشــكل عــام 

وربطــه بأحــد أو جميــع األولويــات التنافســية. 

تصميم بـرامج تدريبية تهتم بالتدريب عن بعد من شانها تغييـر توجهات وسلوكيات العاملین من النمط التقليدي 1 
الــى النمط الديناميكي.

حدود الدراسة

أعتمــد الباحثــان فــي إعــداد دراســتهما علــى مــا توفــر لهمــا مــن املصــادر العلميــة لكتابــة اإلطــار النظــري واألدبيــات، إال أنهمــا 
واجهــا بعــض الصعوبــات العلميــة فــي الحصــول علــى املصــادر العلميــة التــي تناولــت التدريــب عــن ُبعــد بشــكل مســهب وأكثـــر 
وضوًحــا بســبب حداثــة املوضــوع وأســلوب ربطــه بامليـــزة التنافســية، كمــا اكتفــى الباحثــان بإجــراء الدراســة علــى دائــرة واحــدة 

وهــي دائــرة البلديــة والتخطيــط بإمــارة عجمــان العتبــارات الوقــت والكلفــة.

البحوث املستقبلية
اعتمدت الدراسة في مجتمع البحث على دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان فقط. 1 

ركزت الدراسة على دائرة حكومية. 1 

اعتمدت الدراسة على متغيـرين فقط هما استـراتيجيات التدريب عن ُبعد واألولويات التنافسية. 1 

مما سبق يقتـرح الباحثان مجموعه من األفكار للبحوث املستقبلية منها:

دراســة أثـــر استـــراتيجيات التدريــب عــن ُبعــد للمــوارد البشــرية فــي تعزيـــز األولويــات التنافســية بالتطبيــق فــي حكومــة  1 
عجمــان.

دراسة األثـر الوسيط لسمات الشخصية في العالقة بین استـراتيجيات التدريب عن ُبعد واألولويات التنافسية 1 

دراسة األثـر الوسيط للدعم املؤس�سي في العالقة بین استـراتيجيات التدريب عن ُبعد واألولويات التنافسية. 1 

واألولويــات  1  ُبعــد  عــن  التدريــب  استـــراتيجيات  بیــن  العالقــة  تحقيــق  فــي  العاملیــن  لثقافــة  الوســيط  األثـــر  دراســة 
التنافســية.
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ABSTRACT

The present study aimed to identify the reality of the distance training strategies for human resources 
and how to enhance the competitive priorities in Municipality & Planning Department of Ajman, and to 
determine the extent of the difference in these dimensions according to the different demographic char1
acteristics of its workers, in addition to determining the nature and type of relationship between distance 
training strategies and competitive priorities. To achieve this, a survey list was relied upon to collect data 
using the comprehensive enumeration method for the incumbents of higher positions, where the sample 
reached )88( respondents. For the time and cost considerations, )50%( of the employees were selected. 
Thus, the size of the study sample becomes )386( subjects. The results of the field study were related to the 
reality of all the distance training strategies and the neutral competitive priorities tend to be approved to a 
small degree.

The results also showed that there are no significant differences between employees’ perception about 
the reality of remote training strategies and competitive priorities according to demographic variables )gen1
der, age and length of service(. The results also showed that there are no statistically significant differences 
between the perception of workers in the sector under study about the level of their practices of social re1
sponsibility. According to the difference of their demographic characteristics )gender, age, length of service, 
the entity they work with(, the two researchers concluded that there is a statistically significant positive 
relationship between each of the dimensions of the individual distance training strategies, its community, 
and the dimensions of competitive priorities.

The researchers also reached a set of recommendations to enhance competitive priorities and the de1
gree of differentiation between distance training strategies and focus on conducting future research in this 
field to include other sectors.

Key Words: Remote Training Strategies, Competitive Priorities, Municipality & Planning Department 
of Ajman.
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امللخص 1

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى إبـــراز كيفيــة قيــام إدارة املــوارد البشــرية بإعــادة تشــكيل وظائفهــا تماشــيا مــع األثــار التــى 
خلفهــا انتشــار فيـــروس كوفيــد    املســتجد، وهــذا مــن خــالل تبنــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ودمجهــا فــي مهامهــا األساســية 
تحاكيــا مــع املتطلبــات الجديــدة لضمــان االســتمرار للمؤسســة االقتصاديــة، وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى نتيجــة مهمــة مفادهــا 
أن تبنــي تقنيــات الــذكاء الصطناعــي فــي مجــال املــوارد البشــرية لــن يقتصــر علــى فتـــرة األزمــات فقــط، بــل يتعــدى ذلــك، إذ يعتبـــر 

 واعــًدا تتجــه إليــه كبـــرى املؤسســات االقتصاديــة.
ً

مجــاال

الكلمات املفتاحية:  إدارة املوارد البشرية، مهام إدارة املوارد البشرية، الذكاء االصطناعي، كوفيد   .

مقدمة

مما ال شك فيك، تسببت جائحة    COVID غيـر املسبوقة في إحداث فو�سى عارمة في جميع أنحاء العالم، وأجبـرت 
جميــع االقتصــادات علــى اإلغــالق املطــول الــذي دام لعــدة أشــهر، وُينظــر إلــى هــذه االزمــة التــي ال يمكــن فهمهــا علــى نطــاق 
محــدود إال مــن خــالل نظــرة شــمولية، علــى أنهــا واحــدة مــن أســوأ الصدمــات االقتصاديــة منــذ الكســاد الكبيـــر فــي الثالثينيــات، 

وقــد أثـــرت بعمــق علــى الحيــاة املاليیــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.

كان لبدايــة األزمــة املفاجئــة واملضطربــة آثــاًرا مضاعفــة علــى مجموعــة واســعة مــن املنظمــات االقتصاديــة علــى الرغــم 
مــن أن القطاعــات الخدميــة مثــل الطيـــران، النقــل البحــري والبـــري والضيافــة والســفر وخدمــات اإلطعــام ومــا إلــى ذلــك هــي 
األكثـــر تضــرًرا، وقــد امتــد أثـــر األزمــة واالخفــاق وفــق أثـــر الهالــة وأثـــر الدومينــو إلــى صناعــات أخــرى مثــل الرعايــة الصحيــة 
التــي تعرضــت إلــى ضغــط شــديد وغيـــر متوقــع وصناعــة الســيارات، والبنــوك، وخدمــات التـــرفية، وقطــاع الخدمــات الصغيـــرة 

واملجــاورة وغيـــرها تأثـــرت أيًضــا بشــدة.

وبينمــا تكافــح املنظمــات االقتصاديــة مــع تداعيــات األزمــة، أصبــح اللجــوء إلــى تبنــي بعــض التقنيــات املتقدمــة ضــرورة 
ــا جديــدة مــن الفــرص 

ً
حتميــة حيــث ُيقــال إنــه »فــي خضــم كل أزمــة، توجــد فرصــة عظيمــة«، فقــد فتحــت األزمــة املميتــة آفاق

 
ً
لقطــاع التكنولوجيــا بشــكل عــام وملجــال الــذكاء االصطناعــي بشــكل خــاص. ثــم إن جائحــة   COVID1 دفعــت عــدًدا هائــال

ــا مــن املخاطــر الصحيــة إلــى العمــل عــن ُبعــد مــن املنـــزل، وممــا زاد مــن تفاقــم 
ً
مــن املوظفیــن الذيــن كانــوا يواجهــون ضغوط

ــا بعيــدة ألول مــرة. كمــا أدى هــذا التغييـــر املفاجــئ إلــى تفاقــم تحديــات 
ً
هــذا الضغــط أن العديــد مــن املديـــرين يقــودون اآلن فرق

التعــاون والقيــادة عــن ُبعــد، وهــي تحديــات نفهمهــا جيــًدا فــي مجــال األعمــال التجاريــة الدوليــة )IB(، وقــد غيـــر   COVID واقــع 
كل شــخص بیــن عشــية وضحاهــا، حيــث عانــى األفــراد واملــدن واالقتصــادات مــن صدمــة اإلغــالق والخــوف مــن الالمتوقــع، وقــد 
بــات لزامــا علــى املديـــرين، وباألخــص مــدراء قســم املــوارد البشــرية اتخــاذ العديــد مــن القــرارات فــي فتـــرة زمنيــة قصيـــرة جــًدا،  

 *  تم استالم البحث في ينايـر     ، وقبل للنشر في فبـرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي  في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

قــرارات حــول مــن يجــب أن يبقــى فــي العمــل ومــن يجــب أن يعــود إلــى املنـــزل؟، كيــف وأيــن يمكــن نقــل األشــخاص إلــى الفضــاء 
الرقمــي؟، ومــا هــي األولويــات وكيــف يمكــن توصيــل هــذه األولويــات بشــكل أفضــل للموظفیــن؟. 

مــن هنــا أصبــح ضرورًيــا علــى املنظمــات االقتصاديــة توظيــف مــا ُيعــرف بالــذكاء االصطناعــي االقتصــادي فــي كفــة إدارة 
املــوارد البشــرية لتـــزويدها بقــوة تكنولوجيــة تســاعدها علــى إعــادة تشــكيل األســاليب التــي تديـــر بهــا القــوى العاملــة لديهــا.

إشكالية الدراسة
من خالل ما سبق يمكننا أن نطرح التساؤل الرئيس اآلتي:

كيف أعاد الذكاء االصطناعي تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا املستجد؟

األسئلة الفرعية
زة بالــذكاء االصطناعــي أن تقّدمــه لنــا لتجعــل  1  عــزَّ

ُ
مــا الــذي تســتطيع تكنولوجيــا »إدارة املــوارد البشــرية« )HRM( امل

منظومــة العمــل أقــل تعقيــًدا وأكثـــر ذكاًء؟

كيف تساهم النظم الذكية في استقطاب أحسن الكفاءات واملهارات بأقل جهد ممكن؟ 1 

كيــف تســاهم نظــم الــذكاء االصطناعــي ضمــن قطــاع املــوارد البشــرية فــي تحديــد املســار الوظيفــي املناســب للموظفیــن  1 
وتطويـــر قدراتهم ومســاعدتهم على التفوق في مناصبهم الحالية؟

كيف تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي في تحفيـز املوظفین ثم االحتفاظ بالكفاءات العالية منهم؟ 1 

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي

إثـــراء البحــث مــن خــالل التأصيــل النظــري ملوضــوع إدمــاج الــذكاء االصطناعــي ضمــن الوظائــف واملهــام الجديــدة  1 
البشــرية. للمــوارد 

تنبيــه املنظمــات إلــى ضــرورة انتهــاج سياســة جديــدة إلدارة مواردهــا البشــرية فــي ضــوء التحــول الســريع نحــو الــذكاء  1 
االصطناعــي وتماشــيا مــع االنتقــال الرقمــي العالمــي.

أهداف البحث

نهدف من خالل هذا البحث إلى:

تحديد طبيعة عالقات التأثيـر املتبادل بین الذكاء االصطناعي واملوارد البشرية. 1 

التعرف على بعض بـرامج وتقنيات الذكاء االصطناعي التي تـزيد من فعالية املورد البشري في املنظمة. 1 

إبـــراز دور تبنــي التقنيــات الحديثــة للــذكاء االصطناعــي فــي تمكیــن املنظمــات مــن االســتجابة الســريعة للتغيـــرات التــي  1 
أفرزتهــا جائحــة كورونــا علــى مهــام املــوارد البشــرية.

منهج الدراسة

التــي  اإلشــكالية  ومعالجــة  البشــرية  املــوارد  إدارة  ومهــام  االصطناعــي  الــذكاء  الدراســة،  متغيـــرات  بیــن  التـــرابط  إلبـــراز 
تــم طرحهــا تــم االعتمــاد أساًســا علــى منهــج البحــث الوصفــي لوصــف متغيـــرات الدراســة واملنهــج التحليلــي مــن خــالل تحليــل 

الهيئــات الرســمية واملؤسســات.  مــن تقاريـــر  البيانــات واملعطيــات املســتقاة 

مراجعة الدراسات السابقة
عنــد تعمقنــا فــي البحــث عــن الدراســات ذات الصلــة بالــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه فــي مجــال املــوارد البشــرية، ملســنا 
النقــص الواضــح خاصــة الدراســات العربيــة، فــي حیــن اطلعنــا علــى العديــد مــن الدراســات األجنبيــة التــي تناولــت أحــد متغيـــرات 

الدراســة الحاليــة، ونحــاول إيجــاز أهمهــا فيمــا يلــي:
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    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

دراســة )جونســون وجينيفــر،2019(، بعنــوان »تطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي املــوارد البشــرية: الوضــع الحالــي للــذكاء 
االصطناعي وتأثيـره على عملية التوظيف التقليدية«. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن مجال الذكاء االصطناعي في التوظيف 
جديــد نســبًيا وال توجــد العديــد مــن الشــركات التــي تســتخدم الــذكاء االصطناعــي فــي جميــع أجــزاء عمليــة التوظيــف الخاصــة 
فــي التوظيــف التقليــدي أنشــطة التوظيــف مثــل االختيــار  الــذكاء االصطناعــي  بهــم. تشــمل األجــزاء األكثـــر مالءمــة لتطبيــق 
املســبق والتواصــل مــع املرشــحین وإرســال نتائــج التوظيــف للمتقدمیــن. وتــم النظــر إلــى الفوائــد الرئيســة للــذكاء االصطناعــي 
علــى أنهــا الجــودة الســريعة والتخلــص مــن املهــام الروتينيــة، بينمــا كان التحــدي الرئيــس هــو اســتعداد الشــركات العامــة تجــاه 

تبنــي التقنيــات الجديــدة.

قــا للخوارزميــة«، 
ً
دراســة )DeobaldLeicht, 2019(، بعنــوان »تحديــات اتخــاذ القــرار فــي مجــال املــوارد البشــرية وف

تعتمــد املؤسســات بشــكل متـــزايد علــى الخوارزميــة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات املتعلقــة باملــوارد البشــرية ملراقبــة موظفيهــا، وتبیــن 
أن هنــاك كفــاءة عاليــة فــي اتخــاذ القــرارات املناســبة كلمــا ازداد االعتمــاد علــى تحليــالت الخوارزميــات. 

)داســة )الظاهــر، 2019(، بعنــوان »الــذكاء االصطناعــي والحاجــة لليــد العاملــة«، وتوضــح هــده الدراســة قــدرة الثــورة 
فــي نفــس الوقــت ســتخلق  فــي أربعــة قطاعــات اقتصاديــة، ولكــن  الصناعيــة الرابعــة وتســارعها وأنهــا قضــت علــى الوظائــف 

املاليیــن مــن فــرص العمــل ألكثـــر مــن أربعــة عشــر قطاًعــا صناعًيــا وخدمًيــا بحلــول     .  

دراســة )وفــاء ضيــف هلــال العبدااللــت، 2020(، بعنــوان »أثـــر تنــوع املــوارد البشــرية علــى الــذكاء االصطناعــي: دراســة 
تطبيقيه دائرة االحوال املدنية والجوزات األردنية«، وقد بينت هذه الدراسة وجود أثـر لتقبل  التنوع على الذكاء االصطناعي 
بداللــة أبعــاده مجتمعــة، كمــا بينــت الدراســة وجــود أثـــر للفــرص املتكافئــة فــي التعيیــن واالحتفــاظ فــي الــذكاء االصطناعــي بداللــة 

أبعــاده مجتمعــة فــي دائــرة األحــوال املدنيــة.

دراســة )Ashish & Pawan(، بعنــوان »إدارة املــوارد البشــرية والتكنولوجيــة: رؤى جديــدة فــي عصــر الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة     « وقــد ناقشــت هــذه الدراســة مــا تحتاجــه ممارســة SHRM فــي عصــر جديــد مــن االقتصــاد التشــاركي والــذكاء 
االصطناعــي )AI( لتقديــم أعمــال ناجحــة وأداء متميـــز للموظفیــن فــي عالــم جديــد مــن االضطرابــات التكنولوجيــة فــي العمــل 

.Swiggyو Zomatoو Olaو Uberو Airbnb والتوظيــف. باســتخدام أمثلــة مــن منصــات شــائعة مثــل

ما يميـز هذه الدراسة 
هــو أنهــا تبحــث فــي موضــوع جديــد هــو أثـــر تبنــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي إعــادة تشــكيل مهــام إدارة املــوارد البشــرية 
فــي خضــم أزمــة جائحــة كورونــا، كمــا إن الحــدود املكانيــة للدراســة هــي االستشــهاد بأمثلــة متنوعــة تخــص بيئــات عمــل دوليــة 

ومؤسســات رائــدة فــي مجــال اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وتطويعــه لخدمــة أهــداف املــوارد البشــرية.

حالة تكنولوجيا املوارد البشرية في خضم جائحة كورونا 

إذا كانــت “الحاجــة هــي أم االختـــراع”، فقــد أجبـــرت جائحــة   COVID1 العديــد مــن املنظمــات حــول العالــم علــى التفكيـــر 
االبتــكاري غيـــر املألــوف )Thinking Out of the Box( فــي رحــالت التحــول الرقمــي، كمــا غيـــرت املنظمــات خطــط اإلنفــاق علــى 
تقنيات املوارد البشرية مما أدى إلى زيادة االستثمارات في تكنولوجيا املوارد البشرية، و أجبـرت األزمة مبادرات التحول الرقمي 

للمنظمــات علــى التقــدم بســرعة إلــى بيئــة عمــل أيــن أصبحــت االبتــكارات التقنيــة وخاصــة حلــول التكنولوجيــا أمــًرا ضرورًيــا.

مــن  باملائــة      تــم إصــداره مؤخــًرا أن  الــذي   HR Systems     1Sapient Insights Group      وجــد اســتطالع 
مــن  باملائــة      بمتوســط          عــام  فــي  التقليديــة  البشــرية  املــوارد  تكنولوجيــا  علــى  اإلنفــاق  لخفــض  تخطــط  املنظمــات 
ميـــزانياتها الحاليــة، وأن    باملائــة أخــرى تخطــط لزيــادة االســتثمارات فــي مجــاالت تكنولوجيــا املــوارد البشــرية غيـــر التقليديــة 
مثــل أدوات العمــل عــن بعــد والبنيــة التحتيــة، ويـــرجع ذلــك إلــى  أن    فــي املائــة مــن املشــاركین أقــروا بــأن نصــف القــوى العاملــة 

.)Zielinski,     (   - علــى األقــل ســتواصل العمــل عــن ُبعــد حتــى بعــد زوال جائحــة كوفيــد

 ،Staff Glass الرئيــس التنفيــذي ومؤســس نظــام التشــغيل اآللــي والفحــص ،)Schooley,     ( وأوضــح جاريــد روزنتــال
فيما يخص اعتماد إدارات املوارد البشــرية على التكنولوجيا لجعل عمليات املوارد البشــرية آلية “أن إدارات املوارد البشــرية 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Ashish%20Malik
https://www.emerald.com/insight/search?q=Pawan%20Budhwar


تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي  في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

 فــي الدفــع نحــو اســتخدام البـــرامج الســحابية ألتمتــة وإدارة سيـــر العمــل ومــن املتوقــع أن يـــزداد 
ً
شــهدت مؤخــًرا تســارًعا هائــال

هــذا االتجــاه بعــد عــام     .”

علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الشــركات تســتخدم بالفعــل البـــرامج لبعــض خدمــات التوظيــف واإلعــداد الخاصــة بهــا، 
إال أن جائحــة فيـــروس كورونــا خلقــت حاجــة أكبـــر لرقمنــة هــذه العمليــات. مــن املتوقــع أن تتبنــى فــرق املــوارد البشــرية فــي عــام 

     عمليــات املــوارد البشــرية االفتـــراضية مثــل التوظيــف عــن ُبعــد.

وأضاف أن مهام املوارد البشرية لألعمال الصغيـــرة ليست في غنى عن الحاجة إلى الكفاءات واالبتكارات التكنولوجية 
والحوســبة الســحابية بل يجب أن تقوم بتحليل إمكانية التوظيف عن ُبعد وإعداد املوظفین الجدد.

مــن جهــة أخــرى قــال  K. A.  Naryan، رئيــس املــوارد البشــرية،Raymond Limited  الــذي شــارك بآرائــه بنــاًء علــى منظــور 
مؤسسته  لدراسة قامت بها Sharma,     ( Anushree Sharma(: ال تـزال التكنولوجيا في املوارد البشرية في طور النشوء 
وتتطور بسرعة لتلبية متطلبات املستقبل الرقمي، ومع ذلك وفي خضم هذا الوباء، تكيفنا بسرعة مع التغيـــرات التي طرأت 
علينــا وقدمنــا النطــاق التـــرددي الرقمــي والبنيــة التحتيــة املطلوبــة حيــث  يقــوم املوظفــون اآلن بالوصــول إلــى جميــع التطبيقــات 
عــن ُبعــد، عــالوة علــى ذلــك، فــي األشــهر القليلــة املاضيــة، انتقلــت الشــركة إلــى نظــام تخطيــط مــوارد املنظمــات الجديــد الــذي 

يحتــوي علــى وحــدات إدارة املواهــب، وإدارة األداء، والتعاقــب، ونظــام BOT للخدمــة الذاتيــة، والتوظيــف، وإدارة اإلجــازات. 

كمــا أضــاف أنــه بشــكل عــام، هنــاك زيــادة فــي االســتثمار فــي تكنولوجيــا املــوارد البشــرية لجميــع الوظائــف، وهــي اكتســاب 
املواهــب، وإدارة األداء، ونظــام معلومــات املــوارد البشــرية، وعمليــات املــوارد البشــرية، ومــا إلــى ذلــك، ومــن املقــرر أن يـــزداد هــذا 

االســتثمار فــي غضــون   1   شــهًرا القادمــة. 

ويمكن توضيح ماسبق من خالل الجدول رقم ) ( الخاص بمؤسسته:

فــي خضــم  بــإدارة املــوارد البشــرية زادت نســبة االســتثمار فيهــا  املالحــظ مــن الجــدول أن كل التكنولوجيــات الخاصــة 
نســبة  كانــت  والتطويـــر  التعلــم  وظيفــة  أن  الحظنــا  حيــث  الجائحــة،  بعــد  أكبـــر  بنســب  زادت  ثــم  كورونــا  فيـــروس  الجائجــة 
 C&B االســتثمار أكبـــر مقارنــة بالوظائــف األخــرى حيــث بلغــت   % و تليهــا وظيفــة التواصــل والتعــاون والتعويضــات والحوافــز

بنســبة   % لــكل منهمــا. 

بســبب  اتخذتهــا  التــي  املبــادرات  عــن  البشــرية  املــوارد  منظمــات   Sapient Insights اســتطالع  اســتق�سى  األخيـــر  وفــي 
)      ،Zielinski( التالــي:  فــي  البشــرية  املــوارد  قــادة  اتخذهــا  التــي  املبــادرات  أهــم  وكانــت   COVID1  

زيادة خيارات وإمكانيات العمل عن بعد.1 

تحديد أدوات تتبع وتقييم املوظفین.1 

تنفيذ عمليات وتقنيات االتصاالت الجديدة.1 

إنشاء نماذج تعويض أكثـر مرونة، مما يسمح 1 
باملكافآت.

إنـــشـــاء جـــــداول عــمــل قــائــمــة عــلــى بــيــئــات عمل 1 
جماعي جديدة لضمان حماية القوى العاملة 

املهمة.

تنفيذ السياسات والتقنيات والنماذج لبيئات 1 
عمل عن بعد وآمنة.

ــمــــاذج حــوكــمــة 1  تــطــبــيــق مــعــايــيـــــر ومـــقـــايـــيـــس ونــ
جديدة للمسؤولية االجتماعية.

 محطات تطور مفهوم الذكاء اإلصطناعي

بحلــول أوائــل القــرن العشــرين أصبحــت مشــاهد الخيــال العلمــي حقيقــة، وبــدأ الــكل يتســاءل عمــا إذا كانــت اآلالت 
تســتطيع التفكيـــر يومــا مــا، وتــم اســتخدام مصطلــح الــذكاء االصطناعــي أول مــرة فــي مؤتمــر فــي      مــن قبــل »جــون مكارثــي«، 

الجدول رقم )1(
 نسبة تمكين تكنولوجيا املوارد البشرية ملؤسسة رايموند عند 

محطات كوفيد 19

التكنولوجيا
قبل كوفيد 19 
)تم تمكين أكثـر
 من 75% من 
التكنولوجيا(

كوفيد 19 
)تم تمكين أكثـر 

من 75% من 
التكنولوجيا(

بعد كوفيد 19 
)تم تمكين أكثـر
 من 75% من 
التكنولوجيا(

L&D التعلم والتطويـر %  %  %  
  %  %  %مشاركة املوظفین

  %  %  %التعويضات واألرباح
R&R املكافأة والتقديـر%  %  %  
  %  %  %عالمة صاحب العمل
  %  %  %التواصل والتعاون 

  %  %  %الصحة
Source : peoplemattersglobal.com



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

الــذي لقبــه األغلبيــة كأب للــذكاء االصطناعــي، ومــن هنــا بــدأت الدراســات حــول إمكانيــة تفكيـــر اآلالت وفهمهــا. يتــم تعريــف 
الــذكاء االصطناعــي )AI( علــى “إنــه علــم وهندســة صنــع آالت ذكيــة، وخاصــة بـــرامج الكمبيوتـــر الذكيــة وإنــه مرتبــط باملهمــة 
املتمثلــة فــي اســتخدام أجهــزة الكمبيوتـــر لفهــم الــذكاء البشــري، لكــن الــذكاء االصطناعــي ال يقتصــر علــى األســاليب التــي يمكــن 

.)Hacioglu,     ( “مالحظتهــا بيولوجًيــا فقــط

فــي   
ً
متمثــال تورينــج«  »آالن  قدمــه  جديــًدا  ُبعــًدا  االصطناعــي  الــذكاء  اكتســب  العشــرين،  القــرن  منتصــف  وبحلــول 

الخوارزميات والــذكاء املرتبــط بالرياضيــات، وبعــد هــذا املؤتمــر بــدأ االهتمــام الكبيـــر بهــذا العلــم الجديــد وقامــت وقتهــا الواليات 
املتحــدة األمريكيــة بضــخ األمــوال الطائلــة لدعــم هــذه املشــاريع. حيــث أن بعــض املشــاريع البحثيــة تــم دعمهــا بحوالــي ثالثــة 
 خــالل الفتـــرة     1     وقــال بعــض العلمــاء أن األجهــزة )الكمبيوتـــرات والبـــرمجيات( ســوف تكــون 

ً
ماليیــن دوالر ســنويا

.)Hacioglu,     ( علــى القيــام بــاي عمــل يســتطيع اإلنســان عملــه ،
ً
قــادرة خــالل عشــرين عامــا

وفــي أثنــاء تلــك الفتـــرة ظهــرت العديــد مــن البـــرمجيات “شــبه الذكيــة” التــي اســتطاعت القيــام بمهــام جديــدة لــم يســبق 
لألجهــزة عملهــا مــن قبــل كحــل مســائل رياضيــة مكتوبــة بلغــة البشــر أو حتــى الدردشــة. وهنــا نــود أن نذكــر أنــه خــالل تلــك الفتـــرة 
ظهر أول بـــرنامج دردشــة مع الحاســب Chatbot والذي كان اســمه ELIZA وكان البـــرنامج يـــرد على أســئلة املســتخدمین بشــكل 

لــم يســبق لــه مثيــل، ثــم عــرف الــذكاء االصطناعــي تطــوًرا عــن طريــق عــدة محطــات كان أبـــرزها:

  AI Winter 1974	1980 املرحلة األولى: شتاء الذكاء االصطناعي األول

علــى الرغــم مــن القــدر الهائــل لألمــوال الــذي خصــص لدعــم املشــاريع البحثيــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي إال أنــه 
ســريًعا مــا ظهــرت مشــاكل ومعوقــات كبيـــرة أدت إلــى ركــود شــبه تــام فــي هــذا املجــال مــا بیــن عامــي      و    ، ولذلــك ســميت 
هــذه الفتـــرة بشــتاء الــذكاء االصطناعــي. وخــالل الســنوات التاليــة تــم حــل بعــض هــذه املشــاكل، كلًيــا أو جزئًيــا، وبعضهــا ال تـــزال 

)Aizaka,     ( :موجــودة حتــى يومنــا هــذا. وكان مــن أكبـــر املعوقــات التــي أدت إلــى شــتاء الــذكاء االصطناعــي حينهــا مايلــي

ضعف األجهزة الحاسوبية وذاكرتها املحدودة.1 

عدم وجود البيانات الكافية.1 

عدم تطور الخوارزميات الرياضية.1 

 The Boom 1980-1987 املرحلة الثانية: فتـرة االزدهار

 ،Expert Systems في هذه الفتـرة ظهرت أجهزة تستطيع املساعدة بشكل كبيـر باتخاذ القرارات سميت األجهزة الخبيـرة
وأدى ظهور هذه األجهزة إلى عودة بعض الدعم املادي واالهتمام في مجال الذكاء االصطناعي مجدًدا. ولكن الجديـر بالذكر هنا 
أن الكثيـر من العلماء لم يعتبـروا هذه األجهزة “ذكية” حيث أنها مبـرمجة بعدد ضخم من حلقات If1else التخاذ القرار، والذي 
يخالــف الفكــرة األساســية للــذكاء االصطناعــي والتــي هــي اتخــاذ القــرار بــدون بـــرمجة “صريحــة” )خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي 

.)Aizaka,     ( تعتمد على اكتشاف نمط معین داخل البيانات بشكل تلقائي بدون بـــرمجة صريحة

أمــا املرحلــة الثالثــة، فهــي عصــر الــذكاء االصطناعــي الــذي يتحــدى الــذكاء البشــري بـــرزت مــن خــالل ألعــاب جديــدة 
فــي عــام     ، فقــد حقــق Watson’s  الكمبيوتـــر العمــالق الــذي طورتــه شــركة  IBM انتصــاًرا باهــًرا فــي إحــدى املســابقات، 
 Google وهــي شــركة Deep Mind الــذي طورتــه AlphaGo وقــد تـــرك انطباًعــا رائًعــا فــي حيــاة النــاس اليوميــة بعــد ذلــك، كان
للــذكاء االصطناعــي، أول بـــرنامج يتفــوق علــى بطــل العالــم فــي لعبــة “Go” فــي عــام     ، وكان أحــد أفضــل األمثلــة علــى الــذكاء 

االصطناعــي الــذي يتقــارب مــع الــذكاء البشــري.

ــن اآلالت مــن التعلــم مــن التجربــة 
ّ

وُيعــد التعلــم اآللــي خطــوة أخــرى إلــى األمــام فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي الــذي يمك
والتكيــف مــع املدخــالت الجديــدة والقيــام بعمــل يشــبه اإلنســان، فالتعلــم اآللــي هــو طريقــة لتحليــل البيانــات تعمــل علــى أتمتــة 
إنشــاء النمــوذج التحليلــي. إنــه فــرع مــن فــروع الــذكاء االصطناعــي يعتمــد علــى فكــرة أن األنظمــة يمكــن أن تتعلــم مــن البيانــات 

.)Hacioglu,     ( واألنمــاط املحــددة التخــاذ القــرارات بأقــل تدخــل بشــري



تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي  في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

الخطــوة اإلضافيــة للتعلــم اآللــي هــي التعلــم العميــق، اليــوم الــذكاء االصطناعــي فــي مرحلــة التعلــم العميــق وهــو نــوع مــن 
 مــن تحريـــر البيانــات 

ً
التعلــم اآللــي الــذي يــدرب وظائــف اإلنجــاز البشــري مثــل التعــرف علــى الصــور أو الفهــم أو التنبــؤ  بــدال

التــي ســتعمل مــع املعــادالت املحــددة مســبًقا، وين�ســئ التعلــم العميــق )Deep Learning(  املعلمــات األساســية للبيانــات ويعلــم 
الكمبيوتـــر بمفــرده مــن خــالل التعــرف علــى األنمــاط باســتخدام العديــد مــن طبقــات املعالجــة، وبهــذه الطريقــة يتــم اســتخدام 
التعلــم العميــق لتصنيــف الصــور والتعــرف علــى املحادثــات وتحديــد األشــياء وتحديــد املحتــوى، علــى ســبيل املثــال املســاعدين 

 .Cortanaو Siri اإلفتـــراضيین اليــوم أنظمــة مثــل

 دمج مهام إدارة املوارد البشرية بتقنيات الذكاء االصطناعي
مهمة التوظيف إلدارة املوارد البشرية في خضم أزمة كورونا 

فــي الوقــت الــذي تســبب فيـــروس كورونــا فــي إحــداث الفو�ســى فــي العديــد مــن الصناعــات مــن خــالل إجبارهــا علــى تقليــص 
قوتها العاملة، يـــرى آخرون التأثيـــر املعاكس حيث ال تـــزال منظمات األعمال الخاصة بالرعاية الصحية واألغذية والصيدلة 

بالتجزئــة و سالســل التوريــد املختلفــة )الوظائــف األساســية فــي هــذه األزمــة( توظــف عمــاال  بــاآلالف.

التوظيــف فــي خضــم مثــل هــذه األزمــة ليــس باألمــر الســهل إذ جعلــت سياســات البقــاء فــي املنـــزل والتباعــد االجتماعــي مــن 
الصعــب العثــور علــى مرشــحین لشــغل املناصــب الالزمــة إلبقــاء الشــركات واقفــة علــى قدميهــا ممــا جعــل هــذه الشــركات تضطــر 
إلــى التمحــور حــول كيفيــة تعاملهــا مــع عمليــات التوظيــف الخاصــة بهــا لتجــاوز هــذه األوقــات الصعبــة وهــذا بإســتخدام عــدد 

)Scharlat,     ( :مــن األســاليب املبتكــرة واألدوات التحويليــة تتمثــل فــي التالــي

األساليب املبتكرة ملهمة التوظيف  1

ندوات عبـر اإلنتـرنت Webinarsأ- 

مــن املؤكــد أن نظــم البحــث التنفيذيــة التــي تكيفــت بســرعة مــع الوضــع الحالــي بســبب الوبــاء قــد وجــدت نــدوات عبـــر 
 للغايــة لتنميــة العالقــات القديمــة وبنــاء عالقــات جديــدة، فقــد تــم إبقــاء العمــالء علــى اطــالع بظــروف 

ً
اإلنتـــرنت جســًرا فعــاال

الســوق املتغيـــرة باســتمرار، وتوفيـــر محتــوى مصمــم خصيًصــا للديناميكيــات الجديــدة. 

أصبــح اللقــاء اإلفتـــرا�سي ال غنــى عنــه ومــن املرجــح أن يســتمر إلــى مــا بعــد   COVID1 باإلضافــة إلــى تخفيــض التكاليــف 
الناتجة عن إلغاء مســتلزمات الســفر واإلقامة. كما تســمح الندوات عبـــر اإلنتـــرنت ملســؤولي التوظيف بالوصول إلى أصحاب 
العمــل والتعــاون فــي صياغــة استـــراتيجيات البقــاء والنمــو، وتطويـــر أفضــل ممارســات التوظيــف واالحتفــاظ بهــم فــي عالــم 
افتـــرا�سي، فالندوات عبـــر اإلنتـــرنت أصبحت اآلن من املسلمات حيث ساعدت في تمهيد الطريق لعالقات أعمق، واكتساب 

املواهــب الهامــة، وإحــداث تغييـــرات ملحوظــة فــي ثقافــة التوظيــف فــي الشــركة.

ا recorded Interviews	Preب- 
ً

مقابالت مسجلة مسبق

تمكــن املقابــالت املســجلة مســبًقا املرشــحین مــن مراجعــة وإعــادة صياغــة إجاباتهــم علــى األســئلة قبــل عرضهــا، بحيــث 
تتجنــب الشــركات التكاليــف الباهظــة الناتجــة عــن عمــل املوظفیــن بشــكل مباشــر، وتلــك مكاملــات الفحــص األوليــة، ثــم يمكــن 
ألصحــاب العمــل واملوظفیــن تعيیــن حــدود زمنيــة لإلجابــات، أو حتــى علــى عــدد املــرات التــي يمكــن للمرشــح فيهــا تغييـــر إجابتــه، 
وتســمح الحلــول التقنيــة مثــل Apploi، ألصحــاب العمــل باختبــار املهــارات الشــخصية للمرشــحین عبـــر تقييمــات الفيديــو 
والصــوت والكتابــة، والتحقــق مــن املهــارات مــن خــالل اختبــارات تتمثــل فــي اختيــار اإلجابــة الصحيحــة مــن عــدة اختيــارات أو  

أســئلة بنعــم وال. 

تجربة حية مسجلة Live Recorded Experience ج- 

علــى الرغــم مــن أن Zoom يمكنــه التســجيل، فــإن تقنيــة الخــط العلــوي )Voice, Image 1 VI( ال تســجل فحســب، بــل 
تــدون املقابلــة أيًضــا.  وكذلــك Tribepad  وهــي منصــة مقدمــة مــن اململكــة املتحــدة تقــدم بعــض الحلــول متمثلــة فــي تكنولوجيــا 
تغييـــر لغة املرشح واملحاور على الفور للسماح باتصال عالمي متعدد الجنسيات عالي الفعالية، على عكس لقاء ملرة واحدة 
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مــع املرشــحین، فــي املقابــل يمكــن بســهولة مشــاركة املقابــالت املباشــرة واملســجلة مســبًقا مــع املقيمیــن اآلخريــن ومراجعتهــا بمــا 
يناســب فريــق التوظيــف وأصحــاب العمــل.

VI تحليــل التعبيـــرات والطبقــات الصوتيــة واإلجابــات واملهــارات ومقارنتهــا مــع  يمكــن اآلن لــألدوات التقنيــة املتقدمــة 
املوظفیــن الحاليیــن للتنبــؤ بتوافــق املرشــح مــن عدمــه و تعمــل طريقــة التســجيل هــذه أيًضــا علــى إزالــة أي تحيـــزات يحملهــا 

الشــخ�سي. املحــاور 

1   :Vodafone استعراض حالة مؤسسة

نســبة لبعــض أكبـــر الشــركات فــي العالــم، أصبــح الــذكاء االصطناعــي واالعتمــاد الرقمــي أحــد االعتبــارات األساســية حتــى 
قبــل انتشــار الوبــاء، شــركة فودافــون هــي أحــد األمثلــة علــى ذلــك كل عــام، يوجــد لــدى عمــالق االتصــاالت أكثـــر مــن        
خريــج يتقدمــون لشــغل      وظيفــة فقــط. مــع هــذا العــدد الكبيـــر مــن املرشــحین، تعاقــد قســم املــوارد البشــرية بالشــركة 

مؤخــًرا مــع Hire Vue الختبــار تطبيــق الــذكاء االصطناعــي الــذي يـــزيل التحيـــز البشــري مــن عمليــة التوظيــف.

يعمــل النظــام عــن طريــق اســتخراج مــا يصــل إلــى       نقطــة بيانــات مــن مقابــالت الفيديــو، فحــص اإلشــارات املرئيــة 
واللفظيــة أثنــاء مقارنــة اختيــار الكلمــات وحــركات الوجــه ولغــة الجســد ونبـــرة الصــوت للمســاعدة فــي تحديــد أفضــل املرشــحین، 

ويقــوم البـــرنامج أيًضــا بفــرز املرشــحین إلــى »مو�ســى بــه للغايــة« و«مو�ســى بــه« و«غيـــر مو�ســى بــه«. 

للمرشــحین   ٪   )حوالــي  الداخليــة  بتقييماتــه  جيــًدا  مرتبــط  االصطناعــي  الــذكاء  نظــام  أن  إلــى   Vodafone خلصــت 
“املو�ســي بهــم بشــدة”( علــى الرغــم مــن توخــي الحــذر ألنهــم فــي املراحــل األولــى فقــط مــن هــذه العمليــة، فقــد ذكــرت الشــركة أن 
هــذه التقنيــة ســتكون جــزًءا مــن مســتقبل التوظيــف وأدى تبنــي مشــروع Hire Vue أن تقلــص فودافــون وقــت التوظيــف مــن 

   يوًمــا إلــى    يوًمــا، مــا يعنــي التوفيـــر ثــالث مــرات فــي التكلفــة.

مــا ُيظهــره مثــال Vodafone هــو أنــه عندمــا يتــم إســتعمال الــذكاء االصطناعــي بشــكل صحيــح باســتخدام مجموعــات 
البيانــات املناســبة يمكــن أن يقــدم فوائــد واضحــة وملموســة، ليــس فقــط مــن حيــث الكفــاءة املتـــزايدة ولكــن أيًضــا فــي جــودة 

.)    , McGuire( املوظــف املحتمــل

فوائد استخدام الذكاء االصطناعي )AI( في التوظيف  1

)Lyft,     ( :تكمن أهمية التوظيف عن طريق الذكاء اإلصطناعي في أربعة نقاط أساسية

زيادة جودة التوظيفأ- 

يحتاج موظفو املوارد البشــرية إلى اختيار األشــخاص املناســبین من بین مجموعة كبيـــرة من املتقدمین وبفضل الذكاء 
االصطناعــي، يمكــن تقســيم العمليــة بـــرمتها إلــى عــدة مراحــل تلقائًيــا ثــم يمكــن ملوظفــي التوظيــف جمــع املزيــد مــن البيانــات حــول 
كل مرشــح وبالتالــي تقييــم املرشــحین بشــكل أكثـــر فعاليــة. هنــاك العديــد مــن الحلــول القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي والتــي 

تســاعد فــي تقييــم مهــارات وخبـــرات املرشــحین باســتخدام خوارزميــات خاصــة. 

تكامل أفضل للتحليالتب- 

أينمــا  لهــم  املناســب  املــكان  بنــاًء علــى مهاراتهــم وعلــى  البشــرية علــى فرصــة الختيــار املرشــحین  املــوارد  يحصــل مديـــرو 
تكــون هنــاك حاجــة ماســة لقــدرات مرشــح معیــن حيــث ال يـــزيد هــذا النهــج الجديــد مــن إنتاجيــة األعمــال فحســب، بــل يحفــز 
 
ً
املرشــحین أيًضــا علــى تحســین مهاراتهــم ،باإلضافــة إلــى ذلــك ُيظهــر بـــرنامج الــذكاء االصطناعــي مســتوى أعلــى مــن الدقــة مقارنــة

التقليــدي. بالتوظيــف 

األتمتة توفر الوقتج- 

الوقــت مهــم لــكل شــركة، فعمليــة التوظيــف إلدارة املــوارد البشــرية ليســت اســتثناء، ويوفــر الــذكاء االصطناعــي العديــد 
مــن الحلــول لتقديـــر مهــارات املرشــحین حيــث يحتــاج البـــرنامج القائــم علــى الــذكاء االصطناعــي إلــى بضــع ثــواٍن فقــط لتحليــل 



تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي  في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

كميــات كبيـــرة مــن البيانــات وتقديــم نتائــج مفهومــة يمكــن لصنــاع القــرار أخذهــا فــي االعتبــار، فحلــول الــذكاء االصطناعــي توفــر 
الوقــت، وتوفــر أيًضــا األمــوال واملــوارد.

قرارات غيـر متحيـزةد- 

ينطــوي التدخــل البشــري دائًمــا علــى جــزء معیــن مــن التحيـــز الالواعــي أو الواعــي، وتعتبـــر القــرارات املتحيـــزة مشــكلة 
شــائعة لجميــع أنــواع املنظمــات، وحلــول الــذكاء االصطناعــي قــادرة علــى تقليــل هــذه الســلبية إذ تحصــل الشــركات علــى فرصــة 
رائعــة لتوظيــف أفضــل املرشــحین فقــط بنــاًء علــى إمكاناتهــم الحقيقيــة وشــخصيتهم، حيــث يتــم اتخــاذ جميــع القــرارات مــع 

مراعــاة البيانــات فقــط. 

مهمة تطويـر األفراد إلدارة املوارد البشرية 

إن تكامــل الــذكاء االصطناعــي فــي نظــام إدارة املــوارد البشــرية )HRMS( ســيفيد املنظمــات لتدريــب املوظفیــن فــي مجــاالت 
تخصصهــم و يجــب علــى املوظفیــن تـــرقية مجموعــة مهاراتهــم ليكونــوا فــي قمــة اللعبــة حيــث يســاعد الــذكاء االصطناعــي قســم 

املــوارد البشــرية علــى تحليــل مجموعــة مهــارات املــوارد الخاصــة بهــم والتوصيــة بوحــدة تدريبيــة بنــاًء علــى أدوارهــم الوظيفيــة.

إن أهــم طريقــة سيغيـــر بهــا الــذكاء االصطناعــي قطــاع التدريــب والتعلــم والتطويـــر هــي مســاعدة املنظمیــن علــى إنشــاء 
الــذكاء  قيــام  كيفيــة  حــول  طــرق     هنــاك  املوظــف،  نقائــص  مــع  متناســبة  لذلــك  فعاليــة  أكثـــر  تدريــب  وتقنيــات  أســاليب 

)Zhidkov,     ( األفــراد:  تطويـــر  مهمــة  بتحويــل  االصطناعــي 

تخصيص مسارات التعلم  1

كل شــخص لديــه أســلوب مختلــف فــي كيفيــة تعلمــه و معالجتــه للمعلومــات الجديــدة، لهــذا الســبب عمليــة التعليــم 
تكــون أكثـــر فعاليــة إذا تــم أخــذ هــذه التفضيــالت بعیــن االعتبــار حيــث يســمح الــذكاء االصطناعــي لبـــرامج التدريــب بالتكيــف 

مــع احتياجــات كل موظــف.

 فوائد اعتماد الذكاء االصطناعي في التعلم املخصص هي: 

علــى 1  بنــاًء  املعلومــات  علــى  يحصلــون  حيــث  أســرع  بشــكل  التعليميــة  أهدافهــم  املوظفــون  يحقــق  الوقــت:  توفيـــر 
الشــخصية. وأهدافهــم  تفضيالتهــم 

تشــجيع املشــاركة: يحلــل نظــام التعلــم املدعــوم بالــذكاء االصطناعــي كل متعلــم ويقتـــرح بـــرنامًجا تعليمًيــا بنــاًء علــى 1 
أدائــه وأهدافــه الســابقة.

يتــم تخزيــن 1  للتعلــم حيــث  إنشــاء نظــام أسا�ســي  الــذكاء االصطناعــي، يمكنــك  باســتخدام  التعلــم مؤتمتــة:  عمليــة 
الفــردي وتفضيالتــه وأهدافــه وتتبعهــا وتســليمها.  املتعلــم  بنــاًء علــى خبـــرة  البيانــات والبـــرامج واملــواد والجــداول  جميــع 

عائــد االســتثمار ينمــو بصيغــة بســيطة التعلــم حيــث مســار التعلــم املخصــص يــؤدي الــى نتائــج تعليميــة افضــل، و 1 
تــؤدي نتائــج التعلــم األفضــل إلــى عائــد إيجابــي علــى االســتثمار التعليمــي للشــركة.

دمج التدريب في سيـر العمل الروتيني  1

صــرح »ســتيفن والــش«، أحــد مؤس�ســي Pink Andres، أن   ٪ مــن املنظمــات تـــرغب فــي دمــج التعلــم فــي سيـــر العمــل 
الروتينــي. ومــع ذلــك، فــإن   ٪ مــن التعلــم رســمي للغايــة ويتــم تقديمــه وجًهــا لوجــه و معظــم املتعلمیــن غيـــر راضیــن ســواء عــن 
الجــدول الزمنــي للتدريــب أو بخصــوص شــكل تقديــم املعلومــات، نظــام التعلــم املدعــوم بالــذكاء االصطناعــي هــو الحــل لهــذه 
املشــكلة والفوائــد هــي نفســها ببســاطة: يتــم توفيـــر الوقــت، وتتــم عمليــة التعلــم تلقائًيــا ويـــزداد ربــح املؤسســة بســرعة كبيـــرة.

تعزيـز التدريب والتطويـر   1

هــو عمليــة تســتخدم لجعــل التعلــم ذا قيمــة وتذكيـــر املتعلمیــن بتطبيــق املعرفــة املفيــدة فــي املمارســة، يقــول »بـــريان    
للتعلــم   ٪ فقــط مــن وقتهــم الثمیــن  فــي بحثــه »املتعلــم الحديــث للشــركات« أن املوظفیــن حريصــون علــى تكريــس  أوســتن« 
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والتطويـــر املنهــي. وينــص مركــز MASIE، وهــو مختبـــر تعلــم، علــى أن املوظفیــن ينهــون   ٪ فقــط مــن البـــرامج التعليميــة التــي تــم 
تخصيصهــا لهــم فعلــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة، فــإن املنظمــات تنفــق مليــارات الــدوالرات علــى بـــرامج تطويـــر املوظفیــن ســنوًيا. 

يتــم العمــل ببـــرامج التعلــم املجهــزة بالــذكاء االصطناعــي لحــل مشــكلة ضعــف التعزيـــز التدريــب والتطويـــر عــن طريــق: 1 
أتمتــة جميــع العمليــات التــي توفــر الوقــت، 

تخصيص عمليات التعلم والتعزيـز التي تعزز العمل، 1 

إضفاء الطابع الشخ�سي على عمليات التعلم والتعزيـز مما يحسن معدالت االنجاز، 1 

أتمتة التحليالت التي تقيس فعالية التعلم وغيـرها.1 

توفيـر اإلتاحة  1

تتيــح منتجــات الــذكاء االصطناعــي إمكانيــة الوصــول للبـــرامج التدريبيــة ملجموعــة كبيـــرة مــن املتعلمیــن، بمــا فــي ذلــك مــن 
 ،Video Caption Automatic فــي 2009 تطبيــق Google يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات، علــى ســبيل املثــال قدمــت
والــذي يمكــن أن يســاعد الصــم علــى فهــم محتــوى الفيديــو، إلــى جانــب ذلــك تــم تجهيـــز التطبيــق بوظيفــة التـــرجمة التلقائيــة 
التــي تســاعد األشــخاص علــى االســتمتاع بمشــاهدة مقاطــع الفيديــو بأكثـــر مــن    لغــة، أمــا بالنســبة للمكفوفیــن، فيقــدم 
الــذكاء االصطناعــي البـــرامج والحلــول التــي تن�ســئ نصوًصــا بديلــة للصــور. وقدمــت API Vision Cloud Google الــذي يســتخدم 
الشــبكات العصبيــة لتمييـــز املحتــوى وإنشــاء نســخة نصيــة للصــورة وبالتالــي، مــع الــذكاء االصطناعــي ســيطور الخبـــراء بـــرامج 

تدريبيــة متاحــة ألي متعلــم.

قياس فعالية التعلم والتدريب  1

اســتخدام  بمجــرد  لكــن   
ً
طويــال وقًتــا  يســتغرق  ولكنــه  األهميــة،  بالــغ  أمــًرا  التعلــم  عمليــة  أداء  متوســط  حســاب  يعــد 

املتخصصین في مجال التعلم والتطويـر ألنظمة الذكاء االصطناعي، فهم يقومون بجمع البيانات وتحليلها بسرعة للحصول 
علــى رؤى معينــة حــول فعاليــة التعلــم حيــث تشيـــر النتائــج إلــى تقــدم املتعلــم أو تؤكــد علــى وجــود الفجــوات املعرفيــة لديــه إن 
 Kirkpatrick ــا لســد الفجــوات املكشــوفة مــا يــؤدي بنمــوذج

ً
وجــدت ثــم يقتـــرح بـــرنامج التعلــم املجهــز بالــذكاء االصطناعــي طرق

ذي املســتوى الرابــع  للعمــل بشــكل أكثـــر فاعليــة لضمــان تحقيــق أهــداف التعلــم األوليــة.

التـركيـز على املعلمين الرقميين املعتمدين على الذكاء االصطناعي  1

يمكــن اســتبدال املعلمیــن واملحاضريــن واملتحدثیــن واملدربیــن باملدرســین الرقميیــن املعتمديــن علــى الــذكاء االصطناعــي، 
بیــن  مهــارات  مــدرس رقمــي هدفــه نســخ  لتطويـــر  بـــرعاية دراســة  الدفــاع(  نهــج  أبحــاث  )وكالــة   DARPA فقبــل عامیــن قامــت 
أخصائــي متمــرس ومتعلــم. كان الهــدف هــو تقليــل الوقــت الــذي يقضيــه املتدربــون فــي البحريــة لتحقيــق بعــض املهــارات عاليــة 
التقنيــة، وكشــفت التجربــة أنــه عنــد العمــل مــع مدرســین رقميیــن الذيــن يعتمــدون علــى الــذكاء االصطناعــي أنــه ال يكتســب 
املتدربــون املهــارات بســرعة فحســب، بــل يتفوقــون أيًضــا علــى الخبـــراء، وهــذا يعنــي أن املعلمیــن الذيــن يحتمــل أن يعتمــدوا 
علــى الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن يحلــوا محــل الخبـــراء الحاليیــن بمــرور الوقــت، و بذلــك عمليــة التعلــم تمــت بفعاليــة أكبـــر.

مهمة التحفيـز عن طريق الذكاء االصطناعي

جميــع الوظائــف املذكــورة أعــاله تعمــل علــى تحســین ممارســات املــوارد البشــرية وتســاعد علــى تحفيـــز املوظفیــن أيًضــا، 
فعندمــا تسيـــر األمــور بسالســة داخــل املنظمــة، يكــون العمــال أكثـــر ســعادة تجــاه الشــركة وأكثـــر رضــا عــن وظائفهــم حيــث ال 

يقــدم الــذكاء االصطناعــي حوافــز ماليــة بحــد ذاتــه، ولكنــه بطبيعــة الحــال يقــدم فوائــد غيـــر ملموســة.

نظــًرا ألن الــذكاء االصطناعــي يســاعد فــي تقليــل عــبء العمــل علــى مديـــري املــوارد البشــرية، فإنــه يفعــل ال�ســيء نفســه فــي 
مجــاالت العمــل األخــرى. فمــن خــالل تضمیــن الــذكاء االصطناعــي فــي أنظمــة الشــركة، يســتفيد منــه جميــع املوظفیــن بطريقــة أو 

 ويســتغرق وقًتــا أقــل. 
ً
بأخــرى، ولكــن فــي الغالــب ألن الــذكاء االصطناعــي يجعــل العمــل أســهل قليــال

:)Hancock,     ( فيما يلي فوائد تحفيـز املوظفین عند تبني إدارة املوارد البشرية لتقنيات الذكاء اإلصطناعي



تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي  في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

قيام األتمتة بإزالة األمور الخطيـرة، مما يمهد الطريق ملزيد من العمل والتعلم الفعال  1

هنــاك عــدد قليــل جــًدا مــن الوظائــف اإلجماليــة تتال�ســى تماًمــا  إذ هنــاك حقيقــة واحــد باملائــة فقــط مــن الوظائــف تتكــون 
مــن أنشــطة يمكــن أن تكــون مؤتمتــة بالكامــل، أمــا الباقــي فأجــزاء مــن الوظائــف هــي مــا يتغيـــر فقــط ومــع ذلــك، فــإن تقنيــات 
األتمتــة والــذكاء االصطناعــي )AI( والروبوتــات، لديهــا القــدرة علــى اســتبدال ثلــث األنشــطة الحاليــة فــي أكثـــر مــن    فــي املائــة مــن 
جميــع الوظائــف حيــث أنــه بينمــا تـــزيل األتمتــة األمــور الروتينيــة، فــإن مــا يتبقــى للموظفیــن للتعامــل معــه هــو املهــام اإلرشــادية 
ظهــر الدراســات االســتقصائية أن العمــال يـــرون األتمتــة 

ُ
و املهــام املعقــدة واإلبداعيــة التــي يتفــوق فيهــا البشــر علــى اآلالت اذ ت

علــى أنهــا فرصــة لتحريـــر وقتهــم لتقديــم مســاهمات ذات مغــزى والتــي يجدونهــا مجزيــة أكثـــر.

قيام عمليات إعادة تصميم العمل مع األتمتة على تعزيـز طرق العمل القائمة على الفريق واملرونة  1

نظــًرا ألن الوظائــف تتغيـــر، تســتخدم الشــركات هــذا التحــول كفرصــة إلعــادة تصميــم العمليــات التجاريــة وسيـــر العمــل 
بطريقــة تمكــن البشــر مــن العمــل بفعاليــة جنًبــا إلــى جنــب مــع اآلالت. يعيــد الكثيـــرون تكويــن تصميمهــم العــام ومســاحات 
العمــل الخاصــة بهــم لتعزيـــز تعــاون أكبـــر وتسلســل هرمــي أقــل، ممــا يــؤدي إلــى املزيــد مــن اإلعــدادات القائمــة علــى الفريــق وطــرق 
العمــل املرنــة، فــي املقابــل، يتمتــع املوظفــون باســتقاللية أكبـــر فــي تشــكيل حياتهــم اليوميــة، وتطويـــر إحســاس أكبـــر باإلتقــان 

واملســاهمة، ممــا يـــزيد مــن دافعهــم لقيــادة العمــل. 

تؤدي األتمتة إلى زيادة الحاجة إلى املهارات االجتماعية والعاطفية في مكان العمل.  1

غالبــا مــا كانــت املنظمــات تطلــب مــن العمالــة البشــرية التصــرف مثــل اآلالت، اآلن تســمح التكنولوجيــا لألتمتــة بــأن تكــون 
جــزًءا كبيـــًرا مــن هــذا العمــل، ومــا يتبقــى هــو مطالبــة العمالــة البشــرية بعمــل مــا هــو بشــري حًقــا. 

جنًبــا إلــى جنــب مــع املهــارات املعرفيــة العاليــة، فــإن املهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة املتطــورة بدقــة اإلبــداع واالبتــكار 
والتواصل والتفاوض والقيادة والقدرة على التكيف والتعاطف ستكون مطلوبة بشكل أكبـر لدفع األنشطة األكثـر تعقيًدا. 

متعــددة  تقنيــة  شــركة  وشــهدت  العميــق،  البشــري  التفاعــل  يـــزداد  االتصــال،  علــى  القائمــة  املهــارات  هــذه  زيــادة  مــع 
الجنســيات نمــًوا قوًيــا فــي األشــهر الـــ    املاضيــة مــن خــالل االســتفادة مــن التعلــم والتعاطــف كأصــول حاســمة إلطــالق العنــان 

الخارجيــة. والشــراكات  لالبتــكار 

مهمة االحتفاظ باملوظفين عن طريق الذكاء اإلصطناعي

يســتحضر الــذكاء االصطناعــي أفــكاًرا عــن اآلالت التــي تتحكــم فينــا وفــي ســلوكنا، لكــن الواقــع ليــس بهــذا الطمــوح لكــن ال 
يجــب أن يكــون الــذكاء االصطناعــي مخيًفــا، فــي الواقــع، يمكــن للــذكاء االصطناعــي أن يســاعد بشــكل متـــزايد أصحــاب العمــل 

.)Engholm,     ( علــى االحتفــاظ باملواهــب ومنــع دوران املوظفیــن أو فقدانهــم

إن مفتــاح االســتخدام الفعــال للــذكاء االصطناعــي لالحتفــاظ باملوظفیــن هــو الجمــع بیــن البيانــات الضخمــة والتعلــم اآللــي 
مــع اللمســة البشــرية، »كمــا أن الخوارزميــات ال تقــل ذكاء علــى األشــخاص الذيــن يكتبونهــا«، لــذا يقــول »كيلــي دراجوفيتــش«، 
نائــب الرئيــس األول لألفــراد فــي مؤسســة Hired »ينبغــي علــى أي شــركة تقــرر اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لالحتفــاظ بالقــوى 
العاملــة لديهــا وتطويـــرها بشــكل أفضــل أن تضمــن أن لديهــا فريــق مــوارد بشــرية يفهــم التــوازن بیــن االعتمــاد علــى التكنولوجيــا 

مــن جهــة والفــروق الدقيقــة املتأصلــة فــي العمــل مــع األشــخاص مــن جهــة أخــرى.«

بنــاؤه علــى األداء  تــم  لقــد  ليســت دقيقــة،  التــي تعتمدهــا  التوظيــف  أمــازون أن خوارزميــة      ، اكتشــفت  عــام  فــي 
الوظيفــي للبيانــات التاريخيــة، وكان أداء الرجــال البيــض افضــل أداء، ومنحــت الخوارزميــة درجــات أعلــى للمتقدمیــن مــن 
الذكــور البيــض نتيجــة لذلــك، وعندمــا ال يتــم تضمیــن جنــس املتقدمیــن كمقيــاس، فــإن الســمات املرتبطــة باملرشــحات تتغيـــر 

.)Peter Cappelli,     ( جذريــا، و ســرعان مــا توقفــت الشــركة عــن اســتخدام النظــام فــي التوظيــف حتــى يتــم اصالحــه

وقد نشــر معهد العمل، جنًبا إلى جنب مع تقريـــر االحتفاظ لعام     ، والذي كشــف عن أكثـــر    ســبًبا شــائًعا يقرر 
املوظفون تـرك وظائفهم.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

من بین أهم هذه األسباب هي  التعويضات واملزايا، والرفاهية العامة وسلوك املديـــر، وكان األكثـــر شيوًعا هو التوازن 
بین العمل والحياة والتطويـر الوظيفي، أو عدم وجود كليهما.

يمكن الوقاية من ســبعة من أهم    أســباب وراء تـــرك األشــخاص لوظائفهم، من خالل الجمع بین البيانات الضخمة 
والتعلــم اآللــي )ML( مــع ملســة إنســانية، وقــد يكــون لبعــض التطبيقــات الجديــدة املثيـــرة لالهتمــام للــذكاء االصطناعــي )AI( فــي 

املــوارد البشــرية مفتاًحــا لتقليــل معــدل دوران املوظفیــن إلــى األبــد. 

فيمــا يلــي الطــرق الذكيــة التــي يســتخدمها أصحــاب العمــل للــذكاء االصطناعــي لتحســین تجربــة املوظفیــن واالحتفــاظ بهــم 
.)Hacioglu, 0202(

تــوازن أفضــل بيــن الحيــاة املهنيــة )العمــل( والحيــاة العاديــة اليوميــة مــن خــالل جدولــة مفصلــة حســب املقــاس   1
)Customized Scheduling(

يعتبـــر إيجــاد التــوازن االمثــل بیــن الحيــاة املهنيــة )العمــل( والحيــاة العاديــة اليوميــة مــن أهــم العوامــل لرضــا املوظفیــن، 
الــذكاء  يســاعدك  أن  ويمكــن  الزمنــي،  وجدولهــم  عملهــم  وقــت  فــي  أكبـــر  رأي  لهــم  يكــون  أن  متـــزايد  بشــكل  املوظفــون  يـــريد 

االصطناعــي فــي منــح املوظفیــن االســتقاللية التــي يتوقــون إليهــا مــع ضمــان تلبيــة احتياجــات العمــل.

عندمــا يتعلــق االمــر بجدولــة املهــام، يتــم إنفــاق الكثيـــر مــن التـركيـــز علــى التأكــد مــن حصــول املوظفیــن علــى جــدول زمنــي 
عــادل ومنصــف ومتــوازن يلبــي متطلباتهــم باإلضافــة إلــى متطلبــات أعمــال املؤسســة، وقــد كان فــي الســابق يتــم إجــراء الجدولــة 
مــن قبــل صاحــب العمــل أو املديـــر الــذي وضــع الجــدول، لكــن هــذا ال يعنــي دائًمــا أن املوظــف يحصــل علــى الجــدول الزمنــي الذي 

يـــريده أو يحتاجــه أو هــذا هــو األفضــل بالنســبة لــه.

لكن اليوم يتيح الذكاء االصطناعي للشركات إنشاء نظام جدولة أكثـــر مرونة، أصبحت الجدولة الذاتية أكثـــر شيوًعا 
حيث يختار املوظفون املناوبات التي تناســبهم بشــكل أفضل.

حتــى بالنســبة للموظفیــن املؤقتیــن، يمكــن للــذكاء االصطناعــي تعزيـــز التــوازن بیــن العمــل والحيــاة مــن خــالل تبســيط 
 مــن أن يق�ســي املديـــر عــدة ســاعات أســبوعًيا فــي مراجعــة طلبــات اإلجــازة - ويســتغرق 

ً
العمليــة لتقديــم طلبــات اإلجــازة، فبــدال

أياًمــا أو حتــى أســابيع للعــودة إلــى املوظفیــن – فإنــه يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي للتعامــل مــع هــذه العمليــة. 
تتيــح طلبــات اإلجــازة فــي الوقــت الفعلــي هــذه للموظفیــن مزيــًدا مــن املرونــة والتحكــم فــي إجازاتهــم مــع تحريـــر املديـــرين لقضــاء 

املزيــد مــن الوقــت فــي األنشــطة الحيويــة للمهــام.

تحديد فرص النمو  1

إن أحــد الدوافــع الشــائعة للموظفیــن هــو تحقيــق األهــداف والوصــول إلــى العمــل الصعــب الــذي يحتــاج الــى تحــد كبيـــر، 
فــي الواقــع، وجــد أحــدث تقريـــر عــن قــوة العالمــة التجاريــة لشــركة Hired أن    باملائــة مــن العاملیــن فــي مجــال التكنولوجيــا 
يقولــون إن الفرصــة لحــل املشــكالت والتحديــات الجديــدة هــي الســبب الرئيــس لتـــرك دورهــم الحالــي، ممــا يدعــم االفتـــراض 
ــا لقيــاس مــدى تفاعــل املوظفیــن عنــد القيــام بمهامهــم« يمكــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي 

ً
بــأن الشــركات يجــب أن تجــد طرق

لتقييــم مشــاركة املوظفیــن وجــودة أداء عمــل املوظــف، ويمكــن للــذكاء االصطناعــي أن يـــزود املديـــرين بإشــعارات فــي الوقــت 
املناســب عندمــا يكــون املوظــف مســتعًدا لتحــدي جديــد، ويمكــن للمديـــرين أيًضــا االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي مــن خــالل 

أدوات إدارة األداء مثــل Reflektive لتقديــم توصيــات بشــأن الخطــوات األساســية لتدريــب موظفيهــم.

وتفيدنــا داعمــات الــذكاء االصطناعــي فــي صياغــة مناهــج عاليــة اللمســة لتطويـــر املوظفیــن واالحتفــاظ باملواهــب التــي 
يحتمــل أن تكــون معرضــة لخطــر دوران املوظفیــن.

تحسين اإلنتاجية  1

 ،Kunze Analytics يساعد تحسین االحتفاظ باملوظفین على زيادة إنتاجية املؤسسة، ويقول »كريس كونـز« رئيس شركة
إن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي عمليــة التوظيــف يمكــن أن يــؤدي إلــى تحســین االحتفــاظ علــى املــدى الطويــل، واألشــخاص 
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األكثـــر مالءمــة للوظيفــة ســيبقون لفتـــرة أطــول الن انتاجيتهــم تكــون أكبـــر، ويتــم تعويضهــم مادًيــا بشــكل أفضــل، والنتيجــة 
الطبيعيــة هــي زيــادة درجــة االحتفــاظ.

يمكــن أن يكــون للتغييـــرات الصغيـــرة أيًضــا تأثيـــر كبيـــر، فعلــى ســبيل املثــال، ضــع فــي اعتبــارك موظًفــا يتأخــر بشــكل 
مســتمر، مــا يــؤدي الــى تأخــر العمــل ويتــم تقليــل اإلنتاجيــة.

بالنســبة  التأخيـــر  أنمــاط  مــن خــالل تحديــد  الــذكاء االصطناعــي  بهــا  يســاعد  أن  يمكــن  التــي  املدهشــة  الطريقــة  تبــدأ 
للموظــف، إذا اســتطعنا أن نتوقــع أن يتأخــر موظــف مــا كل يــوم أربعــاء عــن الحضــور فــي الســاعة الثامنــة، فهنــاك �ســيء مــا 
يحــدث فــي حياتــه، ربمــا كان يصطحــب أطفالــه إلــى املدرســة، أو يأخــذ والدتــه إلــى الطبيــب. إذا علمنــا ذلــك، يمكننــا التحــدث 
معــه والقــول لنجــد لــك وقًتــا أفضــل. وفــي االخيـــر، ال يتعلــق الــذكاء االصطناعــي بالتجــرد مــن الشــخصية، بــل يتعلــق باســتخدام 

البيانــات إلنشــاء بيئــة يشــعر فيهــا املوظفــون بالدعــم للقيــام بأفضــل عمــل.

خاتمة

في األخيـــر ومن خالل تتبع مســارات تطور مفهوم و تقنيات الذكاء االصطناعي في مجال املوارد البشــرية، يمكن اعتباره 
 واعــًدا فــي عصرنــا، وهــذا مــن خــالل مســاعدته فــي تحســین األداء والفاعليــة عــن طريــق األتمتــة ممــا يوفــر الوقــت والتكلفــة 

ً
مجــاال

و الجهــد العضلــي، واصبــح االعتمــاد علــى الــذكاء اإلصطناعــي أمــًرا ضرورًيــا للمؤسســات االقتصاديــة فــي مواجهــة مــا هــو غيـــر 
متوقــع كاألزمــات الوبائيــة لغــرض البقــاء فــي ســوق تتســم بالتنافســية.

وبناًءا على ما سبق، يمككنا الخروج بمجموعة من التوصيات التي تفيد املؤسسات االقتصادية:

ضرورة اإلسراع في تبني تقنيات الذكاء االصطناعي لتسهيل مهام عملية التوظيف بكفاءة. 1 

تخصيص مسارات التعلم عن طريق الذكاء االصطناعي للخروج بموظفین أكثـر مهارة. 1 

جعل الذكاء االصطناعي أكثـر مرونة مع مهام املوظفین لخلق تحفيـز أكبـر لهم.1 

استثمار مخرجات الذكاء االصطناعي لزيادة معدل االحتفاظ باملوظفین ذوي الكفاءات و املهارات العالية.1 
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ABSTRACT

This research paper aims to highlight how the human resources department can reconfigure its func1
tions in line with the effects left by the spread of the emerging COVID-19 virus, and this is by adopting artifi1
cial intelligence techniques and integrating them in its basic tasks, simulated with the new requirements to 
ensure the continuity of the economic company.

This study reached an Important conclusion that the adoption of artificial intelligence techniques in 
the field of human resources will not be limited to the period of crises only, but also go beyond that as it is 
considered a promising field that major economic companies are heading to.

Key words: Human Resource Management, Human Resource Management Tasks, Artificial Intelli1
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امللخص 1

تطرقــت هــذه الدراســة بتأثيـــر الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن دراســة فــي ظــل جائحــة كورونــا، والتــي تهــدف إلــى 
معرفــة حجــم التأثيـــر الحقيقــي للركــود علــى ســلوكيات املوظفيـــن فــي ظــل الجائحــة العامليــة، والتعــرف علــى العوامــل واألســباب 
املوضوعيــة التــي أدت إلــى تفاقمهــا باإلضافــة نتيجــة اإلجــراءات الوقائيــة ومحاولــة مكافحتهــا. لــذا تكمــن مشــكلة الدراســة فــي 
التـركيـــز علــى األنشــطة االقتصاديــة التــي تأثـــرت بالجائحــة بكثافــة والتــي أدت إلــى إحــداث تغيـــرات هيكليــة وبنيويــة واحتكاكيــة 
فــي ســلوكيات القــوى العاملــة. اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي والتحليلــي وعلــى العينــة العشــوائية وحجــم العينــة كانــت 
. وأظهرت الدراســة أهم النتائج 

ً
)   ( وقام الباحث بتصميم اســتمارة اســتبانة من أجل جمع البيانات واملتكون )  ( ســؤاال

فــي تغيـــر ســلوكيات املوظفيـــن وانتشــار معــدالت البطالــة بينهــم نتيجــة التأثيـــر القــوي بداللــة مــا توصــل إليــه التحليــل التجريبــي 
بوجــود عالقــة ذات أثـــر معنــوي بيـــن الركــود الجائحــة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة توصيــات أهمهــا: العمــل علــى توفيـــر قاعــدة 
بيانات وإحصاءات دقيقة عن سلوكيات املوظفيـــن في سوق العمل حتى يتم تحليل كل قطاع والتقليل من السلوكيات غيـــر 
املرغوبــة للقــوى العاملــة فــي اإلمــارات. افتـــرضت الدراســة بــأن الركــود االقتصــادي هــو مــن أحــد األســباب التــي أدت إلــى ازديــاد 

التغييـــر الســلبي لســلوكيات املوظفيـــن ومــا أحدثــه مــن انتشــار البطالــة وبالتالــي زيــادة معدالتهــا فــي االقتصــاد الوطنــي.

الكلمات املفتاحية:  الركود االقتصادي، جائحة كورونا، القوى العاملة، سلوك املوظفيـن.

مقدمة

أودت أزمــة كوفيــد  1 بحيــاة الكثيـريـــن وأســفرت عــن فقــدان الوظائــف واإلطاحــة بقطــاع األعمــال وأحدثــت الركــود 
االقتصــادي العالمــي. واتخــذت الحكومــات إجــراءات قويــة للتخفيــف مــن أثــار الركــود فــي ظــل الجائحــة، وكانــت هــذه اإلجــراءات 
باهظــة التكلفــة، وكان مــن نتيجتهــا، مــع الهبــوط الحــاد فــي اإليـــرادات الضريبيــة بســبب الركــود، أن دفعــت بالديـــن العــام العالمــي 

إلــى ارتفــاع تاريخــي يقتـــرب مــن    % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي.

وفــي ظــل اســتمرار بطالــة الكثيـريـــن، ومعانــاة مؤسســات األعمــال، وأرجحيــة أن تــؤدي الجائحــة إلــى الفقــر املدقــع فــي عــام 
     – حتــى بعــد املســاعدات االجتماعيــة اإلضافيــة – فمــن املبكــر جــًدا أن تســحب الحكومــات دعمهــا االســتثنائي. غيـــر 
أن كثيـــرا مــن البلــدان ســيكون عليهــا تحقيــق نتائــج أكبـــر بإمكانــات أقــل، نظــًرا الشــتداد قيــود امليـــزانية. إن اإلمــارات العربيــة 
املتحدة، كغيـــرها من دول العالم، تعاني من أثار الجائحة وما أحدثته من أثار سلبية عديدة سواء من الناحية االقتصادية 

أو االجتماعيــة أو الصحيــة )كنعــان،     (.

النمــو وتفاقمــت األوضــاع االقتصاديــة واملاليــة  تـــراجعت معــدالت  إذ  الجائحــة،  هــذه  فــي ظــل  اإلمــارات  تأثـــرت  أيًضــا 
بانخفــاض عوائــد الصــادرات وبالتالــي تـــراجعت معــدالت االســتثمار، منــذ بدايــة أزمــة كوفيــد  1، ركــزت الحكومــة اإلماراتيــة 

 *  تم استالم البحث في ينايـر     ، وقبل للنشر في فبـرايـر     ، وتم نشره في مارس     .
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تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

علــى القيــام بــكل مــا يلــزم للحــد مــن عواقبهــا. وقــد نجــح الدعــم الهائــل الــذي قدمتــه منــذ بدايــة األزمــة فــي حمايــة األفــراد والحفاظ 
علــى الوظائــف.

للكشــف  النطــاق  واســعة  االختبــارات  مثــل   – الفيـــروس  انتشــار  احتــوت  التــي  العامــة  الصحــة  إجــراءات  وســاعدت 
عــن الفيـــروس، وتتبــع املخالطيـــن، وحمــالت توعيــة املواطنيـــن – علــى اســتعادة الثقــة وخلــق الظــروف املالءمــة إلعــادة فتــح 

.)     )رحــال وخبيـــزة  آمنــة  بصــورة  األعمــال  مؤسســات 

وســاعدت إعانات البطالة ودعم األجور على الحفاظ على الوظائف أو مســتويات املعيشــة. وكانت التحويالت النقدية 
مفيــدة بوجــه خــاص فــي دعــم الفقــراء ومــن فقــدوا وظائفهــم مــن املوظفيـــن فــي القطــاع غيـــر الرســمي واملوظفيـــن لحســابهم 
للعامليـــن.  الجماعــي  والتســريح  الســداد  عــن  العجــز  مــن  موجــة  دون  الحيلولــة  إلــى  الشــركات  ســيولة  دعــم  وأدى  الخــاص. 

ويكتســب هــذا أهميــة خاصــة بالنســبة للشــركات الصغيـــرة واملتوســطة التــي تســاهم بنصيــب كبيـــر فــي التوظيــف.

إن محاولــة معرفــة أهــم أثــار الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي االقتصــاد اإلماراتــي 
بمســار  والتنبــؤ  القيــاس  مــن  ســتمكننا  حيــث  املتبعــة  واألســاليب  والطرائــق  اســتخدمتها  التــي  اإلجــراءات  ظــل  فــي  وخاصــة 
ســلوكيات املوظفيـــن والبطالــة ومعدالتهــا املســتقبلية. تعتمــد النمــاذج االقتصاديــة القياســية علــى التصــورات النظريــة التــي 
تعكــس العالقــة بيـــن املتغيـــرات بغيــة قيــاس أثـــر الركــود االقتصــادي فــي بعــض القطاعــات االقتصاديــة فــي اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة علــى ســلوكيات املوظفيـــن بغيــة وضــع خططــه االقتصاديــة القصيـــرة واملتوســطة التــي تحــد مــن أثـــر الركــود، وإنعــاش 

النمــو، وخلــق الوظائــف )صادقــي،     (.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

مــن  تــم االطــالع علــى الكثيـــر  فــي املجــالت العلميــة والدوريــات والكتــب،  إلــى العديــد مــن الدراســات املوثقــة  باإلضافــة 
ومنهــا: املوظفيـــن  ســلوك  علــى  االقتصــادي  الركــود  تأثيـــر  تناولــت موضــوع  التــي  واألبحــاث  الجامعيــة  الدراســات 

دراســة )صندوق النقد العربي، 2020(، بعنوان »تقييم فقدان الوظائف بســبب جائحة كورونا وتقديـــر الحد األدنى   1
املطلــوب مــن النمــو االقتصــادي لخلــق الوظائــف فــي أســواق العمــل العربيــة«، حيــث توقعــت الدراســة ارتفــاع معــدل 
البطالــة فــي الــدول العربيــة بمــا ال يقــل عــن أربــع نقــاط مئويــة فــي عــام      اســتناًدا إلــى توقعــات الركــود االقتصــادي 
ســتجد توقــع فقــدان مــا ال يقــل عــن   مالييـــن وظيفــة فــي الــدول العربيــة نتيجــة 

ُ
الناتــج عــن جائحــة فيـــروس كورونــا امل

للجائحــة فــي عــام      معــدل النمــو االقتصــادي املطلــوب الســتعادة الوظائــف ُيقــدر بنحــو   فــي املائــة علــى مســتوى 
الــدول العربيــة، كمــا أعــد الصنــدوق دراســة حــول »تقييــم فقــدان الوظائــف بســبب جائحــة كورونــا وتقديـــر الحــد األدنــى 
املطلوب من النمو االقتصادي لخلق الوظائف في أســواق العمل العربية«. اعتمدت الدراســة نموذًجا قياســًيا لتقديـــر 
أثـــر جائحــة فيـــروس كورونــا علــى معــدالت البطالــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة. كشــفت الدراســة عــن عــدم تماثــل أثـــر 
 أكبـــر لفتـــرات الركــود علــى أســواق العمــل العربيــة مقارنــة بفتـــرات 

ً
دورات األعمــال علــى البطالــة، حيــث أظهــرت تأثيـــرا

التوســع. كمــا أشــارت الدراســة إلــى أنــه فــي ظــل تقديـــرات الركــود املتوقعــة لالقتصــادات العربيــة بنســبة   فــي املائــة فــي عــام 
 فــي معــدل البطالــة 

ً
    ، مــن املتوقــع فقــدان املنطقــة العربيــة فــي عــام      لحوالــي   مالييـــن وظيفــة، بمــا يمثــل   زيــادة

ســجلة قبــل الجائحــة. 
ُ
بمــا ال يقــل عــن أربــع نقــاط مئويــة علــى مســتوى الــدول العربيــة كمجموعــة مقارنــة باملســتويات امل

ــن مــن 
ّ

إلــى مــا ســبق، قــّدرت هــذه الدراســة الحديثــة الحــد األدنــى املطلــوب مــن النمــو االقتصــادي الــذي ُيمك إضافــة 
خلــق وظائــف جديــدة تكفــي لتقليــص ُمعــدل البطالــة فــي املنطقــة العربيــة بنحــو  .  فــي املائــة. نســتنج مــن هــذه الدراســة 
ونتيجــة حــدوث الركــود االقتصــادي زيــادة عــدد العاطليـــن عــن العمــل وتـــراجع الوظائــف والنمــو االقتصــادي فــي ظــل 

.)Bentour & Fund     ( ســتجد
ُ
جائحــة فيـــروس كورونــا امل

دراســة )بشيـــر وعبــد الكريــم، 2019(، وتناولــت قيــاس محــددات ظاهــرة الركــود التضخمــي فــي االقتصــاد الســوداني   1
باســتخدام نمــاذج االنحــدار الذاتــي ذي الفجــوات الزمنيــة املوزعــة ) ARDL(  فــي الفتـــرة مــن     –    ، وأظهــرت 
الدراســة  وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الركــود التضخمــي وكل مــن عــرض النقــود، عجــز املوازنــة، 
اإلنفــاق الحكومــي، ووجــود عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الركــود التضخمــي والناتــج املحلــى اإلجمالــي، كمــا 
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توجــد عالقــة طرديــة بيـــن الركــود التضخمــي واإلنفــاق الحكومــي فــي األجــل الطويــل وعالقــة عكســية بينهمــا فــي األجــل 
القصيـــر.  نســتنج أن الدراســة أظهــرت ضــرورة تبنــي سياســات نقديــة انكماشــية وذلــك بتخفيــض عــرض النقــود بنســبة 
  .  فــي األجــل الطويــل لتخفيــض الركــود التضخمــي بنســبة   %، وبنســبة   .  فــي األجــل القصيـــر لتخفيــض الركــود 

التضخمــي بنســبة   % .

لعــام   1 االقتصــادي  والركــود  التضخــم  ملعالجــة  املعتمــدة  »السياســات  بعنــوان   ،)2017 وســليمان،  )املاحــي  دراســة  
 Ada وركــزت الدراســة علــى إظهــار الفجــوة الركوديــة مــن خــالل االختــالل الــذي يكــون فيــه الطلــب الكلــي الفعلــي ،»    
أقــل مــن الطلــب الكلــي املرغــوب Adf الــالزم لتحقيــق دخــل التوظيــف الكامــل وللقضــاء علــى الفجــوة الركوديــة يتطلــب 
تطبيــق سياســات ماليــة ونقديــة توســيعية أي زيــادة اإلنفــاق الحكومــي أو تخفيــض الضرائــب أو كليهمــا نســتنج أن 

الباحــث فــي هــذه الدراســة اعتمــد علــى أدوات السياســة االقتصاديــة والتقذيــة لــردم الفجــوة الركوديــة.

الســلوك   1 أشــكال ســوء  العمــل كأحــد  مــن  النف�ســي  بعنــوان »واقــع االنســحاب   ،)2017  ، دراســة )سوي�ســي ومحجــر 
التنظيمــي لــدى املوظفيـــن: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن موظفــي املؤسســة العموميــة االستشــفائية بالجلفــة لعــام 
    ( ركــزت هــذه الدراســة إلــى تق�ســي مســتوى الســلوك االنســحابي لــدى موظفــي املؤسســة، وكــذا محاولــة التعــرف 
عن على مســتوى أبعاد هذه الظاهرة التنظيمية، وقد توصلت الدراســة إلى وجود مســتوى مرتفع للســلوك االنســحابي 
لــدى عمــال املؤسســة  وانــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الجنسيـــن فــي مســتويات االنســحاب النف�ســي مــن 
العمــل نســتنج أن الباحــث اعتمــد علــى مقاييــس النـــزعة املركزيــة ومقاييــس التشــتت إلظهــار عالقــة الســلوك التنظيمــي 

للعمــال فــي املؤسســة املدروســة.

دراســة )عبــد الكريــم وبــن ســالم 2019(، بعنــوان »مخالفــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وعقوبتهــا فــي النظــام الســعودي:   1
دراســة تطبيقيــة«، وأظهــرت الدراســة قواعــد الســلوك الوظيفــي فــي النظــام الســعودي، والربــط بيـــن هــذه القواعــد، 
واألحــكام القضائيــة وأخالقيــات الوظيفــة العامــة فــي مواقعهــا اإللكتـــرونية، وأن تقــوم بتعريــف املوظــف بهــا وإبالغــه بأنــه 
يجــب عليــه االلتـــزام بأحكامهــا. نســتنج أن الباحــث اظهــر العالقــة بيـــن قواعــد الســلوك الوظيفــي الحديثــة مــع األحــكام 

والقواعــد واإلجــراءات القانونيــة.

فجوة الدراسة

تناولــت دراســة )بشيـــر وعبــد الكريــم،     ( قيــاس محــددات ظاهــرة الركــود التضخمــي، حيــث أثبتــت الدراســة وجــود 
عالقــة طرديــة بيـــن الركــود التضخمــي وكل مــن عــرض النقــود وعجــز املوازنــة واإلنفــاق الحكومــي، ووجــود عالقــة عكســية بيـــن 
الركــود التضخمــي والناتــج املحلــى اإلجمالــي. هــذا وقــد ركــزت دراســة )املاحــي وســليمان،     ( علــى إظهــار الفجــوة الركوديــة 
مــن خــالل االختــالل الــذي يكــون فيــه الطلــب الكلــي الفعلــي أقــل مــن الطلــب الكلــي املرغــوب الــالزم لتحقيــق دخــل التوظيــف 
الكامــل وللقضــاء علــى الفجــوة الركوديــة. وكذلــك اعتمــد الدراســة علــى واقــع االنســحاب النف�ســي مــن العمــل كأحــد أشــكال 
ســوء الســلوك التنظيمــي لــدى املوظفيـــن وركــزت الدراســة إلــى تق�ســي مســتوى الســلوك االنســحابي لــدى موظفــي املؤسســة 

عنــد شــعور بمخــاوف تـــرك العمــل وتقليــص القــوى العاملــة )سوي�ســي ومحجــر،     (.

مــن الناحيــة األخــرى، تطرقــت الدراســة لســد الفجــوة بيـــن الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة، حيــث كان املتغيـــر 
ســلوكيات  هــو  الفجــوة  كانــت  حيــث  االقتصــادي،  الركــود  ظاهــرة  هــو  أعــاله  والدراســات  الحاليــة  الدراســة  بيـــن  املشتـــرك 
املوظفيـــن مــن خــالل الســلوك اإلداري، الســلوك النف�ســي، والســلوك املــادي الــذي قامــت بهــا الدراســة الحاليــة إليجــاد الحلــول 

الناجعــة لهــذا الشــأن )شــروق،     (.

مشكلة الدراسة

ملــا كان مــن األهميــة ملعظــم البلــدان املهتمــة بحمايــة اقتصاداتهــا  فــي ظــل األزمــات والكــوارث الطبيعيــة )جائحــة كورونــا( 
وبالتالــي  التشــغيل  وانخفــاض مســتويات  االقتصــادي  النمــو  تـــراجع  بســبب  اقتصــادي  ركــود  مــن  األخيـــرة  هــذه  تحدثــه  ومــا 
انعكاســه علــى ســلوك املوظفيـــن واملوظفيـــن فــي االقتصــاد الوطنــي  وســعي هــذه البلــدان لحمايــة اســتقرارها الوظيفــي كان ال بــد 



تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

لإلمارات العربية املتحدة أن تهتم باإلجراءات والتدابيـر الوقائية والعالجية لتأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن 
كوســيلة فاعلــة وكأحــد الركائــز التــي تـــرتكز عليهــا الدولــة فــي تحقيــق االســتقرار االقتصــادي وبالتالــي االســتقرار الوظيفــي للقــوى 
العاملــة بالدولــة ، فقــد اتضــح مــن خــالل مــا قــام بــه الباحــث مــن اســتعراض لبعــض الدراســات الســابقة املتصلــة بموضــوع 
الدراســة وكذلــك مــن خــالل مــا قــام بــه مــن دراســة اســتطالعية، أن هنــاك تأثيـــر للركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن 
وســلوك  القــوى العاملــة )معــدالت البطالــة( فــي الدولــة، لــذا كان مــن األهميــة الدراســة فــي تلــك املشــكالت ومحاولــة إيجــاد 
الحلــول لهــا ملســاعدة متخــذي وصانعــي القــرارات االقتصاديــة واملسئوليـــن عــن وضــع السياســات الخاصــة بمعالجــة الركــود 
وتحقيــق النمــو واالنتعــاش االقتصــادي والــذي ســيؤدي بــدوره مــن التخفيــف مــن التأثيـــر الســلبي علــى ســلوك املوظفيـــن. وبنــاء 

علــى مــا تقــدم فــإن الدراســة ســتحاول اإلجابــة علــى التســاؤالت اآلتيــة:

ما هو الركود االقتصادي الحاصل في اإلمارات، وماهي تأثيـراته على املوظفيـن والقوى العاملة؟1 

ما هي سلوكيات املوظفيـن املتسقة بالركود االقتصادي في ظل جائحة كورونا، وكيف يتم تحديدها ومعالجتها؟1 

مــا هــي اآلليــات والطرائــق املعتمــدة ملكافحــة التأثيـــرات الســلبية للركــود االقتصــادي علــى ســلوكيات املوظفيـــن فــي ظــل 1 
جائحــة كورونا؟

وما هي العوامل املؤثـرة في سلوكيات املوظفيـن؟1 

وما هي آفاق القوى العاملة )املوظفيـن( في سوق العمل في ظل التحوالت الجديدة في ظل جائحة كورونا؟1 

أهمية الدراسة

للدراســة أهميــة كبيـــرة فــي كونــه يعطينــا فكــرة شــاملة عــن أهــم تأثيـــرات الركــود االقتصــادي االجتماعيــة واالقتصاديــة 
البطالــة، ومــدى ســعي دولــة اإلمــارات العربيــة  الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن وانتشــار  أثـــر  فــي قيــاس  املتمثلــة 
املتحــدة فــي إتبــاع بعــض السياســيات لحلهــا وهــذا مــن خــالل التأثيـــر علــى متغيـــرات االقتصاديــة الكليــة والجزئيــة، ومنــه وجــب 
الوقــوف علــى مــدى فاعليــة السياســية االقتصاديــة وتحديــد أهــم املتغيـــرات الواجــب التأثيـــر عليهــا بغيــة تحقيــق االســتقرار 

الوظيفــي لشــريحة املوظفيـــن والقــوى العاملــة بالدولــة فــي ظــل جائحــة كورونــا.

أهداف الدراسة

نهــدف مــن خــالل هــذه الدراســة إلــى: محاولــة تحليــل واقــع الركــود االقتصــادي فــي االقتصــاد اإلماراتــي ومعرفــة أثــاره فــي 
ظــل جائحــة كورونــا علــى مســتوى التشــغيل والبطالــة )ســلوكيات املوظفيـــن فــي دولــة اإلمــارات(.

فــي ظــل  1  إلــى إظهــار ســلوكيات املوظفيـــن ومعــدالت البطالــة مــن خــالل تأثيـــر الركــود االقتصــادي  تهــدف الدراســة 
كورونــا. جائحــة 

محاولــة إبـــراز أهميــة األدوات واألســاليب القياســية فــي تحليــل وتفسيـــر بعــض تطبيقــات ســلوكيات القــوى العاملــة  1 
وأثـــره علــى بيئــة األعمــال فــي ظــل جائحــة كورونــا.

إيجاد العوامل املؤثـر من سلوكيات املوظفيـن في ظل جائحة كورونا. 1 

فرضيات الدراسة

علــى ضــوء مــا تــم طرحــه مــن تســاؤالت حــول موضــوع الدراســة وبغيــة تحقيــق أهــداف الدراســة يمكــن تحديــد مجموعــة 
مــن الفرضيــات التــي نســعى الختبارهــا وهــي علــى النحــو التالــي:

الفرضيــة الرئيســة: هــل هنــاك تأثيـــر ذات داللــة إحصائيــة معنيــة بيـــن ســلوكيات املوظفيـــن ومــا يحدثــه الركــود 
االقتصــادي.

فرضية الفرعية  : هل هناك تأثيـر ذات داللة إحصائية معنية بيـن العوامل التسويقية واإلنتاج واإلنتاجية.1 

فرضية الفرعية  : هل هناك تأثيـر ذات داللة إحصائية معنية بيـن العوامل املادية والنمو االقتصادي.1 
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فرضية الفرعية  : هل هناك تأثيـر ذات داللة إحصائية معنية بيـن العوامل اإلدارية والتكاليف االقتصادية.1 

فرضية الفرعية  : هل هناك تأثيـر ذات داللة إحصائية معنية بيـن العوامل الوظيفية واألسعار االقتصادية.1 

فرضيــة الفرعيــة  : هــل هنــاك تأثيـــر ذات داللــة إحصائيــة معنيــة بيـــن العوامــل االجتماعيــة وتحليــل املشــكالت 1 
)البطالــة(. االقتصاديــة  والظواهــر 

فرضية الفرعية  : هل هناك تأثيـر ذات داللة إحصائية معنية بيـن العوامل النفسية واالستهالك واالدخار.1 

منهجية الدراسة

ملعالجــة هــذا املوضــوع، يتــم اتبــاع املنهــج الوصفــي واملنهــج التحليلــي كونهمــا يتماشــيان مــع طبيعــة املوضــوع، كمــا ســيتم 
اســتخدام الطــرق القياســية واإلحصائيــة الضروريــة مثــل معامــل االنحــدار وجــدول أنوفــا واختبــار T1Test لدراســة العالقــة 
بيـــن املتغيـــرات االقتصاديــة وســلوكيات املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي اإلمــارات. وبغــرض الوصــول إلــى نتائــج محــددة 
وفــق معاييـــر علميــة وذلــك وفًقــا ألســلوب دراســة الحالــة هنــا، وذلــك لتحليــل وتفسيـــر أهــم املتغيـــرات االقتصاديــة املؤثـــرة علــى 
سلوكيات املوظفيـن من خالل تطبيق خطوات النماذج القياسية، والتعرف، والتقديـر، واالختبار والتنبؤ باستعمال بـرامج 
معلوماتيــة تتما�ســى مــع طبيعــة املوضــوع )SPSS( لتقديـــر واســتخراج النتائــج، وكذلــك اعتمــد الباحــث علــى طريقــة العشــوائية 

فــي جمــع البيانــات عــن طريــق اســتمارة االســتبانة واملــوزع علــى )   ( بنــاًء علــى مســتوى الثقــة   % ونســبة الخطــأ  %.

املعالجة اإلحصائية

ســوف يتــم االعتمــاد علــى البـــرامج اإلحصائيــة الجاهــزة للتعامــل مــع بيانــات الدراســة وتحليهــا بهــدف اختبــار الفرضيــات 
للوصــول إلــى النتائــج.

األساليب اإلحصائية اآلتية:

الصدق والثبات لغرض التعرف على مصداقية وواقعية استمارة استبيانأ- 

النســب املئويــة: لعــرض البيانــات التــي تعكــس مســتوى الركــود االقتصــادي وســلوكيات املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة ب- 
كورونــا

الوسط الحسابي: لدراسة وتحليل متغيـرات الدراسة.ج- 

قيــاس عالقــة التأثيـــر بيـــن متغيـــرات الدراســة، فــإذا كانــت العالقــة ذات داللــة معنويــة فــإن تغيـــر أحــد املتغيـــرات باتجــاه د- 
معيـــن يــؤدي إلــى تغيـــر املتغيـــر األخــر باالتجــاه نفســه. )Regression معامــل االنحــدار(. أمــا إذا كان االنحــدار ذا داللــة 
غيـــر معنويــة فيشيـــر ذلــك إلــى ضعــف عالقــة التأثيـــر بيـــن املتغيـريـــن الركــود االقتصــادي وعوامــل ســلوكيات املوظفيـــن.

اختبار الفرضيات بغرض تحقق من مدى قبول ورفض الفرضية عن طريق اختبار T1TESTه- 

اقع الركود االقتصادي في اإلمارات العربية املتحدة تحليل و
: مفهوم وسمات وخصائص الركود االقتصادي

ً
أوال

الناتــج وتـــراجع حجــم االســتثمار وزيــادة  نمــو  فــي معــدالت  آثــاره فيكــون: »انخفــاض  مــن خــالل  الركــود  يمكــن تعريــف 
االكتنــاز واالدخــار األمــر الــذي يــؤدي لزيــادة حجــم البطالــة )حشــيش،     (. أمــا إذا أردنــا تعريــف الركــود مــن خــالل أســبابه 
فيكــون: »انخفــاض حجــم اإلنفــاق الحكومــي يدفــع املستثمريـــن لتخفيــض اســتثماراتهم الخاصــة ممــا يــؤدي لتـــراجع حجــم 
اإلنتــاج وظهــور البطالــة«. يـــركز تعريــف الركــود علــى أســاس األســباب علــى جانــب محــدد ويـــركز التعريــف األول علــى جانــب 
اآلثــار فقــط وال يدخــل كل منهمــا إلــى جوهــر الركــود. ويـــركز هــذا التعريــف علــى دور النقــد فيقــول: »حركــة وفعــل مــن شــأنهما 
تعقيــم دور النقــد فــي االقتصــاد وامتصــاص الزيــادة فــي الرصيــد النقــدي وتقييــد اإلنفــاق بكافــة أنواعــه العــام والخــاص وحصــر 
النشــاط اإلنتاجــي  يــؤدي النخفــاض حجــم  الــذي  األمــر  االئتمــان  املشــروعات وتخفيــض حجــم  الحكومــي ونشــاط  النشــاط 
)عــوض هللا،     (. ويالمــس هــذا التعريــف األســباب والنتائــج مًعــا، لكنــه ال يدخــل لشــرح جوهــر الركــود ومــن خــالل هــذه 



تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

التعريفــات يمكــن اشــتقاق تعريــف يجمــع بيـــن األســباب والنتائــج ويتضمــن جوهــر عمليــة الركــود كمــا يلــي: »حركــة تـــراجعية 
تتصــف باالســتمرار الذاتــي الناتــج عــن نقــص الطلــب فــي مواجهــة العــرض ممــا يــؤدي النخفــاض املســتوى العــام لألســعار وزيــادة 
معــدالت البطالــة وتـــراجع معــدالت النمــو االقتصــادي«. يتضمــن هــذا التعريــف الجوهــر واألســباب والنتائــج بــآن واحــد، وبنــاًء علــى 

ذلك فإن الركود يتميـز بالخصائص التالية:

حركــة تـــراجعية تتصــف باالســتمرار والبقــاء الذاتــي: أي يــؤدي نقــص الطلــب بشــكل مســتمر إلحــداث الركــود ليشــكل  1 
فــي النهايــة حركــة ذاتيــة مســتمرة لتـــراجع الطلــب الكلــي فــي مواجهــة العــرض الكلــي.

تـراجع الطلب الكلي وزيادة العرض الكلي: ينتج عن انخفاض الطلب الكلي عن العوامل التالية: 1 

تخفيض حجم اإلنفاق الحكومي.أ- 

تخفيض حجم االستثمار الخاص.ب- 

تقييد حركة التسهيالت االئتمانية عن طريق رفع أسعار الفائدة.ج- 

فــي تخفيــض حجــم الطلــب الكلــي مقابــل العــرض الكلــي ويــؤدي ذلــك  إن هــذه اإلجــراءات تســاهم بشــكل مباشــر    
.)     )محمــد،  البطالــة  وظهــور  لألســعار  العــام  املســتوى  وتـــراجع  التوظيــف  حجــم  النخفــاض 

 النخفــاض دخــول األفــراد يــؤدي لتـــراجع طلبهــم  1 
ً
انخفــاض املســتوى العــام لألســعار: إن تـــراجع حجــم االســتهالك نظــرا

علــى الســلع االســتهالكية، وبمــا أن حجــم العــرض لــم ينقــص بعــد لذلــك نالحــظ بدايــة واضحــة فــي تـــراجع املســتوى 
تتـــراجع  الدخــول، وهكــذا  وتـــراجع مســتويات  انخفــاض حجــم االســتثمار  مــع  تتـــزايد  أن  تلبــث  العــام لألســعار ال 

األســعار بشــكل تدريجــي )حلقــوم والحــاج،     (.

وبــدأ  االســتهالكي،  الطلــب  حجــم  بتـــراجع        عــام  كوفيــد-    جائحــة  بدايــة  فــي  اإلماراتــي  االقتصــاد  بــدأ  وقــد    
االنخفــاض اإلنتاجــي فــي قطــاع الســلع االســتهالكية وانخفضــت االســتثمارات فــي قطــاع الســلع االســتهالكية وتبعتهــا 
القطاعــات اإلنتاجيــة بســبب عمليــات اإلغــالق العــام الحكوميــة – مــع نجاحهــا فــي الهــدف املقصــود، وهــو تخفيــض 
فــي الركــود وكان تأثيـــرها أكبـــر علــى املوظفيـــن. مــع اســتمرارية التباعــد  عــدد اإلصابــات – ســاهمت إلــى حــد كبيـــر 
االجتماعــي الطوعيــة. ولكــن التحليــل يخلــص إلــى إمكانيــة تحقيــق التــوازن بيـــن حمايــة الصحــة العامــة والحيلولــة 
ــر مزيــد مــن البيانــات. إن هــذا 

ُ
دون اســتمرار الهبــوط االقتصــادي لفتـــرة مطولــة. مــع تتابــع تطــورات الجائحــة وتواف

فــي املســتوى العــام لألســعار. تـــراجًعا واضًحــا  التـــراجع يعكــس 

تـــراجع معــدالت النمــو وزيــادة معــدالت البطالــة: إن انخفــاض معــدالت نمــو االســتثمار الناتجــة عــن تخفيــض حجــم  1 
ينتــج عــن  مــن جهــة وســوف  الكلــي  الطلــب  لتـــراجع حجــم  تــؤدي  الخــاص ســوف  أو االســتثمار  اإلنفــاق الحكومــي 
تخفيــض االســتثمار تـــراجع فــي حجــم اإلنتــاج وبالتالــي تـــراجع معــدالت نمــو الناتــج الوطنــي وســوف يعقــب ذلــك زيــادة 
معــدالت البطالــة، فكلمــا انخفــض معــدل النمــو فــي االقتصــاد الوطنــي كلمــا ازدادت معــدالت نمــو البطالــة الوطنيــة. 

)حــرواش ومحمــد،      (.

لقــد تـــراجع حجــم االســتثمار فــي االقتصــاد اإلماراتــي فــي بدايــة جائحــة كوفيــد -    عــام     ، وكذلــك زادت معــدالت 
البطالــة وتـــراجع حجــم األجــور فــي بعــض القطاعــات االقتصاديــة، إن هــذا الهبــوط والتـــراجع فــي اإلنتــاج واالســتثمار قــد أدى 
واحــد  بــآن  والخــاص  الحكومــي  واالســتهالك  األجــور  وتـــراجع  البطالــة  معــدالت  وزيــادة  لألســعار  العــام  املســتوى  النخفــاض 
ظــل جائحــة  فــي  وآليــة حدوثــه  الركــود  توضــح جوهــر  الركــود  تميـــز  التــي  والســمات  الخصائــص  هــذه  إن   .)     )أرســالن، 

كوفيــد-  .

ثانًيا 	 أسباب الركود االقتصادي في ظل جائحة كوفيد 	 19 من وجهة نظر الفكر االقتصادي

من وجهة نظر الفكر الكنـزي:

انخفاض حجم االستهالك العام )الجاري واالستثماري(، إما لعدم توفر مصادر التمويل )الضرائب أو القروض(،  1 
وإما الستخدام سياسات انكماشية.



املجلة العربية لإلدارة، مج 41، عدد خاص - مارس )آذار( 2021

    عدد خاص بمناسبة »املؤتمر الدولي األول في إدارة املوارد البشرية«، والذي تنظمه كلية املدینة الجامعیة بعجمان،   1   مارس     .  

تـراجع حجم االستثمار الخاص بسبب زيادة سعر الفائدة مقارنة باألرباح. 1 

تقييد حجم التمويل إلى الناتج املحلي اإلجمالي األمر الذي يؤدي النخفاض حجم التمويل للنشاط االقتصادي. 1 

إن هذه األســباب الثالثة تؤدي النخفاض حجم اإلنفاق الكلي في االقتصاد املحلي وتـــراجع مســتويات الدخل والعمالة 
كمــا فــي الشــكل البيانــي التالــي:

 

 الشكل رقم )1(: الفجوة االنكماشية  

    مليــار درهــم )بفــرض ثبــات الضرائــب( ســوف يــؤدي النخفــاض  إن تخفيــض حجــم اإلنفــاق الحكومــي بمقــدار 
حجــم اإلنفــاق الكلــي وبالتالــي ســوف ينخفــض حجــم الدخــل مــن      مليــار درهــم إلــى      مليــار درهــم إذا كان حجــم 

.)       )العــزاوي،  املضاعــف 

 يكون املضاعف.
 

امليل الحدي لالستهالك 

  = 
 

    × املضاعف   =     مليار درهم.

ينخفض الدخل      –     =      مليار.

إن مقدار الفجوة االنكماشية يعادل     مليار درهم.

ــر  إن تكــرار االنخفــاض فــي حجــم االســتهالك العــام أو االســتثمار أو تخفيــض حجــم االئتمــان املصرفــي ســوف يــؤدي عبـ
اآلليــة الذاتيــة للركــود لتعمــق الركــود وتحولــه إلــى الكســاد )مبــارك،     (.

أنصــار املدرســة  النقديــة:  الفكــر املدرســة  نظــر  مــن وجهــة       - فــي ظــل جائحــة كوفيــد  الركــود االقتصــادي  أســباب 
النقديــة تـــرى بــأن املعــروض النقــدي يحــدد حجــم الطلــب الكلــي، وبالتالــي فــإن انخفــاض عــرض النقــد لســبب معيـــن ســوف 

يــؤدي النخفــاض حجــم الطلــب الكلــي وهــذا مــا يفســره الشــكل البيانــي التالــي:
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الشكل )آ( األرصدة النقديةالشكل )ب( السلع والخدمات الجارية

الشكل رقم )2(: تحليل الفجوة الركودية

يوضح لنا الشكل رقم ) ( ما يلي:

إن انخفــاض عــرض النقــود يعنــي االنتقــال )من  S إلــى  S( وســيحاول األفــراد زيــادة األرصــدة النقديــة لكــن الفقــراء 
فــي   )D  إلــى D ( وذوي الدخــل املحــدود ال يســتطيعون وبالتالــي ســوف ينخفــض دخلهــم وبالتالــي ينتقــل منحنــي طلبهــم مــن

)ب(. الشــكل 

 لكــن الناتــج 
ً
فــإذا كانــت األجــور واألســعار تامــة املرونــة فســوف ينخفــض اإلنتــاج ومســتوى األســعار إلــى النصــف تقريبــا

يظــل دون تغييـــر عنــد ) Q( لكــن األمــور تسيـــر بشــكل أســرع عندمــا ينخفــض حجــم املبيعــات إلــى ) Q( وينشــأ فائــض فــي عــرض 
املنتجــات وتبــدأ مؤسســات القطــاع العــام والخــاص  فــي تخفيــض إنتاجهــا وتســريح عمالهــا وتـــزاد البطالــة، وهكــذا تظهــر أزمــة 
الركــود دون أن يمــس أي أصــل مــن األصــول الحقيقيــة )فــي االقتصــاد الوطنــي(، ومــع مــرور الزمــن ينخفــض اإلنتــاج وتظهــر 

البطالــة وينخفــض املســتوى العــام لألســعار مــن ) P إلــى  P( ويصبــح التــوازن الجديــد ) P  Q( )عبــد الرحمــن،     (.

إن املدرســة النقدية تعتبـــر النقد من العناصر الهامة التي تحدد حجم الطلب الكلي والناتج املحلي اإلجمالي ومســتوى 
البطالــة، وبالتالــي أي انخفــاض فــي عــرض النقــد يــؤدي إلــى الركــود وأي زيــادة فــي عــرض النقــد تــؤدي للتضخــم.

ا 	 الركود االقتصادي في ظل جائحة كوفيد 	 19 في اإلمارات العربية املتحدة:
ً
ثالث

بــدأت اإلمــارات العربيــة املتحــدة خــالل الربــع األول مــن عــام      باإلجــراءات اإلداريــة والتشــريعية، حيــث شــكلت هــذه 
فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ألن الحكومــة اســتدركت التوجهــات املســتقبلية غيـــر  األخيـــرة بدايــات لإلصــالح االقتصــادي 
الواضحــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد -    وحجــم كل قطــاع فــي هــذا التوجــه، لكــي يقــوم القطــاع الخــاص باالســتثمار لكــن الحكومــة 
وجــدت نفســها أمــام الركــود فــي الفتـــرة      1    . ولــن تســتطيع القيــام بــأي إجــراء عميــق فــي ظــل جائحــة كوفيــد -   . أكثـــر 

ممــا فعلــت ولكــن بــدأ تـــراجع الركــود فــي بدايــة      بســبب ارتفــاع أســعار النفــط ووجــود اللقــاح )ســامية وفاطمــة،     (.

والســؤال املطــروح حالًيــا مــا هــي أســباب الركــود فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومــا هــي اآلثــار الناجمــة عنــه؟ وهــل هنــاك 
إمكانيــة للتخلــص مــن الركــود وآثــاره الســيئة فــي القريــب العاجــل؟ ومــا هــي أهــم اإلجــراءات ملكافحــة الركــود؟
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آلية حدوث الركود في اإلمارات العربية املتحدة: 

إن الركود الذي وصلت إليه اإلمارات العربية املتحدة في بداية عام      كان نتيجة للسياسات االقتصادية التالية:

 	 األسباب االقتصادية العامة
ً
أوال

اســتخدمت الدولــة فــي بدايــة      مجموعــة مــن اإلجــراءات العامــة اســتهدفت تخفيــض حجــم الطلــب العــام بســبب 
انتشــار جائحــة كوفيــد -    تمهيــًدا لعــدم انتشــار املــرض، وكان لهــذه اإلجــراءات الــدور الفاعــل فــي تحجيــم الطلــب وخلــق خلــل 
هيكلــي أدى للركــود، وعملــت الحكومــة للقضــاء علــى حالــة الركــود فــي البــالد فــي عــام      1      مجموعــة مــن السياســات:

سياســة تثبيــت الرواتــب واألجــور وعــدم تســريح القــوى العاملــة بالقطاعيـــن العــام والخــاص: كانــت الحكومــة تعمــل  1 
جاهــدة علــى عــدم املســاس بكتلــة األجــور، وبالتالــي تثبيــت الرواتــب واألجــور كانــت سياســة واضحــة للحفــاظ علــى 
حجــم الطلــب الكلــي مــن جهــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذه السياســة هدفــت لتحقيــق االســتقرار فــي الوضــع املعا�ســي 

للقــوى العاملــة فــي البــالد.

تشجيع االستثمار الحكومي والخاص حتى ال تنشر بطالة في صفوف العمال وفي املوارد اإلنتاجية. 1 

تـــراجع حجــم الطلــب فــي مواجهــة العــرض الكلــي: ســجلت األعــوام      1      فجــوة انكماشــية حيــث انخفــض  1 
الطلب الكلي عن الناتج، وبالتالي لم يستطع املنتجون خالل هذه الفتـرة تصريف منتجاتهم وبدأت معدالت النمو 
بالتباطــؤ حتــى ســجلت معــدالت نمــو ســلبية فــي بعــض القطاعــات االقتصاديــة. إن زيــادة حجــم الناتــج عــن الطلــب 
الكلــي توضــح االتجاهــات االنكماشــية التــي تبنتهــا الحكومــة وحققــت علــى أثـــرها زيــادات واضحــة فــي االحتياطــات 

الحكوميــة نتيجــة تخفيــض حجــم االســتثمار الحكومــي واإلنفــاق الحكومــي

تـــراجًعا  1  املســاهمة  والشــركات  األعمــال  قطــاع  فــي  األربــاح  نمــو  معــدالت  ســجلت  للمشــروعات:  الوطنيــة  الربحيــة 
ــا، وقــد نجمــت هــذه اإلفالســات عــن تـــراجع معــدالت نمــو الربــح وعــن بطــيء حركــة تصريــف املنتجــات. إن هــذا 

ً
مالحظ

املؤشــر يــدل علــى تـــراجع حجــم الصناعــة إلــى إجمالــي الناتــج الصناعــي. إضافــة إلــى ذلــك فقــد انخفــض عــدد الشــركات 
واإلفالســات  التصريــف  حجــم  لتـــراجع  بذلــك  الســبب  ويـــرجع  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي  العاملــة  الصناعيــة 
التجاريــة التــي شــهدتها اإلمــارات العربيــة املتحــدة خــالل جائحــة كوفيــد -    لقــد انخفــض معــدل الربحيــة الوطنيــة، 

وهــذا يؤكــد خســارة واضحــة للمشــروعات الصناعيــة )عبــد الحميــد وأحمــد،     ( .

ثانًيا 	 األسباب املالية للركود

يؤثـــر العمــل املالــي واإلجــراء املالــي بشــكل مباشــر وســريع فــي االقتصــاد الوطنــي، فزيــادة حجــم اإلنفــاق العــام يظهــر فــي 
اإلنتــاج، فإمــا أن تشــجع اإلجــراءات املاليــة زيــادة اإلنتــاج، وإمــا أن تكــون انكماشــية تــؤدي النخفــاض حجــم اإلنتــاج وزيــادة 
حجــم البطالــة. وتتعلــق اإلجــراءات املاليــة باملوازنــة واإلنفــاق العــام والقــروض العامــة واإلعانــات التــي تقدمها الدولة للقطاعات 

اإلنتاجيــة.

تنفيذ املوازنة العامة واالحتياطيات:  1

تعتبـــر املوازنــة العامــة للدولــة األداة املاليــة األساســية فــي االقتصــاد الوطنــي ألنهــا تتضمــن جميــع األنشــطة الخدميــة 
واالســتثمارية الحكوميــة مــن جهــة وآثارهــا التـــرابطية مــع القطــاع الخــاص مــن جهــة ثانيــة، والحظنــا خــالل تنفيــذ املوازنــة لعــام 
     بــأن نســبة التنفيــذ كانــت مقبولــة، وهــذا يعكــس سياســة ماليــة توســعية بســبب حالــة الركــود واالنكمــاش فــي االقتصــاد 

اإلماراتــي خــالل جائحــة كوفيــد -   .

عجز املوازنة:  1

 النخفــاض النفقــات العامــة. إن واقــع العجــز املالــي فــي اإلمــارات العربيــة 
ً
ينخفــض حجــم العجــز فــي حــاالت الركــود نظــرا

ــر فــي مرحلــة الــرواج عــن مرحلــة الركــود، وبقيــت الحكومــة تـــرصد اعتمــادات جاريــة واســتثمارية ولكــن زادت  املتحــدة لــم يتغيـ
نســبة النفقــات الجاريــة بنســبة أكبـــر ممــا حصــل فــي الســنوات الســابقة )الصباحــي،     (.
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	 األسباب النقدية والركود
ً
ثالثا

تتكامــل جميــع األســباب فيمــا بينهــا لتدعــم توجــه الركــود أو توجــه االنكمــاش، وبالتالــي فــإن العوامــل النقديــة التــي تلعــب 
دوًرا مهًمــا فــي التســريع للركــود، فــإذا نقــص عــرض النقــد ونقصــت املدخــرات يتجــه االقتصــاد باتجــاه الركــود، وهــذا مــا حصــل 

بدولــة اإلمــارات فــي ظــل جائحــة كوفيــد -    )املبــارك ويونــس،     (.

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للركود:

الحالــة اقتصاديــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد -    بدولــة اإلمــارات كان لهــا آثارهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى االقتصــاد 
الوطنــي، فالركــود يــؤدي فــي أكثـــر األحيــان لهبــوط األســعار وإفــالس الكثيـــر مــن الصناعييـــن وتعطــل اإلنتــاج وزيــادة أعــداد 
العاطليـــن عن العمل، وزيادة عدد املشرديـــن وانتشار األمراض والفقر وغيـــرها من األمراض االجتماعية، هكذا يقول »جون 
كينــث جالبـــريت« )كمــال،     (. أحــدث الركــود فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة مجموعــة مــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة 

وســوف ندرســها كمــا يلــي:

 	 اآلثار االقتصادية للركود
ً
أوال

أدى الركــود فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة خــالل جائحــة كوفيــد -    لهبــوط األســعار وزيــادة حجــم املخــزون الســلعي فــي 
القطاعيـــن العــام والخــاص وتـــراجع حجــم االســتهالك إلــى الدخــل مقارنــة مــع الفتـــرات الســابقة أي انخفــض حجــم االســتهالك 
إلى الدخل القومي. ومقابل انخفاض حجم االســتهالك ظهرت العطالة الواضحة في مســتوى تشــغيل اآلالت حيث انخفضت 
 نصــف ورديــة حســب الحالــة والطلــب علــى كل ســلعة. ويمكــن تحديــد مجموعــة اآلثــار 

ً
إلــى وردتيـــن أو ورديــة واحــدة وأحيانــا

االقتصاديــة فــي النقــاط التاليــة:

تـراجع حجم اإلنتاج. 1 

ظهــور اإلفالســات فــي األوســاط الصناعيــة والتجاريــة نظــًرا النخفــاض حجــم املبيعــات ونقــص الســيولة، األمــر الــذي  1 
أدى لخــروج صناعييـــن ومستثمريـــن جيديـــن مــن الصناعــة فــي االقتصــاد الوطنــي.

البطالة وتـراجع التشغيل وما ينجم عنها من تـردي األحوال املعيشية للعاطليـن عن العمل. 1 

تـراجع املستوى العام لألسعار وانخفاض حجم املبيعات ومستويات األرباح للنشاط االقتصادي. 1 

إن هــذه اآلثــار كمــا هــو واضــح تفســر لنــا حقيقــة وجوهــر الركــود الــذي يشــل الحركــة االقتصاديــة ويؤثـــر علــى القوانيـــن 
االقتصاديــة وآليــة عملهــا فــي ظــل جائحــة كوفيــد -   .

ثانًيا 	 اآلثار االجتماعية للركود

آثــار  لظهــور  باملقابــل  ويــؤدي  اقتصاديــة،  آثــار  لظهــور  اإلمــارات  دولــة  فــي       - كوفيــد  جائحــة  ظــل  فــي  الركــود  يــؤدي 
التاليــة: االجتماعيــة  الســلبية  اآلثــار  مالحظــة  ويمكــن  اجتماعيــة. 

ازديــاد معــدالت البطالــة وانتشــار ظاهــرة العاطليـــن عــن العمــل. بــل يتعــدى األمــر ذلــك، فقــد ُيجبـــر العمــال علــى تـــرك  1 
أعمالهــم، وخاصــة مــن هــم فــي موقــع املســئولية والذيـــن اعتــادوا أو رتبــوا أمورهــم االجتماعيــة علــى هــذا الدخــل أو 

ذاك، وهــذا مــا يــؤدي لتبــدالت اجتماعيــة ال تحمــد عقباهــا علــى الطبقــات االجتماعيــة فــي البــالد.

يـــرافق هــذه الظواهــر االجتماعيــة مــن انحــراف اجتماعــي يــؤدي للتـــرويج  1  تفــكك األســرة وتأخــر ســن الــزواج، ومــا 
البــالد. فــي  القائمــة  العــادات الحســنة  للعــادات الســيئة ونبــذ 

تـــردي أوضــاع الطبقــة املثقفــة. إن الشــريحة املثقفــة فــي كل مجتمــع تكــون الحاملــة للتطويـــر والتحديــث، فــإذا تـــردت  1 
أحوال هذه الشــريحة تتأثـــر األوضاع االقتصادية ثانية وتصبح أكثـــر ســوًءا، وينجم عنها تبدالت اجتماعية وتغيـــر 
مفاهيــم وقيــم وعــادات وتقاليــد، وتبــدأ موجــة مــن العــادات واألعــراف الجديــدة تؤثـــر ســلًبا علــى التطــور االقتصــادي 
، فإنــه يصعــب العــودة ملجموعــة املفاهيــم والقيــم االجتماعيــة 

ً
واالجتماعــي. وحتــى لــو وجــدت مشــكلة البطالــة حلــوال

الجيــدة التــي كانــت ســائدة قبــل البطالــة أو الركــود فــي ظــل جائحــة كوفيــد -    )حســان،     (.
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 	 مفهوم وطبيعة وسمات السلوك الوظيفي

ً
أوال

هــو تفاعــل ســلوك املوظفيـــن مــع نظــام العمــل داخــل مؤسســات القطــاع العــام والخــاص. ذلــك عــن طريــق تقبــل نظــام 
العمــل كمــا هــو ال كمــا يحــب أن يكــون هــو مجموعــة مــن األفعــال والتصرفــات والتغيـــرات وغيـــر ذلــك مــن األنشــطة التــي 

.)     يمارســها املوظفيـــن داخــل مؤسســات قطــاع األعمــال بقصــد تحقيــق حاجاتــه ورغباتــه )روبيبــي ونســيمة، 

الســلوك الوظيفــي العــام يمكــن وضــع اإلطــار املفاهيمــي لــه بطريقتيـــن. إمــا الرضــا الوظيفــي العاطفــي الــذي يشــكل الشــعور 
الوظيفــي العــام أو العالمــي عــن الوظيفــة، )     ,Thompson & Phua(. أو مزيــج مركــب مــن التقييمــات املعرفيــة املوضوعيــة 

.)Al1Syaidh,     ( ألوجــه وظيفــة محــددة، مثــل األجــور، والظــروف والفــرص والجوانــب األخــرى لشــغل وظيفــة معينــة

ومنه ظهرت ثالثة مصطلحات مرتبطة به، وهي:

الســلوك التنظيمي: يهتــم بتفسيـــر ســلوك املوظــف أيــا كان موقعــه داخــل مؤسســات قطــاع األعمــال التــي يعمــل بهــا  1 
وضبــط هــذا الســلوك وفقــا للصالحيــات واملســئوليات املعطــاة لــه.

السلوك الوظيفي: ويهتم بدراسة سلوكيات األفراد داخل املجتمع ككل. 1 

السلوك اإلداري: ويهتم بدراسة سلوك اإلدارييـن في جميع املستويات داخل قطاع األعمال املختلفة. 1 

العوامل املؤثـرة على سلوكيات املوظفيـن في قطاع األعمال بدولة اإلمارات
 	 العوامل التسويقية

ً
أوال

العوامــل املؤثـــرة فــي ســلوك موظــف، حيــث إن ســلوك موظــف النهائــي ُيعــد علــم مــن العلــوم الخاصــة بعلــم النفــس ويقــوم 
فــي الشــراء وأي  النهائــي  بــه ألنــه يســاعد علــى معرفــة متــى يأخــذ العميــل أو موظــف قــراره  علــم التســويق باالهتمــام الكامــل 

املؤثـــرات اإليجابيــة أو الســلبية التــي تتحكــم فــي القــرار النهائــي لــه وأفضــل األوقــات )محمــد وخديجــة،     (.

مجموعــة العوامــل املؤثـــرة فــي ســلوك موظــف: هنــاك طائفــة مــن العوامــل التــي تحكــم ســلوك موظــف قبــل اتخــاذ قراراتــه 
الشــرائية النهائيــة، حيــث إنهــا تختلــف مــن موظــف آلخــر ومــن توقيــت آلخــر وفًقــا لعــدة معطيــات محــددة منهــا التـــربوية واألســرة 
والخلفيــات الثقافيــة والبيئيــة واالجتماعيــة واملاديــة. العوامــل الخارجيــة: الثقافــة والخلفيــة االجتماعيــة والبيئية: من املعروف 
أن كل موظــف يتأثـــر بخلفيتــه البيئيــة واالجتماعيــة فهــي تشــكل وجدانــه وكذلــك كافــة ســلوكياته بوجــه عــام وبالتالــي فــإن هــذا 
املوظــف يتأثـــر بالســلب أو باإليجــاب فــي تشــكيل ســلوكه الشــرائي وهــذا مــا يبحــث عنــه دائًمــا املسوقيـــن مــن خــالل أبحــاث 
التســويق حيــث يقومــوا بدراســة البيئــة التــي يتواجــد بهــا املوظــف املســتهدف مــن أجــل معرفــة أنمــاط الســلوك حتــى يقومــوا بنــاء 

عليهــا بتحديــد املنتجــات والخدمــات األفضــل لهــم )مســعودي،     (.

ثانًيا 	 العوامل املادية

وبوجه عام، فإن العوامل املادية تكمن في اآلتي:

تتمثــل العوامــل املاديــة فــي قــدرة الشــخص علــى الوفــاء باحتياجاتــه العاديــة ثــم شــعوره بــأن أجــره هــو أجــر عــادل بالنســبة 
للقيمة السوقية له وألمثاله ثم شعوره بالعدالة في األجور مقارن ومع باقي املوظفيـــن. أما العوامل غيـــر املادية، فهي متعددة 
وغالًبــا مــا تعتمــد علــى املســتوى الوظيفــي، حيــث مــا تكــون خارجيــة فــي بدايــة الســلم الوظيفــي مثــل التعلــم واألداء حتــى تصــل إلــى 

العوامــل الداخليــة فــي الدرجــات العليــا مــن الســلم الوظيفــي مثــل إثبــات الــذات )غميــض وفوزيــة،     (.

املساهمة في إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية للموظفيـن واملوظفيـن ورفع روحهم املعنوية.1 

املساهمة في إعادة تنظيم الحاجات والرغبات للموظفيـن وتنسيق أولوياتها.1 

فــي ســلوك املوظفيـــن بمــا يضمــن تحريــك هــذا الســلوك وتعزيـــزه وتوجيهــه وتعديلــه حســب 1  فــي التحكــم  املســاهمة 
بيـــن قطــاع األعمــال واملوظفيـــن. املصلحــة املشتـــركة 



تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

تنمية عادات وقيم سلوكية جديدة تسعى مؤسسات قطاع األعمال إلى وجودها بيـن املوظفيـن.1 

املساهمة في تعزيـز املوظفيـن ألهداف مؤسسات قطاع األعمال أو سياستها وتعزيـز قدراتهم وميولهم.1 

تنمية الطاقات اإلبداعية لدى املوظفيـن بما يضمن النمو والنضوج لقطاع األعمال.

	 العوامل اإلدارية
ً
ثالثا

هــي مجمــوع التصرفــات التــي تنتــج عــن موظــف معيـــن بتأثيـــر عوامــل عديــدة داخليــة وخارجيــة، واعتــاد عليهــا بحيــث 
 مــن الوظيفيــة املعروفــة عنــه )محمــد،     (. وهنــاك عــدد مــن العوامــل املؤثـــرة فــي الســلوك اإلداري:

ً
أصبحــت جــزءا

العوامل الوظيفية  1

تكييــف الســلوك الوظيفــي للموظفيـــن، مثــل الخلفيــة الثقافيــة، واألفــكار الخاصــة، والحالــة االقتصاديــة، واألوضــاع 
ُبعــد الســكن مــن مقــر العمــل أو قربــه، والحالــة الصحيــة، واملؤهــالت العلميــة،  االجتماعيــة، واملشــكالت األســرية، ومــدي 

.)     وغيـــرها )محمــد، 

العوامل الداخلية  1

وهــي العوامــل التــي تصــدر مــن داخــل املؤسســة مثــل: التنظيــم اإلداري، إجــراءات العمــل، الحوافــز؛ موجــودة أم غيـــر 
األداء  تقييــم  تتأخــر،  أو  فــي مواعيدهــا  التـــرقيات؛  أم غيـــر عادلــة،  العقوبــات؛ عادلــة  أم غيـــر مطبقــة،  موجــودة ومطبقــة 
الوظيفــي؛ علــى أســس ومعاييـــر واضحــة، العالقــات بيـــن املوظفيـــن؛ تحظــي باهتمــام اإلدارة واملوظفيـــن أم مهملــة، التدريــب 
والتأهيــل؛ متــاح أم غيـــر متــاح، جــو العمــل؛ صحــي ومناســب أم ال، التقنيــات ووســائل العمــل الحديثــة؛ مســتخدمة أم ال، 

وكفــاءة وفاعليــة اإلدارة وغيـــر ذلــك )محمــود،     (.

العوامل الخارجية  1

وهــي العوامــل التــي تنبــع مــن خــارج املؤسســة واملنظمــة مثــل؛ نظــرة اآلخريـــن إليهــا، ومكانتهــا االجتماعيــة، وموقعهــا بيـــن 
املؤسســات املنافســة، ومــدي وجــود فــرص عمــل مناســبة خارجيــة وموقــع هــذه الفــرص، واألوضــاع االقتصاديــة، ومســتويات 

ــر ذلــك. كتلــة الرواتــب واألجــور بصفــة خاصــة، والخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســات املنافســة ملوظفيهــا، وغيـ

مــن الضــروري عــدم الفصــل بيـــن مجموعــات العوامــل الداخليــة والخارجيــة، فــكل منهــا يتأثـــر باآلخــر، ويؤثـــر فيــه، وإن 
كانــت درجــة التأثـــر والتأثيـــر تتفــاوت مــن مؤسســة ألخــرى، ومــن موظــف آلخــر، ومــن وقــت إلــى آخــر. واإلدارة الذكيــة هــي التــي 

تــوازن فــي اهتمامهــا بيـــن كل العوامــل، وال تـــركز علــى مجموعــة علــى حســاب األخــرى.

السلوكيات اإلدارية:  1

إن دراســة وتحليــل الســلوكيات الوظيفيــة ال تعنــى فقــط هبــوط معدالتــه، ولكــن ينبغــي أن تــدرس ظاهــرة زيــادة اإلنتــاج وارتفــاع 
مســتوي األداء عن املعتاد حتى تقف على األســباب للعمل على اســتمرارها أو توفيـــرها في إدارات أخرى، )مو�ســى وســهام،     (.

ومن أهم السلوكيات اإلدارية السلبية ما يلي:

استغراق وقت طويل إلنجاز نفس العمل في نفس الظروف.1 

ارتفاع نسبة شكاوى العمالء.1 

وجود تفاوت في تقييم أداء املوظفيـن.1 

تبايـن نتائج أعمال املؤسسة من وقت ألخر.1 

ارتفاع نسبة العقوبات على املوظفيـن، ووجود مخالفات عديدة تقت�سي إجراء تحقيقات مع مرتكبيها.1 

انخفاض نسبة التسويق باملقارنة مع املؤسسات املنافسة.1 

التدقيق واملالحظات الخارجية مثل املكاتب االستشارية، أو املراجع الخارجي، أو زوار املؤسسة.1 
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عالج السلوكيات اإلدارية:  1

يبــدأ عــالج الســلوك الوظيفــي مــن تشــخيص أســبابه. وإن اإلدارة الذكيــة ال تنتظــر حــدوث هــذا التقلبــات، وإنمــا تعمــل علــى 
القضاء على أســباب التقلبات الســلبية، وتهيئة األجواء لتنمية الجو اإليجابي، أو على األقل اســتمراره )مو�ســى وســهام،     (.

ومن أهم متطلبات عالج هذه السلبيات ما يلي:

وجود معدالت عادلة ومناسبة لإلنتاج.1 

وجود تنظيم إداري مناسب، ومرن، يحدد الصالحيات بدقة.1 

صدور قرارات تحد بعض التأخيـرات والعالقات السيئة بيـن اإلدارات واملوظفيـن.1 

تنظيم لقاءات دورية بيـن املوظفيـن في املؤسسة لتدارس أوضاع العمل ومناقشة ظواهر السلبية واإليجابية.1 

االهتمام بالحوافز ملختلف أنواع سلوكيات املوظفيـن.1 

التمــارض، 1  التشــاجر،  مثــل؛  املباشــرة  كالســلوكيات  للجميــع  وإعالنــه  املوظفيـــن،  للســلوكيات  الواضــح  التقســيم 
والرؤســاء. الزمــالء  علــى  االدعــاء 

عالقات العمل والسلوك التنظيمي

اعتبار املورد البشــري أهم عناصر التنظيم وبدراســة الســلوك والعالقات في املنظمة يتم الوصول إلى أســاليب تقنية تتيح 
فهمــا أوســع وأعمــق االتصــاالت واملفاوضــات وحــل النـــزاعات وبالتالــي التعــرف علــى اتجاهــات العامليـــن ودرجــة تعاونهــم وتهيئتهــم 
للتغييـــر والتطويـــر باإلضافــة إلــى الحاجــة امللحــة ملعرفــة نــوع العالقــات فــي العمــل باعتبارهــا نشــاط حيــوي داخــل أي مؤسســة أو 
منظمة صار أمًرا ضروريا ال يمكن تغا�سي النظر عنه وذلك يعود للتغييـــر الكبيـــر الذي حدث في املجتمعات الحديثة ومختلف 

.)Karam & Kitana,     (و )     ،أصعدتهــا االقتصاديــة والتطــور الكبيـــر باختــالف مجاالتهــا )كمــال وعرو�ســي

رابًعا 	 العوامل االجتماعية

العوامــل االجتماعيــة: يتأثـــر ســلوك املوظفيـــن أيًضــا مــن خــالل تفاعلهــم مــع بعضهــم باعتبــار أن املوظــف هــو كائــن 
اجتماعــي، ولــذا يخضــع ســلوكه ملؤثـــرات مثــل املجموعــات كاألســرة واألدوار االجتماعيــة، ولكــون هــذه العوامــل تؤثـــر بشــكل 
قــوي علــى اســتجابات املوظفيـــن، فــإن املؤسســات وقطــاع األعمــال يضعهــا باالعتبــار عنــد صياغــة استـــراتيجيتها التســويقية 

.)     )خميــس، 

	 العوامل النفسية
ً
خامسا

يتأثـــر اختيار املوظفيـــن بالعديد من العوامل النفســية مثل: الحاجة والدوافع واإلدراك واملواقف والتعلم، وســنتناول 
هــذه العوامــل بالجــزء اآلتــي:

الحاجــة: الحاجــة تعنــي ببســاطة االفتقــار إلــى �ســيء مفيــد، وهــي التــي تشــكل حالــة عــدم التــوازن مــا بيـــن حالــة موظــف أ- 
الفعليــة والحالــة املرغوبــة.

الدوافــع: هــي الحاجــة الداخليــة التــي توجــه األفــراد إلشــباع حاجاتهــم، ولهــذا فــإن الدوافــع مهمــة ألنهــا توجــه أو تقــود ب- 
الســلوك إلــى األهــداف، والدوافــع قــد تكــون فســيولوجية مثــل العطــش، والجــوع، والــدفء، والراحــة، والجنــس وهنــاك 
الــذات  واحتـــرام  والثقــة  والســلطة،  والقبــول،  والحــب،  واالتكاليــة،  والعدائيــة،  اإلنجــاز،  مثــل  النفســية  الدوافــع 

.)     )حســام، 

تحليل البيانات والنتائج

بنــاًء علــى آراء واســتجابات املشاركيـــن فــي اســتبانة املخصــص للدراســة عــن ظاهــرة الركــود االقتصــادي وتأثيـــرها علــى 
الباحــث  قــام  املرجــوة  والنتائــج  اإلحصائيــة  التحاليــل  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  كورونــا.  جائحــة  خــالل  املوظفيـــن  ســلوك 
تحليــل  الباحــث  اســتخدم  ولذلــك   ،    مــن  املكونــة  الدراســة  وعينــات  بيانــات  علــى  التطبيقيــة  التحاليــل  باســتخدام 



تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

االنحــدار الخطــي وجــدول أنوفــا ومعامــل 
.)Kitana & Karam     ( االعتـــراف 

رقــم  جــدول  نتائــج  علــى  بنــاًء 
املســتقل  املتغيـــر  وامــل  أن  تبيـــن   ) (
 ،X  املتكــون مــن: الركــود االقتصــادي   
واألســعار   ،X  االقتصاديــة  والتكاليــف 
االقتصــادي  والنمــو   ،X  االقتصاديــة 
 X، والبطالــة   X، واإلنتــاج واإلنتاجيــة  

 X، واملســتخدم لقيــاس قــوة وتأثيـــر معامــل االنحــدار الخطــي علــى 
املتغيـــر التابــع واملتكــون )ســلوك املوظفيـــن = Y( ووجــدت التحاليــل 
أن ســلوك املوظفيـــن يـــرتبط بعالقــة قويــة مــع املتغيـــرات املســتقلة 
   . (، وهــذا داللــة علــى قــوة وارتبــاط املتغيـــرات حيــث  بدرجــة ) 
أثبتــت نســبة التأثيـــر املحققــة أن ظاهــرة الركــود االقتصــادي تؤثــر 

.)%  . ( بدرجــة  املوظفيـــن  ســلوك  علــى 

القيــم  بيـــن  املوجــودة  للمفارقــات   ) ( الجــدول  مــن  نســتنج 
هنــاك  كان  كلمــا  فإنــه  املوظفيـــن،  ســلوك  التابــع  متغيـــر  لدراســة 
تبايـــن واضــح فــي جــدول أنوفــا ومفارقــات، كان هنــاك داللــة معينــة 
هــو  تباينــا  األكثـــر  العامــل  أن  أي   value= .     - إحصائيــة 

.) .   (  = البطالــة 

جدول رقم )3( 
افات  معامل االعتـر

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t .Sig
Correlations

B Std. Error Beta Zero	order Partial Part
  )Constant( 1.    .    1.    .   

الركود االقتصادي .    .    .     .    .    .    .    .   
اإلنتاج اإلنتاجية .    .    .     .    .    .    .    .   

التكليف االقتصادية .    .    .     .    .    .    .    .   
النمو االقتصادي .    .    .     .    .    .    .    .   

البطالة .    .    .     .    .    .    .    .   
االستهالك .    .    .     .    .    .    .    .   

األسعار االقتصادية 1.    .    1.    1 .    .    .    1.    1.   
a. Dependent Variable: سلوك املوظفيـن

الدراســة، نجــد أن جميــع  تأثيـــًرا اعتمــاًدا علــى فرضيــات  املتغيـــر املســتقل األكثـــر  باســتخدام جــدول )3( الختبــار عوامــل 
القيــم ملعامــل االنحــدار الخطــي مــع معامــل االعتـــراف لــكل عامــل مــن عوامــل املتغيـــر املســتقل، نجــد أن جميــع املتغيـــرات تبيـــن 
فــي هــذه الدراســة أن ظاهــرة الركــود تؤثـــر بشــكل إيجابــي علــى ســلوك املوظفيـــن. وقــد أثبتــت النتائــج فــي هــذا الجــدول أن الركــود 
االقتصــادي =    .  t اإلحصائيــة و-   . =p value أوجــدت الدراســة التــي أجرهــا الباحثــان عبــد القــادر املاحــي وســليمان املاهــل 

.)Karam et al.,     ( عــام      أن الركــود االقتصــادي يؤثــر علــى حالــة الطلــب الكلــي وتحقيــق التــوازن املرغــوب

وأظهــرت النتائــج علــى الشــكل رقــم ) ( أن املتوســط الحســابي كان  . ، واالنحــراف املعيــاري    . ، وعــدد العينــات 
    وأن التوزيــع الطبيعــي أثبــت بقيمــة   % علــى منحنــى الجــرس يعــد التوزيــع الطبيعــي املســتمر األسا�ســي نظــًرا لــدوره فــي 

جدول رقم )1( 
معامل االنحدار الخطي

  Model Summaryb

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

Change Statistics
 R Square

Change
 F

Change df1 df2  Sig. F
Change

  .   a .    .    .    .      .          .   
Predictors: )Constant(, األسعار، تكاليف، االستهالك، البطالة، الركود، اإلنتاج واإلنتاجية، النمو
b. Dependent Variable: سلوك املوظفین

جدول رقم )2( 
معامل أنوفا

ANOVAa

Model
 Sum of
Squares df

 Mean
Square F .Sig

  Regression    .        .      .    .   b

Residual    .        .   
Total    .       

a. Dependent Variable: سلوك املوظفین 

b. Predictors: )Constant(– الركــود االقتصــادي – اإلنتــاج واإلنتاجيــة 
النمو االقتصادي التكاليف االقتصادية – البطالة – األسعار – البطالة
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بـرهنة النهاية املركزية، كما إنه من أول التوزيعات 
املســتمرة. وهــذا أثبــات بــأن معظــم البيانــات كانــت 

موزعــة بشــكل طبيعــي.

بنــاًء علــى املؤشــرات الواضحــة مــن الشــكل 
رقــم ) ( بــان االنحــراف املعيــاري الخطــي، أظهــرت 
النتائــج أن الركــود االقتصــادي يؤثــر علــى ســلوك 
املوظفيـن بنسبة  .  % كما هو مبيـن في الشكل 
أن العالقــة إيجابيــة وخطيــة حيــث معامــل املتغيـــر 

التابــع أظهــرت بقيمــة   .  علــى خــط اإلعــداد.

اقعية املصداقية والو

إن فحــص وجــودة املصداقيــة هــو اكتشــاف 
مقياس املوثوقية ومستوى الوضوح الداخلي بيـن 
الدراســة،  مــن عوامــل  داخــل كل عامــل  مكونــات 
املصداقيــة حســب  قيمــة  فــإن  ذلــك  وعــالوة علــى 
كرونبــاخ ألفــا حيــث قيمــة كرونبــاخ ألفــا يجــب أن 
تكــون أكبـــر )  . ( حيــث أن نتائــج الدراســة علــى 
كانــت  ألفــا  كرونبــاخ  قيمــة  بــان  الســابق  الجــدول 
 كمجمــوع أســئلة 

ً
)   . ( مســتنتج مــن   ســؤاال

اســتمارة االســتبيان لهــذه الدراســة وأثبتــه دراســة 
.)Karam & Kitanaالباحــث )2020 و

اختبار الفرضيات

التحاليــل  بــان   ) ( رقــم  الجــدول  علــى  بنــاًء 
األحــادي  الفرضيــات  اختبــار  علــى  اإلحصائيــة 
واملطبق على فرضيات الدراســة واملكونة من ســتة 
اإلحصائيــة  والداللــة  العالقــة  إليجــاد  فرضيــات 
بيـن الركود االقتصادي وسلوك املوظفيـن، حيث 
كانــت هنــاك  فرضيــة متعلقــة لإلنتــاج واإلنتاجيــة، 
واالســتهالك  والبطالــة،  والنمــو،  والتكاليــف، 
هــذه  بيـــن جميــع  الحريــة  بــان درجــة  كمــا موضــح 
املعامــل     بأعلــى وســيط حســابي    .  وذات 
   . =p1value حيــث  داللــة إحصائيــة معنيــة  
إن  الفرضيــة املعدومــة رفضــت فــي هــذه الدراســة 

وقــد قبلــت الفرضيــة البديلــة حيــث لــكل مــن اإلنتــاج واإلنتاجيــة، والنمــو، 
والبطالــة، واألســعار، والتكاليــف لهــم أثـــر وعالقــة علــى ســلوك املوظفيـــن.

مناقشة النتائج
اإلحصائيــة 1  االقتصاديــة  الدراســة  خــالل  مــن  تمكنــا  لقــد 

الركــود  لتأثيـــر  قيا�ســي  نمــوذج  أفضــل  تقديـــر  مــن  والقياســية 
االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن، انطالقــا مــن املعطيــات اإلحصائيــة الخاصــة باملتغيـــرات املفســرة الخارجيــة 
الداخلة في تـركيبة النموذج واملتمثل في املعادلة االنحدارية على ضوء هذا النموذج سيتم تحليل محتواه انطالقا 

الشكل رقم )3(: التوزيع الطبيعي للدراسة

 

الشكل رقم )4(: االنحراف املعياري الخطي

جدول رقم )4( 
اقعية  املصداقية والو
Reliability Statistics

 Cronbach’s
Alpha

 Cronbach’s Alpha Based
on Standardized Items

 N of
Items

.    .      



تأثيـر الركود االقتصادي على سلوك املوظفيـن دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر »إستشراف مستقبل املوارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص«     

أهــم  يلــي  وفيمــا  املقــدرة،  املعالــم  مــن 
فتـــرة  خــالل  عليهــا  املتحصــل  النتائــج 
العوامــل األكثـــر  أهــم  الدراســة، وكان 
تأثيـــًرا علــى ســلوك املوظفيـــن زيــادة فــي 

البطالــة. معــدل 

اســتقرائية 1  دراســة  خــالل  مــن  تبيـــن 
النمــوذج  أن  الدراســة،  فتـــرة  خــالل 
غيـــر مســتقر إذ وجدنــا أن عــام      
بســبب  وذلــك  انعطــاف،  نقطــة  يمثــل 
فــي  اإلمــارات  شــهدتها  التــي  األوضــاع 
كانــت  حيــث  كورونــا،  جائحــة  ظــل 
لإلصالحــات  اإلمــارات  تطبيــق  نتائــج 
االقتصاديــة أثــار كثيـــرة علــى مســتوى 

وخاصــة علــى ســلوك املوظفيـــن، حيــث مــن خــالل دراســتنا للعوامــل )اإلنتــاج واإلنتاجيــة، والنمــو  التشغيل والبطالة 
االقتصــادي، والبطالــة، واألســعار، والتكاليــف، وســلوك املوظــف( وتبيـــن أن اإلمــارات فــي ظــل جائحــة كورونــا عرفــت 
تـــزايًدا فــي معــدل البطالــة فــي ســوق العمــل الــذي أثـــر علــى ســلوك املوظفيـــن ألســباب اقتصاديــة ناتجــة عــن انخفــاض 
االســتثمارات والنمــو الــذي أثـــر بشــكل كبيـــر علــى مســتوى التشــغيل والبطالــة، وبالتالــي علــى ســلوك املوظفيـــن. ولقــد 
حاولنــا مــن خــالل هــذا الدراســة اإلجابــة علــى اإلشــكالية القائمــة واملتعلقــة بدراســة تحليليــة قياســية ألثـــر الركــود 
االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا. وقــد تبيـــن لنــا مــن خــالل ســرد مختلــف النظريــات املفســرة 
بظاهــرة  يتعلــق  فيمــا  اختــالف مدارســهم  علــى  بيـــن االقتصادييـــن  ــا 

ً
 واختالف

ً
هنــاك جــدال أن  للركــود االقتصــادي 

باســتمرار  العمــل  ســوق  فــي  تحــدث  التــي  العشــوائية  والتغيـــرات  املتســارعة  الديناميكيــة  إلــى  راجــع  وهــذا  الركــود، 
لكــون تحاليــل هــذه النظريــات محــدودة وتتــم فــي فتـــرة زمنيــة وظــروف معينــة، ال تتســم باالســتمرارية وال الشــمولية  
بشــكل مباشــر فــي الدراســة، وهــذا مــا يؤكــد لنــا صحــة الفرضيــة األولــى »تتأثـــر ســلوكيات املوظفيـــن بظاهــرة الركــود 

فــي ظــل جائحــة كورونــا«. االقتصــادي بشــكل كبيـــر 

خاتمة
حيــث تــم تحديــد متغيـــرات النمــوذج القيا�ســي وجمــع بيانــات املتغيـــرات املســتخدمة فــي الدراســة القياســية والتــي تــم 
جمعهــا مــن عــدة مصــادر مختلفــة، بعــد ذلــك تــم بنــاء النمــاذج القياســية واختيــار مــن بيـــن الصيــغ املقتـــرحة )صيــغ خطيــة 
أو غيـــر خطيــة( فــي تقديـــره الكمــي، ثــم تمــت معالجــة هــذه النمــاذج باســتخدام معاييـــر اقتصاديــة وإحصائيــة وانتقــاء أفضــل 
النمــاذج والــذي تــم اختبــاره باختبــارات قياســية ملعرفــة إن كان يتوافــق والفرضيــات املوضوعــة، ثــم تــم بالتنبــؤ بالنمــوذج 
املختــار بعــد إجــراء اختبــار علــى مقدرتــه للتنبــؤ، ليتــم فــي األخيـــر تقديــم تحليــل النتائــج املتوصــل إليهــا وربطهــا بواقــع تأثيـــر 

الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي اإلمــارات.

وباتبــاع الخطــوات ســابقة الذكــر، وجدنــا أن ســلوك املوظفيـــن يتأثـــر بشــكل كبيـــر بظاهــرة الركــود االقتصــادي بســبب 
البطالة وتـراجع النمو االقتصادي وانخفاض األسعار االقتصادية وغيـرها من املتغيـرات االقتصادية  الكلية، وعلى حكومة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة إتبــاع بـــرامج إصالحيــة ملواجهــة جائحــة كورونــا وأثارهــا مــن خــالل رفــع حجــم الناتــج املحلــي وتحقيــق 
معــدالت نمــو مرتفعــة لتوفيـــر مزيــد مــن فــرص التوظيــف التــي مــن شــأنها تخفيــض أثـــر الركــود علــى ســلوكيات املوظفيـــن. 
ويتوجــب بعــد ذلــك علــى صانعــي القــرار علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي فيمــا يخــص القــرارات االقتصاديــة والسياســية أن 
تعمل على دفع وتيـــرة النمو باعتمادها على مصادر أخرى. يمكن القول إن مســتوى النشــاط الحقيقي واملشــاكل االجتماعية 
)التــي يحدثهــا الركــود االقتصــادي( مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بمداخيــل الدولــة. وهــذا بــدوره يســاهم فــي تخفيــض اآلثــار الســلبية 

علــى ســلوك املوظفيـــن فــي الدولــة.

تعتبـــر ظاهــرة الركــود االقتصــادي مــن املشــاكل األساســية، علــى الصعيديـــن االجتماعــي واالقتصــادي، التــي تعانــي منهــا 
كل الدول، آخذة حيـــًزا كبيـــًرا من أفكار واهتمامات وجهود االقتصادييـــن والسياسييـــن وبـــرامجهم الهادفة ملعالجتها. من هذا 
املنطلــق، حاولنــا مــن خــالل هــذا الدراســة اإلجابــة علــى بعــض التســاؤالت واختبــار الفرضيــات وفقــا ملنهجيــة تحليليــة قياســية 

جدول رقم )5( 
اختبار فروض الدراسة

One	Sample Test

عوامل الدراسة
Test Value = 0

t df  Sig.
)2	tailed(

 Mean
Difference

95% Confidence
Lower Upper
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ملشــكلة تأثيـــر الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا خــالل فتـــرة الدراســة، حيــث نجــد أن اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة اعتمــدت فيهــا إصالحــات اقتصاديــة وغيـــرت هيــكل العديــد مــن املتغيـــرات االقتصاديــة التــي أثـــرت بأشــكال 

مختلفــة علــى مســتوى التشــغيل، ومــن بينهــا حزمــة التشــريعات والقوانيـــن الجديــدة بالدولــة خــالل جائحــة كورونــا.

إن الهــدف مــن وراء هــذا الدراســة املتواضعــة قيــاس أثـــر الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة 
كورونــا بمختلــف جوانــب هــذه الظاهــرة، وللوصــول إلــى أهــداف الدراســة كان لزامــا علينــا مــن جهــة تقديــم اإلطــار العــام لظاهــرة 
الركــود االقتصــادي ومحاولــة تحليــل تلــك الظاهــرة فــي اقتصــاد دولــة اإلمــارات مــن خــالل دراســة هيكلهــا وخصائصهــا، إضافــة 
إلــى معرفــة أثـــر اإلجــراءات االقتصاديــة علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي، ومــن جهــة أخــرى محاولــة بنــاء نمــوذج قيا�ســي لقيــاس 

أثـــر الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا خــالل فتـــرة الدراســة.

توصيات الدراسة
مناســبة  نـــراها  التــي  التوصيــات  بعــض  نقــدم  أن  ارتأينــا  الدراســة  هــذا  خــالل  مــن  إليهــا  املتوصــل  النتائــج  ضــوء  علــى 
للتخفيــف مــن حــدة الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن فــي ظــل جائحــة كورونــا علــى املــدى القصيـــر والطويــل، وهــي علــى 

النحــو التالــي:

العمــل علــى توفيـــر قاعــدة بيانــات وإحصــاءات دقيقــة عــن النشــاط االقتصــادي حتــى يتــم تحليلــه، والتقليــل مــن 1 
أدوات  باســتخدام  ذلــك  ويكــون  العمــل  ســوق  فــي  املوظفيـــن  ســلوك  علــى  االقتصــادي  الركــود  تأثيـــرات  تشــوهات 
السياســة املاليــة والنقديــة فــي الدولــة وتحديثهــا باســتمرار لضبــط معــدل البطالــة بصــورة دقيقــة وتحفيـــز النمــو 
االقتصــادي وزيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــال اعتمــاد السياســة املاليــة والنقديــة التوســعية 

باتبــاع اإلجــراءات التاليــة:

تخفيض معدالت الضرائب والرسوم بحيث يشجع ذلك على االستثمار وتوسيع الحركة االقتصادية.	 

تخفيض معدل الفائدة وذلك بهدف تشجيع االستثمار واملستثمريـن.	 

إنفاق االحتياطي والفوائض املالية وذلك بإقامة مشروعات القاعدة األساسية وغيـرها من الخدمات اإلنتاجية األساسية.	 

إقامة مشروعات صناعية ضخمة تكون نواة ملناطق صناعية متطورة.	 

ضــرورة الســيطرة علــى العوامــل واملتغيـــرات االقتصاديــة التــي يحدثهــا الركــود االقتصــادي علــى ســلوك املوظفيـــن 1 
بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشــر، ودراســة تطورهــا والتنبــؤ بقيمهــا فــي الفتـــرات املســتقبلية التخــاذ مختلــف التدابيـــر 

الالزمــة التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن حدتهــا.

ضــرورة االهتمــام باألســاليب الرياضيــة واإلحصائيــة والقياســية للظواهــر الركوديــة مثــل الفجــوة الركوديــة، وذلــك 1 
بتكميمهــا وبنــاء نمــاذج قياســية لهــا مــن أجــل تحليلهــا والتنبــؤ وتفسيـــرها ومــن ثــم إيجــاد الحلــول العمليــة لهــا. وال 
يجــوز االعتمــاد علــى حلــول ثابتــة، بــل السياســات املتبدلــة والتــي تتناســب مــع كل ظــرف، ألن معــدل الفائــدة املتحــرك 
يمكــن أن يضمــن نمــًوا متوازًنــا بينمــا معــدل الفائــدة الثابــت يمكــن أن يضمــن اســتقراًرا بقيمــة العملــة املحليــة، لكنــه 

يــؤدي إلــى الركــود فــي ظــل جائحــة كوفيــد -   .

إحــداث تــوازن بيـــن األســعار واألجــور، حتــى لــو أدى ذلــك لزيــادة معــدالت التضخــم، وكل اختــالل بينهمــا يــؤدي إلخــالل 1 
واضح بيـــن االســتهالك واإلنتاج من جهة وبيـــن االســتثمار واالدخار من جهة ثانية.

حدود الدراسة
إن مــن بيـــن أهــم الصعوبــات التــي اعتـــرضتنا فــي إنجــاز هــذا الدراســة هــي تلــك الصعوبــات التــي تقــف عــادة أمــام الباحــث 
القيا�ســي، عنــد محاولتــه الربــط بيـــن التحليــالت النظريــة حــول ظاهــرة معينــة وواقًعــا فــي بلــد مــا مــن جهــة وإســقاط ذلــك قياســًيا 
بواســطة األدوات اإلحصائيــة والرياضيــة املتاحــة لديــه مــن جهــة ثانيــة، كمــا هنــاك صعوبــات أخــرى نوجزهــا فيمــا يلــي: نــدرة 
املصــادر واملراجــع الحديثــة ذات الصلــة باملوضــوع، وصعوبــة الحصــول عليهــا؛ ونقــص املعطيــات والبيانــات الرقميــة حــول 

املؤشــرات االقتصاديــة الكليــة وعــدم تجانســها فــي بعــض األحيــان.
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ABSTRACT

This study dealt with the effect of the economic recession on employee behavior, this study in light of 
the Corona pandemic aims to know the size of the true impact of the recession on employee behavior in 
light of the global pandemic. Further, to identify the objective factors and causes that exacerbated them in 
addition to the result of preventive measures and try to combat them. Therefore, the problem of the study 
lies in focusing on the economic activities that have been heavily affected by the pandemic and that have 
led to structural, structural, and frictional changes in the behavior of the workforce. The study was based on 
the descriptive and analytical approach, on the random sample, and the sample size was )323(. 

The researcher designed a questionnaire form in order to collect data and consisted of )40( questions. 
The study showed the most important results from changing employee behaviors and the spread of un1
employment rates among them, as a result of the strong influence in evidence of what the experimental 
analysis had concluded with the existence of a significant relationship between the recession and the pan1
demic. The study reached several recommendations, the most important of which are: Working to provide 
a database and accurate statistics on the behavior of employees in the labor market in order to analyze each 
sector and reduce the undesirable behaviors of the workforce in the UAE. The study assumed that the eco1
nomic stagnation was one of the reasons that led to the increase in the negative change in the behavior of 
the employees and what it caused the spread of unemployment and thus increased its rates of the national 
economy.

Keywords: Economic Recession, Corona Pandemic, Workforce, Employee Behavior
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Abstract

The purpose of this study is to provide a better understanding of how digital services in the banking 
sector influence the level of Human Resources )HR(. Further, the study aims to exploring the relationship 
between factors affect the digital service and the human resources’ role in the banking sector, also, to iden1
tify how the COVID-19 has influenced digital service. A mixed research )qualitative and quantitative( design 
used semi-structured interviews with a group of employees and managers working in the HR department, 
hence,    branches have been selected out of    largest banks in Ajman. The research methodology relies 
on a survey of UAE digital banking and the role of )HR(, therefore, the simple linear regression analysis, and 
ANOVA analysis were used to explore research hypotheses on the relationships among the study factors. 
Results showed that internal and external factors that control the Digital Banking )DB( adoption can neg1
atively influence the level of human resources’ participation in the bank operations, but never replace the 
human factor, specifically with consideration of needs, culture, and norms of the customer dealing with UAE 
banks. Practical implications, the study has shown significant elements of customer characteristics on the 
study factors were observed, which have useful implications for digital banking services, and bank financial 
performance during Covid1  .

Keywords: Digital Banking, Human Resources, COVID1   Pandemic, Service Quality, Security.

Introduction
Several studies have reached that the Covid-19 impact has positive effect on business practices and human 

resource management and their implications, but most of them lean towards generalities, providing observa1
tions and/or guidance seeking to define what the post-Covid-19 would be. For example, remote work will be1
come the fashionable method for many organizations, or work practices will become more flexible. Therefore, if 
this is already happening, because Covid-19 is a global pandemic, we need to understand its impact on business 
practices and human resource management in specific contexts such as focusing on the role of human resources 
in the performance of companies’ work. There are likely to be many local differences and differences between 
countries. While many analysts forecast an increase in remote work in the future, this is far from certain that we 
have followed the scene yet. 

In the other hand, Fox, )2020( believes that organizations will review the effectiveness of remote work, in 
addition to the fact that many organizations have declared their lack of commitment to long-term remote work. 
Not to mention, most organizations don’t yet know how remote work affects performance and productivity, 
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which is normal given that most of them are using it for the first time. To be sure, the organizations are discussing 
this issue with no clear decisions yet about whether remote work will continue after the pandemic. As many of 
the central issues regarding business continuity revolve around business practices and individual management.

The transition to remote work does not suit everyone, and even in the UAE, the long lockdown period has 
never been implemented. Psychological well-being and safety are a problem. Working from home will also be 
particularly important in influencing well-being and safety, for example, in relation to spatial arrangements and 
family requirements.

However, some employee behaviors and actions are beneficial in business continuity. For example, employ1
ees’ willingness to collaborate with each other and with HR professionals and departments in making changes, 
and employee’s willingness to be flexible and adaptable; Compliance with necessary changes in safety measures 
and; A desire to learn and gain skills quickly. HR professionals need to be experts in providing advice to managers 
on how to effectively manage workforce performance remotely. Instead, the Saudi Arabian government’s local1
ization policies, companies are replacing expatriate staff with local jobs in order to escape government penalties. 
As a consequence, it’s critical to comprehend how job insecurity can influence expatriate employees’ well-being 
perceptions and employee’s behaviors )Ali et al., 2020(.

In the past decades, the banking sector has undergone a profound transformation due to changes in the 
global financial environment. The main change witnessed in the banking sector was the great progress in fi1
nancial innovations and technologies due to the turmoil in the global financial environment that led to the im1
provement in electronic banking financial innovations and technologies. Nowadays, most banks still rely on 
employment and job training to improve services but, the growth in the artificial intelligence leads to increase 
the performance through communication between skilled personnel and technology. Thus, banks need to attract 
skilled people in this industry especially in the era of pandemic proliferation )Karam, 2019(.

There is no doubt that digitization has changed the overall activities of banks and other financial institutions 
through the development of quantum computing which has accelerated technology growth in the financial sectors.

Research Problem 
The Digital Banking )DB( adoption such as regulations, competition Fintech market, but, non-economic 

data like COVID   pandemic is hard to be rationalized by managerial theories. Traditional banks are being 
challenged by digital transformation to simplify and digitize their products and processes in order to meet the 
changing needs of their customers. The benefit of new digital challenger banks is that they can build lean dig1
ital solutions from the ground up, with a laser focus on consumers and their needs. The challenge they face is 
ensuring personalized and tailored contact in order to build deep consumer loyalty across these digital1only 
platforms. Therefore, the roles of human resources will be minimized, which banking sector here faced the 
real issues. Regulatory standards and the assurance of the highest level of protection should not be over1
looked. Despite these obstacles, I am persuaded that the future of banking will be entirely digital and that we 
must reconsider our definition of ”what makes a bank a bank.“ However, most of the studies in the literature 
consider the DB as the most important trend to be comprehensively adopted. At the era of the pandemic, the 
world is witnessing an increase in automation processes, which poses a great challenge to employees and 
puts them in a state of so-called ”automation concern“, as they are unable to predict the impact of technology 
on jobs. The installation of the ATM centers enabled the customer to carry out financial transactions on his 
own. In this way, technology gradually outperforms all the services that humans provide.

Research Questions 
Study questions are as follows:
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1	 What are the internal factors that influence the changing role between human resources and digital 
technology in the banking world in the COVID-19 situation?

2	 What are the dominant external factors affecting the changing role between human resources and 
digital technology in the banking world in the COVID-19 situation?

Literature Review and Hypotheses development
Gigauri )2020( considered that the profound changes caused by the Coronavirus COVID-19 have un1

precedented impacts on companies around the world and have greatly affected human resource manage1
ment. The HR department took the leadership to navigate the uncertain present and unexpected future by 
managing people to deal with stress and continuing to work remotely, so that the business could continue 
its operations )Karam and Kitana, 2020(. However, the HR department had to deal with dismissals and staff 
reductions due to the pandemic shutdown and technology dependence. Further, as per a study which sur1
veyed in Georgia, the results of the interviews indicated that companies, along with HR managers, should 
develop plan, crisis management, and the development of new policies for remote as well as hybrid work 
systems as a response to the current and future crises.

Similarly, Sigma and Oecd )2020( pointed that with the gradual reopening of places and services, all 
countries require much equipment to return to work physically. This return to work on the site creates chal1
lenge for public institutions and individuals. Public organizations, managers, and employees who will face 
these new situations with ‘pre-COVID’ thinking with very strict civil service regulations. Therefore, there is 
a need for innovation and ‘outside the box’ thinking to find responses appropriate to the COVID context.

The paper listed four general positions institutions can be confronted during the Coronavirus 
)Covid-19( period and the method of solution;

1	 Insufficient number of staff working on the site,
2	 Health risks in the workplace,
3	 Low motivation, stress, and exhaustion, how can employees be supported to deal with stress and 

anxiety related to the Coronavirus?
4	 Managing employees remotely for long periods. How to manage a large number of employees who 

work remotely for a long time? 

Further, Meister )2020( investigated the impact of coronavirus on the workplace among 350 HR lead1
ers in the United States to explore the result of survey. The results indicated that companies will create 
a system dedicated to artificial intelligence-powered skills, refine skills and explore new private partner1
ships with learning institutions, traditional and non-traditional, as well as startups in the field of educational 
technology. Also Meyer )2020( has surveyed on the human resources departments at American banks to 
directly obtain their opinions and most pressing concerns, their study results indicated three main areas 
of concern: wages and compensation, employment and communication. It concluded that the pandemic 
changed the traditional banking model, and most of them followed technology-based operating models 
that reduced the role of human resources.

Additionally, in a survey conducted by Price Waterhouse Cooper )PWC( on the impact of COVID 19, 
with the participation of financial leaders in the United States and Mexico, about their main concerns. 71% 
of respondents saw the financial impact, including effects on operating outcomes, future investment, li1
quidity and capital resources, as the biggest challenge, while 64% of them reported with the challenge aris1
ing from the global recession, and 41% confirmed their concerns about the implications for the workforce 
and lower productivity )Price Waterhouse Cooper, 2020(. Furthermore, Chidambaram )2020( showed that 



The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles in the Banking Sector During COVID-19: UAE

    Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities

employees working in any industry, including financial services, need to be protected from the negative 
impacts of this pandemic and the economic damage it has actually caused. He indicated that although not 
all banking activities are directly transferred to work from home, many jobs have become digital, such as 
bank teller services, clearing, and dealing with physical documents in commercial operations and dealing 
in foreign currencies, etc. Reducing the number of employees, laying off some, and pushing banks to up1
grade their digital capabilities. Furthermore, he stressed the need for banks to explore technical solutions 
to address the information technology infrastructure gaps related to communications, training, security, 
networks, joint work and remote work capabilities )Kitana and Karam, 2017(.

In the same context Sweety and Anshu )2017( conducted a study on analyzing the impact of elec1
tronic banking and information technology on banking sector employees in India, they found that it had 
revolutionized the lives of all individuals today, and considered it as a wave of the information revolution 
after the agricultural and industrial revolution. However, they indicated that bank customers were pre1
viously required to visit one of the bank’s branches in person in order to deal through their savings ac1
counts. But, with the arrival of internet banking, the way financial transactions are executed has changed. 
Although electronic banking services have been popular with computer users for many years, their pop1
ularity is growing steadily with the growth in the use of the internet and the discovery by people of the 
many advantages provided by Internet banking services, especially in integrated financial systems that 
face higher volatility, greater competition, and constriction along the time. So, electronic banking services 
have become an integral part of the global financial environment in order to meet the requirements of 
different customers in the banking sector, and thus meet the growing expectations of subscribers in the 
Indian banking system )Sleimi et al., 2018(.

Pursuing this, Nour )2019( noted that traditional banks are struggling to cope with competition, and to 
strive for survival. However, it will be taken over by Fintech banks that use technology and data to provide 
more retail banking services. She described them as the ”new bank“ that was launched to acquire traditional 
bank customers by providing them with innovative banking services. They offer more options to customers 
through online banking and do not work in traditional physical branch networks. Nour cites many exam1
ples in her blog such as: Starling Banks and Monzo in the UK which are digital banks that rely on mobile 
devices only and work on advanced technology within the company. Also, in the USA, Chime and Moven 
are at the forefront of smartphone1dependent banks rather than physical location. Goldman Sachs, the tra1
ditional investment bank, switched to digital retail in 2016. Consequently, consumers all over the world are 
adopting digital banking. Thus, banks need to adapt or be old )you live or die(.

However, Talluru and Nagyya, )2006( found that in the era of competition and revolution in technol1
ogy, financial institutions must strive to expand their customer base and improve their satisfaction. She 
emphasized that the presence of CRM is a useful tool to make banks more profitable by retaining custom1
ers, reducing costs, and increasing the value of interaction. Technology, customers and individuals are the 
three components on which banks ’success in this changing economic environment depends. Therefore, 
the banking sector has effective technology requirements in order to meet customer needs and exceed their 
expectations, while maintaining high levels of safety.

Similarly, Deloitte )2020( argued that ”Strong today, weaker tomorrow“ that the Artificial intelligence 
)AI(   revolution will change the image of managing our financial lives, not only how we buy our financial 
services, but also change the products and services themselves. Also, they mentioned that banks are forced 
to adapt to FIN-Tech in offering their products, and what might make banks strong today may be a challenge 
tomorrow. Moreover, the strength of future banks will no longer be measured by their assets, but by the size 
of the data and how it can be used effectively. 
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Although, Rod, )2009( explained that advanced banking services and management were available 
about 10 years ago; however, they weren’t evaluated by management quality that were restricted. Along 
these lines, the present examination provides an outline of the vertical monetary procedures, and attempts 
to assess their implementation based on the nature of management. He indicated that, the evaluation of the 
quality of management had been examined, but it ignored the collection of data on the basis of the external 
customer wants. He stressed the importance of coordination between the two dimensions: quality of man1
agement and the features that customers want.

Also, Fuchs, )2012( found that the web portal is still far from being a clearly real problem, despite the 
fact that many parts of the world have the newest and fastest form of 16 from the internet with 4G and 5G 
openness, there are only a few areas that enjoy that.

Furthermore, Hanafizadeh et al., )2014( explained in their paper a few places in the world that suffer 
from a shortage of telephone lines, and note that the availability of a decent and fast network has a major 
impact on the effective delivery of Internet banking services. They found that, if the country has a great 
web, customers are much more likely to benefit from the financial services provided on the websites of their 
banks. In addition, if the openness of the web is weak due to poor network or lack of security, clients will 
visit their bank sites, and therefore not use the web-based financial services.

Moreover, Kamath, )2010( analyzed how financial institutions are moving towards long-term bank1
ing services backed by the deregulation of restrictions on investment in technology by monetary authori1
ties and imaginative advances in the technology. Where innovation played a tangible role in restructuring 
business related to cash through ATMs, tele-bank, online banking, flexible banking, etc. Most banks have 
formally implemented this by providing their services anytime, anywhere through their webs. As per survey 
they found that advanced financial departments have shown that they have a very large role in technology 
investments. In the period when the cash business was concentrated, management thought and proce1
dures were completely restructured through continuous progress in innovation in banking services, as well 
as modification of the way of buying and selling products and managing it. The fundamental and major 
change that financial business has been working on reliably is changing the exchange of cash from familiar 
configuration to more digital and robotic design )Williams et al., 2009(.

In addition, Kumbhar )2011( analyzed the relationship between achieving the goals of both the socio1
economics and customer needs of online banking services, and the connection between quality manage1
ment and customer satisfaction as is the case in the management of internet banking services provided by 
public sector banks and private sector banks. Further, was indicated that according to recent research, that 
the socioeconomics of customers is a prominent place among the most important dynamic variables that 
affect the use of online banking in general. The results of the targeted samples, whether they are highly-paid 
individuals or reputable institutions, have also shown that they are making good use of e-banking services.

Be that as it may, Bahl, )2012( illustrated about how bank managers manage online banking, and how 
they set principles to ensure the optimal use of their new baby, as the occurrence of a minor problem can 
lead to major problems. He believes that the administration is not able to put in place sufficient guidelines 
to deal with web problems, neither present nor in the future, because it is a complex issue. Further, Gold1
mann, )2011( indicated how cross-border payment premiums are managed, how the economy evolves, and 
invalidates business penetration points through Internet banking. For some institutions around the world, 
it is recommended that internet banking be the best way to raise money for their investment. Likewise, it is 
proposed to promote these projects and establish guidelines and laws to secure the wishes and needs of the 
buyer and the merchant in order to raise the level of prosperity of the organizations.
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Furthermore, Ahmed )2011( examined the way in which online banking services can provide cus1
tomers with strong departments that define their desires, and how these departments can make a positive 
impact on their fulfillment, has also been examined. The analyst estimated that web-based financial man1
agement has a favorable stance similar to traditional methodologies and can also help improve customer 
engagement. Hence, the investigation meant to comprehend a similar utilizing the ESERVQUAL show. Bank 
Islam Malaysia Brhd )BIMB( was selected, and the specialist examined five unique components of values: 
responsiveness, effects, confirmation, unwavering quality, and passion. Factors were tried to figure out how 
to determine the quality of management online with consumer loyalty through an opinion poll. The discov1
eries showed that there is a positive relationship between online administration and customer fulfillment. 
The examination similarly reached a decision that sympathy, reliability and responsiveness have a greater 
commitment to the extent that it satisfies the clients of the above-mentioned bank through online banking 
departments.

Furthermore, )Golf Economics Section, 2019( In its celebration of the past half-century and the begin1
ning of the other half on December 18, 2019, Gulf News newspaper revealed that, according to a survey 
previously conducted,    per cent of UAE Bank customers see that it is easier to use electronic banking 
procedures than visiting the branches in person. Consequently, banks and managers in the United Arab 
Emirates are in urgent need to understand the customer’s point of view in this regard in order to develop 
digitization and obtain customer acceptance and satisfaction. Hence, Emirates NBD became the first bank in 
the region that permit new clients to open a bank account and have their identity documents verified using 
contactless NFC technology through its mobile banking application.                       

Moreover, according to the report of the Central Bank of the United Arab Emirates, which was pub1
lished in Gulf News on Sunday 02/23/2020, the number of bank employees decreased by 2.71% in 2019, 
and 992 job opportunities were canceled with a note that the total of bank employees was 35,637 em1
ployees in     . The UAE Central Bank also indicated that it is studying the impact of reduced bank em1
ployees on the economy, customers, and regulation. Further, the Central Bank of the United Arab Emirates 
issued a new regulation on stored value facilities )SVF( according to the bank’s website on November 3, 
2020 )Blockchain, 2020(. Definitely, this regulation will ensure that the stored value products and services 
are operated in a secure, sound, and efficient manner in the United Arab Emirates. Thus, the private invest1
ment funds will become easier for financial technology companies and non-bank payment service provid1
ers to easily access the UAE market while continuing to protect clients’ funds, ensure business smoothness 
and support the development of payment products and services. The implementation of the regulation 
will begin after a one-year transitional period from the date of the regulation’s entry into effective.

Therefore, the study has provided the following hypothesis:
1 H

 : 
There is a correlation between the controlling internal factors of digitization in the banking sec1

tor and human resources roles in the era of the COVID 1   Situation.
1 H

 : 
There is a correlation between the controlling external factors of digitization in the banking 

sector and human resources roles in the era of the COVID 1   Situation.

Methodology
The present research relies on a mixed approach research )qualitative and quantitative(. The study 

was conducted using interview method as well as distributing the questionnaires. The main goal is: to inves1
tigate and compare the role of HR during the COVID-19 with the digital technology in the )11( best banks 
at Ajman, UAE. Accordingly, two factors were used for the comparison between roles, the internal factors 
)such as cost efficiency, demand for service availability without breakdown time, easy access to data with1



Arab Journal of Administration, Vol. 41, March 2021

   Special issue for “The 1st  Virtual  International Conference of Human Resource Management,  
City University College of Ajman, 17th & 18th of March, 2021”

out obstacles, unlimited service coverage, technological developments, and ease of preparation Reports( 
and external factors)Such as the regulation of the central bank regarding the use of banking technology 
in digital issuance, the emergence of Fintech financial technology companies, market demand related to 
e-commerce transactions, and competition in the banking industry to provide the best customer service(.

Table 1: Survey Bank Branches in the UAE
Bank / Emirate Al Ain Sharjah Abu Dhabi Dubai RAK Umm Al Quwain Ajman Fujairah Total

Abu Dhabi Islamic Bank                      
ADCB             1       

Emirates NBD                     
First Gulf Bank           1       

Dubai Islamic Bank                      
Standard Chartered          1   1 1   

HSBC* 1         1 1    
Noor Bank   1     1 1 1 1   

RAK          1       
Mashreq                    

Commercial Bank of Dubai            1       
Total                             

* In addition, HSBC have Customer Service Centers )Dubai x7 and Abu Dhabi x3(, in most major malls and all with longer opening hours.
Source: https://yallacompare.com/blog/uae/en/uaes-top-banks-opening-hours-number-branches-07004- on 22nd April 2019.

Data Collection 

In order to collect data from the participants, the researcher prepared a questionnaire to performing 
a test with 45 samples from the respondents, the researcher modified the questionnaire according to the 
suggestions submitted by the respondents and experts in this field. Meanwhile, the researcher conducted 
the Cronbach’s alpha test to verify the reliability of the questionnaire, and all variables recorded more than 
)0.8( indicating the reliability of the questionnaire. Internal consistency ensures that test-related factors to 
assess case study are identical and things are related to each other )Tavakol and Dennick 2011(. Further, the 
researcher collected real survey data by distributing questionnaire among employees and managers who 
are working with HR department in the selected banks, with different gender and ages, levels of education. 
A self1designed questionnaire has been considered for data collection. Based on survey system and study 
quantitative approach the suitable sample size was )225(, the questionnaire has been distributed randomly 
in )HR( department of each bank, )Kothari 2004(. Further, the five-point Likert scale, has been generated 
to collect data ranging from  = strongly 
disagree to 5= strongly agree. The )Table 2( 
shows an estimate of consistency with the 
help of Cronbach’s alpha test.

Research Variable

Two variables have been studied, 
namely: the role of employees )HR( and 
digital technology devices )as a conse1
quence of COVID-19(. These two variables 
will be compared by looking at available 
data in this field and figuring out which 
one is more dominant now. Employees 
)human resources( in banks are one of the 

Table 2: Cronbach’s Alpha

Variables Cronbach’s 
alpha

Cost efficiency. .   
Demand for service availability without down time. .   
Ease of access to data without obstacles. .   
Unlimited service coverage. .   
Ease of reporting. .   
Technological developments. .   
The regulation of the central bank related to the use of 
banking technology towards the digital issuance.

.   

The emergence of Fintech financial technology companies. .   
Market demand related to e1commerce transactions. .   
Competition in the banking industry to provide the best 
service to customers.

.   
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elements that work to perform their role using banking applications in order to achieve the goals of the 
bank, while technological devices are tools / programs / systems and devices used by banks to help achieve 
their goals. These variables share a tangible share in the success of banking in achieving its goals, but with 
the development of digital technology, human activities can be simplified through digital technology espe1
cially in the pandemic situation, and on the other hand some customers still reject advanced technology, so 
they prefer to deal with the human field )e-CRM and financial systems( )Abu-Shanah and Anagreh, 2015(.

Analysis and Interpretation
The researcher analyzed the collected data to see if the role of 

digital technology dominates replacing the roles of human resourc1
es in the banking world. The data and explanation are given below:

Table 3 illustrates the wise sex classification of respondents. 
It can be seen from the table that 68.9% of the respondents were 
male and 31.1% female. It clearly shows that male respondents 
outperform female.

Table 4 shows that 38 percent of respondents fall between 
the age group 18-30 years, while 31 percent of respondents are in 
the age group   1   years, and    percent of respondents are be1
tween 41-50 years old; while the remaining percent of respondents 
are over 50 years old. These aforementioned results show that the 
younger generation is bank conscious and has an open bank ac1
count. In this part of the country, young people usually work at the 
age of   1  . It is an accepted fact that the generation younger than 
   represents the majority of the bank’s cus1
tomers.

Table 5 reveals that 43% of the factors 
that influence changing roles between hu1
man resources and digital technology in the 
banking sector are related to technological 
development, 26% for cost efficiency, 14% 
for unlimited service coverage, and 9% for 
non1stop service demand. While   per cent 
of respondents stated that the ease of ac1
cessing data without obstacles and ease of 
reporting affect the dominance of one of the 
two variables over the other.

Table   expresses the external factors 
that influence changing roles between hu1
man resources and digital technology in 
the banking sector. Where it was found that 
  .   percent of respondents believe that 
the central bank’s controls regarding the use 
of digital technology in banks were the main 
factor in the domination of one of the two 

Table 3: Gender of Sample Respondents

Gender  Number of
respondents Percentage

Male       .  
Female      .  

Total        

Table 4: Age Group of Sample 
Respondents

Age group  Number of
respondents Percentage

  1        
  1        
  1        

Above         
Total        

Table 5: Internal Factors 

Factors  Number of
respondents Percentage

Cost efficiency      
Demand for service without breakdown time     
Ease of access to data without obstacles     
Unlimited service coverage      
Ease of reporting     
Technological development      

Total        

Table 6: External Factors 

Factors  Number of
respondents Percentage

The regulation of the central bank relat1
ed to the use of banking technology to1
wards the digital issuance

     .  

The emergence of Fintech financial-tech1
nology companies

     .  

Market demand related to e1commerce 
transactions

     .  

Competition in the banking industry to 
provide the best service to customers

     .  

Total        
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variables over the other. While 13 percent of respondents mentioned the emergence of financial technolo1
gy companies as the second factor with 28.88 percent. While 22.22 per cent attributed the change in roles 
to the market demand related to e1commerce transactions,   .   per cent mentioned competition in the 
banking sector to provide the best customer service as external factors causing change in roles.

As per Jumaa )2020(, ”The Commercial Bank’s Dig1
ital Paradigm and Customer Response“ in the United 
Arab Emirates, Dr. Muhamad Jumaa pointed out that, 
according to his survey mentioned in the research, thir1
ty percent of respondents do their work online or digi1
tal banking services once a week. While 15 percent of 
respondents use Internet banking daily. They revealed 
that most of the transactions they carried out were only 
through digital banking. 73 of the respondents, who 
constitute 21% of the sample size, indicated that they 
do not use online banking services even once a month, 
and they use these digital banking services from time to time.

Regression Analysis

Regression Analysis is a statistical technique to identify the relationship 
between variables. Here, the study analyzes the role of internal and external 
factors in the relationship between digital banking adoption and human re1
source roles’ participation in the banking operations.  

Table 8 )a( shows results for summary output of internal factors that 
control the relationship between digital banking adoption and human re1
sources participation in banking operations however, Table 8 reports results 
for summary statistics output for internal factors. Once linear model is fitted 
for regression analysis, it is needed to determine fitness of data for the model. Multiple R, R square, and 
adjusted R square quantify quality of the model. 

Value of multiple R shows linear relationship between the variables. It ranges in between 0 to 1 by 
indicating no relationship to strong positive relationship. The value of  .     is close to  , quantify positive 
association among the variables. Whereas, R Square shows the variation in human resource participation is 
)97%( explained by digital baking adoption by controlling internal factors. The value of adjusted R Square 
and R Square is close, identifies that generalization of model is good. Moreover, value of standard error is a 
bit high. The study has used    largest banks in Ajman, United Arab Emirates. 

Table 8 )b( shows results for ANOVA of Internal 
factors that control the relationship between digital 
banking adoption and human resources participation 
in banking operations.

 ANOVA stands for analysis of variance. The statistics of interest
 is the F-value, together with associate p-value. Here p-value is
 statistically significant at 5% level of significance, that shows that
the impact of digital banking adoption )controlled by internal factors( on human resources participation in banking opera1
tions is statistically significant.  So the H

 
 is accepted. There is a correlation between the controlling internal factors of digiti1

.zation in the banking industry and the roles of human resources

Table 7: Clients Using Often Online Banking Services
Frequency of using online 

banking services
 Number of
respondents Percentage

Every day      
Twice a week      

Once in a week       
Once in a month      

Occasionally      
Total        

Source: )Jumaa, 2020( as an evidence

Table 8 )b(: ANOVA of Internal Factors
df SS MS F Significance F

Regression         .       .      .    
Residual      

Total       

Table 8: Regression Analysis 
Statistic Regression Values

R  .    
R Square  .    

Adjusted R Square  .    
Standard Error  .    

Observations )Banks(   
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Table 8 )c(: Coefficients of internal factors
 Coefficients Standard Error t Stat P	value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0%

Intercept 1   .     1 .      .     1 .      .     1 .    
Cost Efficiency )CE(    .      .      .     1 .       .     1 .    
Demand for services )S(    .      .      .      .       .      .    
Ease of Access to data )AD( 1    .     1 .      .     1  .     1 .     1  .    
unlimited service coverage )SC( 1   .     1 .      .     1 .      .     1 .    
ease of reporting )R(    .      .      .      .       .      .    
Technological development )TD(      .   .     1 .       .     1 .    

Table 8 )c( shows results for intercept and coefficients of internal factors that control 
the relationship between digital banking adoption and human resources participation in 
banking operations. The above results show that AD and SC are negative contrib1
uting factors, while others are positive internal contributing factors for degree 
of HR participation. 

Table 9 )a( shows results for summary output of External factors that control the 
relationship between digital banking adoption and human resources participation in 
banking operations The value of multiple R in table 9 shows 
a linear relationship between the variables with 0.7658 which 
means that there is a positive association among the variables. 
Whereas, R Square shows the variation in human resource par1
ticipation is 59% explained by digital banking adoption by con1
trolling external factors. The value of adjusted R Square and 
R Square is not close, identifies that generalization of 
model is statistically insignificant. Moreover, value of 
standard error is high. The study has used    largest banks in Ajman, United Arab Emirates. 

Table 9 )b( shows results for ANOVA of External factors that control the relationship between digital 
banking adoption and human resources participation in banking operations. Here p1value is statistically in1
significant, that shows that the impact of digital banking adoption )controlled by internal factors( on human 
resources participation in banking operations is statistically insignificant.  Thus, we fail to accept H2 since 
the correlation between digital banking adoptions by controlling external factors is statically insignificant 
)Karam and Kitana 2018(.

Table 9 )c(: Coefficients of External Factors

 Coefficients
Standard 

Error t Stat P1value
Lower 
95%

Upper 
95%

Lower 
95.0%

Intercept  .   .      .      .     1 .       .     1 .    
Emergence of Fintech Companies )Fintec(    .      .      .     1 .       .     1 .    

Market demand of E-commerce )Ecom( 1 .    .     1 .      .     1  .       .     1  .    
Competition in the banking industry )Com(  .    .      .      .     1 .       .     1 .    

Regulation of Central Bank )Reg( 1 .   .     1 .      .     1  .      .     1  .    

Table 9 )c( shows results for intercept and coefficients of external factors that control the relationship 
between digital banking adoption and human resources participation in banking operations. The above 
results show that Ecom and Reg are negative contributing external factors while, all others are positive 
external contributing factors for degree of HR participation. So, the impact of digital banking adoption 
)controlled by external factors( on human resources participation in banking operations is statistically 
insignificant. 

Table 9: Regression Analysis 
of External Factors
Statistic Regression                                          Values

R  .    
R Square  .    

Adjusted R Square  .    
Standard Error  .    

Observations )Banks(   

Table 9 )b(: ANOVA of External Factors
df SS MS F Significance F

Regression      .     .    .      .    
Residual      .     .  

Total       
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Discussions
A relying on data collected from target groups confirmed concern about the dominance of the )DB( 

as the   revolution of Artificial intelligence )AI( on the role of human resource in the banking sector to a 
large extent especially in the operation department. Specifically, the perceived usefulness of digital bank1
ing reported a stronger impact with )98.97%( than the attitude towards the human resource roles, as per 
)Table 8( internal factors, this implies that banks can take advantage of technological advances to enhance 
the usefulness of their services, focusing on promoting the development of their digital banking services. 
Therefore, the transfer, clearance, payment and retailing in general. Thus, this will increase the demand for 
qualified personnel from different disciplines who are able to make optimal use of information technology. 
Technology is now looking at how to make objects invisible visible by providing an actual view of their 
work. Technology-designed robots that can be used as support for workers to do heavy work for them. 
Where the application of artificial intelligence-based technology supports human governance as comple1
mentary and contextual knowledge to obtain a better proposal than the machine or person alone works. 
Perhaps this is the biggest challenge for all financial institutions including banks in next generation. Bankers 
should seriously consider redesigning and renewing different businesses to combine the different capa1
bilities of machines and people through purposeful and advanced careers. Hence, support employees by 
providing an educational environment to adapt to rapidly changing circumstances. This study contributes 
to both IT and finance research by proving findings from an investigation of the elements modifying the DB 
adoption in the era of the pandemic and how that adoption might impact the rate of human resources and 
customer’s satisfactions, with implications for bankers and financiers, stakeholders, stockholders and offi1
cials to consider in the process of DB adoption. So enterprises must redesign the work environment along 
with work procedures to support the implementation of this new technology noting that remarkable efforts 
have been shown of restructuring the existing environment for banks to make them more enjoyable and 
keep pace with new technology.

Conclusion
Results of observations and interviews indicate that the role of digital technology controls the degree 

of human roles in the banking world especially in the operations. Correlation coefficient data for the effect 
of internal factors on the role of human resources in the banking sector presented in Table 8)a( showed 
a very strong correlation between the two variables by 0.96. The results of the regression analysis also 
showed that the ease of access to data and unlimited data coverage adversely affects the change in the role 
of human resources in banks. This means that increasing the services provided to customers electronically 
and their ease of access lead to the abolition of their functions in banks. While the other internal factors 
have had a positive impact on the role of human resources. On the other hand, the correlation coefficient 
data on the influence of external factors on the role of human resources in the banking sector mentioned in 
Table 9)a( indicated that there is also a strong correlation between the two variables by 0.76. The results of 
the regression analysis also showed that the Market demand of E-commerce and the central bank regula1
tions adversely affects the changing role of human resources in banks. While the other external factors have 
had a positive impact on the role of human resources. Moreover, the )AI( technology robots replace human 
services: the direct answer will be ”no“. These robots can support the services provided by human resources 
in a bank. There are many areas where the human mind needs to make decisions. The bank’s business is 
mainly concerned with studying customer needs. There are many human needs to consider when doing 
business in banks. Robots can support entire operations by making difficult tasks easy by like what we are 
currently see on the Internet banking services that provide transfers, payment of bills, clearance, issuance of 
check books and other services that do not need to deal with the human element. At the same time, we find 
that bank customers do not trust digital technology and robots in dealing with their banking problems due 
to errors in the account balance, theft or loss of their credit cards, loans and other complaints.
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Abstract

Green human resource management )GHRM( refers to making efforts to improve energy effectiveness or 
decrease the pollution produced by our home, business, and general living habits. This paper aimed to exam1
ine the status of implementation of GHRM practices in Indian information technology Industry. An endeavor 
was made to see how different GHRM practices influence the task-related and intentional green performance 
comportments of employees. This paper focus on the role of GHRM in fostering environmental performance 
of employee. For this study five Indian IT )information technology( companies - Wipro Technologies, Tata 
Consultancy Services, Reliance Info com, HCL and ITC are considered as secondary source for developing this 
paper. The study signifies the role of HRM in achieving environmental sustainability and emphasizes on the 
urgent need to embed sustainability dimension into HR systems to achieve sustainable development goals. 
The main purpose of going green is to reduce the potential negative impact that energy consumption and 
pollution can have on the environment.

Keywords: GHRM Initiatives, Paperless Offices, Energy Conservation, Green Recruitment & Selection.

Introduction
GHR is the typical human resources operation GHR is the run of the mill HR activity yet with the special case 

that most or all endeavors and exercises likewise remember maintainability and Earth-accommodating practices. 
Green practices in HR would thus be able to take a wide scope of shapes and structures. From specialized tech1
niques to representative choice, there are numerous ways for the green impact to occur here. Coming up next are 
only a couple instances of how the HR business has been hitherto seen graphing these new however significant 
waters of eco-accommodating departmental activity.  At the end of the day, it alludes to putting forth attempts 
to improve energy effectiveness or diminish the contamination delivered by our home, business, and general 
living propensities. It includes undertaking climate benevolent HR activities bringing about more prominent ef1
ficiencies, lower costs and better worker commitment and maintenance, which thusly, assist associations with 
diminishing representative carbon impressions by any semblance of electronic documenting, vehicle sharing, 
position sharing, remotely coordinating, and virtual meetings, reusing, working from home, internet preparing, 
energy-productive office spaces, and so forth Green HR activities help organizations discover elective approach1
es to reduce expenses without losing their top ability. Zero in on Green HRM as an essential activity advances 
reasonable strategic policies.
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Importance of Green HRM

The significance of green HRM rehearses is fundamental to advance representative spirit and this may 
help in showing up at a lot of advantage for both the organization and the worker. For instance, a portion 
of the advantages that an association can achieve because of presenting green HRM standards in the asso1
ciation include:

1 Improvement in retention rate of employee
1 Improvement public image
1 Improvement in attracting better employees
1 Improvement in productivity and sustainability
1 Reduction in environmental impact of the company
1 Improved competitiveness and increased overall performance

Benefits of GHRM 
1	 Helping organizations to cut down expenses without losing their ability. Decrease of utility expenses 

altogether. Indeed, even private companies can essentially diminish their utility expenses by utilizing 
innovations that are energy-proficient and less inefficient. 

2	 Organizations have immense development openings by being green and establishing another amicable 
climate, which helps in colossal operational investment funds by lessening their carbon impression. 

3	 Create a culture of having worry for the prosperity and soundness of individual laborers. 
4	 Improved public picture that adds the green activity to its working environment, it can utilize the oc1

casion to produce positive advertising. Associations can elevate natural commitments to the media 
through public statements to acquire the consideration of expected clients and conceivable new deals. 

5	 Rebates and Tax Benefits. Practicing environmental safety is simpler with the help of governments, 
nearby regions, Water supply authority, and electric organizations that offer assessment motivators 
and discounts. 

6	 Increased business openings. Some administration organizations, business organizations, and phil1
anthropic foundations command that solitary organizations that satisfy explicit green guidelines can 
offer on their agreements. 

7	 Reduction of ecological harm. Empowering workers, through preparing and pay, to discover ap1
proaches to diminish the utilization of earth harming materials.

8	 To teach more operational employees and business decision makers about processes along the com1
panies’ value-chain that allow to reduce waste, recycling, turning lights off or shutting down laptops, 
save energy and resources – like applying circular economy to waste or rethinking the sources of 
energy. 

9	 To help to build a sustainable company it is crucial to promote ‘eco1intrapreneurs’ that add value to 
the organization’s products and/or services with efficient utilization of existing financial, human and 
natural resources. This often means encouraging employees to get involved and participate in the 
social and environmental initiatives organized by the company. 

10	 To cut on carbon emissions 1 using car1sharing; taking advantage of the free or discounted transpor1
tation passes and hybrid/electric cars offered by the company; walking or cycling to work. 

11	 To reduce waste - using porcelain mugs and glasses for tea and coffee; promoting the 3R’s reduce, 
reuse and recycle; using electronic archives and electronic signatures to avoid wasting paper.
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12	 Overall, to push for an environmental protection mindset on a company’s workforce, wishing that it 
acts consciously today and is alert for opportunities to become more sustainable in the future.

How to Implement Green HRM
1 Recruit and select individuals focused on the climate 
1 Train and assess workers’ presentation dependent on ecological rules; 
1 Implement methods of compensating individual and aggregate natural execution is compensated 

and non-compensated ways; 
1 Stimulate consistent instruction in ecological administration; 
1 Treat natural angles as estimations of corporate culture; and 
1 Promote communication between groups to manage natural issues and make progress toward 

nonstop improvement of ecological administration exercises. 

 Moreover, group based methodologies, ability enhancements, open correspondences, and the 
board upholds for nonstop improvement in working exercises for contamination decrease are additionally 
discovered significant.

Green HR Initiatives

 At last, one more method of green joining by the HR division is that of the introduction of different 
eco1accommodating activities to occur in all features of the association. While upper administration holds 
the last say on such activities, endeavors here by HR do regularly acquire sanctioning and far reaching in1
terest. The LEED Initiative is one such model getting progressively perceived and venerated in the business. 
While this specific exertion primarily pursues the utilization of just eco-accommodating materials in the 
working environment, there are as yet numerous different endeavors a HR office can take on comparatively 
in the domain of activity create. As the world searches for additional approaches to support and be aware 
of natural issues influencing us all, the HR business has likewise started increase equal endeavors here. The 
previously mentioned approaches and instruments for accomplishing this fall under the umbrella of anoth1
er and energizing practice in the HR business. This is green HR, the new segment to current HR tasks and the 
relating HR degree the same.

Implementation of Matrix of green HRM functions
HR Functions )Doing Green( HR Functions )Making Green(

Recruitment and 
Selection

Online recruitment Incorporating green job description  
and job specificationVirtual Interview

Being environment friendly while conducting 
selection process such as using minimum 

electricity, water and other resources

Training and 
Development

Online training Organizing seminar conference  
on environmental issuesVirtual Conference

Using digital material in training instead of paper Training employee recycling, energy and conservation etc.

Performance 
Appraisal

Restricting the use of paper in performance appraisal Setting green standards  
and appraise employees against them

Computer base management system Green audit
Linking green performance appraisal with reward in 

positively correlated manner
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Green Practices

Green HR approaches assist the firm with zeroing in on representatives business related conduct and 
make green work culture. This prompts settle the natural issues in future. Each worker is a social individual 
so he took in numerous things from their private life just as from work place. So both assistance to make 
and reinforce green associations conduct. It rolls out in the improvement in the representative’s life which 
is valuable to firm in view of green approaches and practices. Their adjustment in practices communicated 
in their utilization design and reuse and reuse the items.  We should think before utilization of any item or 
figure how we can supplant this item with another item which has no negative impacts on the climate.

Examples of GHRM Practices in India
1 Providing free bikes for representatives to come to work as opposed to driving. 
1 Organizing vehicle pools administration. 
1 Buying PCs from organizations which are utilizing reused parts. 
1 Buying things from nearby sellers. 
1 Companies take motivations to Go Green practices 
1 Companies can save power by start their work in early morning 
1 Conduct an inner energy review in the association 
1 Create eco1accommodating mentalities among representatives 
1 Reduce the desk work by doing it on the web 
1 Recycle the wastage of firm 
1 Teleconferencing can decrease the time and energy 
1 Monitor water supply to save water 

Indian IT Companies Practicing GHRM
 1 Wipro Technologies 	 It was the 1st IT Company which launch eco-friendly desktops and note book 

in India. It takes an incentive to decrease in the organization’s carbon footprint. Also manage its water 
and energy efficiency, and develop new benchmarking in reutilizing waste. Wipro integrating sus1
tainability into our business practices through employee engagement, customer stewardship, pro1
curement, supply chain, industry bodies and external stakeholders. 

 1 Tata Consultancy Services 	 TCS adopts diverse initiatives to reduce operational impact on the en1
vironment. Green IT benefits are innumerable ranging from efficiency and cost savings for not only 
IT industry but also various disciplines such as manufacturing, transportation and much more. There 
are several green practices employed across TCS facilities:

1 Energy savings by using energy efficient LED lighting, sensor based light turn on/off, building de1
sign for cooling efficiency, automatic cooling system modulation based on need and load, alternate 
energy for lighting and cooking.

1 Reducing water consumption by recycling, rain water harvesting and ground water recharging.
1 Waste reduction through paper reduction, composting and digesters for bio waste.
1 Fuel emissions reduction through cycling, car1pooling and buses.

 1 HCL – This is another brand that is trying to introduce eco1 friendly products in the market and it has 
recently launched the HCL ME 40 notebooks. These notebooks do not use any polyvinyl chloride )PVC( 
material or other harmful chemicals and the Bureau of Energy Efficiency already given it a five-star rating.
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 1 Reliance Info com 	 Reliance Group founded by Shri Dhirubhai H Ambani in     , ranks among In1
dia’s top private sector business houses in terms of net worth. ”One Reliance“ is the concept wherein 
health, safety, and environment are the key business processes. The company has taken green ini1
tiatives on green HRM 1company enhanced green initiatives by training through e1learning facilities 
and introduced several progressive and employee friendly HR practices in E1HR, Employee Self Ser1
vice, Performance Management System,    ° Feedback and Leadership Development.

 1 ITC 	 This has adopted a Low Carbon Growth Path and a Cleaner Environment Approach and has 
already introduced ozone treated elemental chlorine free bleaching technology that has improved 
the lives of millions worldwide.

Suggestions for Initiate the Possibilities GHRM in Indian IT Sector
1	 Employees can be a significant piece of choosing the different green activities that the organization 

can take. 
2	 Managerial level workers can be satisfactorily prepared to actualize green Human Resource practices 

to prepare the representatives. 
3	 Organization should enroll green manager or representatives who know about green climate and 

green HR rehearses. The executives should enroll them at opportune time and at perfect spot. 
4	 By enrolling green manager, which may improve boss marking just as staff inspiration, worker com1

mitment, expands labor force and decreases representative turnover. 
5	 Creating green groups among representatives will assists with recognizing green issues and further1

more it gives explicit answers for the issues, this makes association to work all the more ecologically 
economical. Such groups will teach, motivate and engage representatives with respect to green cli1
mate and green issues. 

6	 Organization should utilize plug extension for electronic items, which can be turned here and there 
at continuous spans. By utilizing remanufactured ink, toner cartridges and PCR papers, this gives re1
serve funds in operational consumption just as decreases cost by being energy preservation. 

7	 By embracing E-determination for recruiting workers. It will decrease utilization of carbon impres1
sions and furthermore diminishes cost and time. The executives should lead green direction pro1
grams for recently recruited representatives; this will make natural mindfulness among recently em1
ployed workers. 

8	 For estimating ecological execution of workers associations should utilize E-execution the execu1
tive’s framework and E-HR framework for following out fossil fuel byproduct done by both adminis1
tration and representatives. 

9	 Implement web based preparing and advancement programs for representatives with respect to 
ecological and social issues, for example, squander the executives, disposal of plastics, making green 
items, lessening fossil fuel byproduct and so on

Conclusion

As these partners battle with the difficulties and openings introduced by a variety of natural issues, In 
request to fortify green authoritative conduct, it is critical to recognize that earth significant perspectives 
and conduct are not scholarly solely at the work environment, yet in addition in private life. Individuals 
have particular methods of living. The genuine strength or accomplishment of executing Green HRM by 
associations, lies in not just making individual’s capable residents of their associations yet in addition of 
their local area, society and country everywhere, Enthusiastic cooperation of representatives towards green 
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practices over the long haul. Finally, we saw that what Green HRM can help or means for the representative 
and their associations rehearses against natural issues. Representative take in it from proficient life and 
private life. It roll out the improvement in mentality and conduct of workers towards the approaches and 
practices. In outcome, decline in expense, increment the effectiveness and better employments of regular 
assets. In India where 7 out of 10 most dirtied urban communities are existed, Green HRM can assist with 
diminishing carbon impressions, appropriate usage of assets and successful utilization of energy. Greening, 
the climate should likewise be possible all the more successfully just when similar inventive practices are 
executed in each capacity of the association with the end goal that the world turns into a greatly improved 
and a more joyful spot to live in. Green HRM can fundamentally contribute the association to lessen cli1
mate contamination and to establish a solid workplace both actually and monetarily. However, the usage 
of green techniques requires the eagerness of the high level position and a legitimate system from the piece 
of the public authority.

References
1 Jayashree, M. and A. Selvarani. )2019(. ”Green HRM: A Road Map to Sustainability“, International 

Journal of Research and Analytical Reviews, February, Volume  , Issue  .
1 Zoogah, D. B. )2011(. ”The Dynamics of Green HRM Behaviors: A Cognitive Social Information 

Processing Approach“, German Journal of Human Resource Management, 25 )2(, pp. 117-139.
1 Jain, A. )2016(. ”Green Human Resource Management Concept in Indian Industries Present 

Scenario“, International Journal of Multidisciplinary Allied Research Review and Prac-
tices, 3 )7(, pp. 171-181.

1 Wahidul Sheikh, et al., )2019(. ”Implementing Green Human Resource Management: Cost-Effective 
Strategies and Tools“, Journal of Entrepreneurship & Organization Management, Vol.  , Issue  .

1 https://economictimes.indiatimes.com/interviews/going-green-at wipro/articleshow/11304386.
cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 

1 https://ijemr.in/wp-content/uploads/2018/01/Green-HRM-An-Innovative-Approach-to-Envi1
ronmental1Sustainability.pdf 

1 https://www.iedunote.com/green-hrm 

https://ijemr.in/wp-content/uploads/2018/01/Green-HRM-An-Innovative-Approach-to-Environmental-Sustainability.pdf
https://ijemr.in/wp-content/uploads/2018/01/Green-HRM-An-Innovative-Approach-to-Environmental-Sustainability.pdf
https://www.iedunote.com/green-hrm


Arab Journal of Administration, Vol. 41,  March 2021

   Special issue for “The 1st  Virtual  International Conference of Human Resource Management,  
City University College of Ajman, 17th & 18th of March, 2021”

CUCA
كلية املدينة الجامعية بعجمان
CITY UNIVERSITY 
COLLEGE OF AJMAN

Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in  
Human Resource Development?

* This article was submitted in January 2021, and accepted for publishing in February 2021. 
© Arab Administrative Development Organization- League of Arab States, 2021, pp 295-308، 

Dr. Hima Parameswaran
Assistant Professor  

Department of HRM  
City University College of Ajman, UAE 

h.parameswaran@cuca.ae

Abstract

A competitive advantage in this unpredictable environment depends highly on the management’s ability 
to use the available internal and external labor-market resources flexibly. It not only aligns with the supply and 
demand of the market, but with nominal distraction to the production process. A change model of Industry 
5.0 can maximize the human involvement and maintain a balance between human-machine interaction. It 
proposes companies to introduce new technologies combined with better-trained employees to foster high 
productivity, quality work, and a sustainable environment. In this context, this study is based on the randomly 
selected healthcare sectors from the UAE by stratified proportional sampling amongst 200 employees. The 
confirmatory factor analysis through R programming reinforces the deployment and redeployment of skills to 
overcome the skill shortages in the selected health sectors. Moreover, the present study explores the changing 
dynamics of the talents by embracing diversity, individual creativity, and organizational learning in the upcom1
ing century. Thus, it addresses the characteristics and benefits of technological advancements through human 
resource development approaches and provides roadmap for innovation and transformation. The model craft1
ed from the study can be utilized as a learning organization prototype in the impending digital industry. 

Keywords: Industry  . , Diversity, Creativeness, Organizational learning, Human resource development.

 Introduction: Human resource development in Industry 5.0
Human resource development is a changeable and an emergent construct. This field has evolved in 

an intense way through adult learning, instructional design and performance technology, business and eco1
nomics, organization theory, cultural anthropology, axiology, and so on. Moreover, the two bodies namely, 
Academy of Human Resource Development )AHRD( and the University Forum for Human Resource Devel1
opment )UFHRD( stress it as an applied discipline and seek to solve real-world problems. Thus, relationship 
between theory and practice is of relevance to the field of HRD. For this, an adoption of a multidisciplinary 
approach can bridge the gap between academics and practitioners.

Cappelli and Singh )1992( argue that the employees can potentially create competitive advantage, 
where competencies are firm-specialized and hard to imitate. It urges society to develop their full potential 
in life and work. Looking back to history, society has always been reliant on technology. Obviously, the 
technology of era is in a linear journey with different structures and scopes, yet experiencing periods of un1
certainty, battle, and upheaval. It is not only a controversial discussion but a worry that whether machines 
will completely replace the human workforce or if there is room for both in the coming years. It is a fact that 
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machines can produce consistent work at a swift and accuracy beyond human abilities, yet to explore the 
cognitive skills persist in them.   

Statement of the problem

As HRD is an evolving mechanism, it is quite natural that the present and/or future generations would 
face many obstacles and benefits with every technology. And Industry 5.0 is not an exception. Industries rely 
on various strategic advantages with the changing landscapes and, outputs gained from such integrations 
helped them to modify organizational infrastructure and in its business operations. While associated with 
operational risks, modern organizations should identify the benefits of developing machine learning and 
automation. A publication by Hamel and Prahalad )1994( comprehend that the competitiveness, clusters 
of factors, of firms is closely linked to the possession of core competencies. Studies indicate that industries 
are very often changing with technologies and innovations, which in turn, results in how they operate and 
function.  This fact raises the question that what the future will hold for humans and machine coexistence or 
if the latter will dominate the former. Moreover, now the entire world is exploring to tap the benefits of hu1
man and machine collaboration. This collaboration is the gateway of fifth industrial revolution which is also 
known as ”Industry 5.0.“ The mechanism intertwines human analytical thought with Artificial Intelligence 
)AI(, Internet of Things )IoT(, cloud computing, big data, and robot. No doubt, this revolution is setting the 
landscape for the new modern business and enormous impact on operations. Yet, the challenge is that to 
step into this era, organizations need to grasp the technology environment, steer the key advances in these 
areas, and equip the workforce to utilize their capabilities.

As a critical point, literature provides that HRD needs to be conscious in providing practical, work1
able solutions to identified problems. To support this view, Valentin )2006( suggests critical theory seeks to 
‘problematize’ rather than solve problems and can therefore be justifiably condemned for its lack of practi1
cal application. Without due attention to the practical application, any movements related to HRD become 
isolated, lack impact, and may considered as elitist )Fenwick, 2004(. Therefore, in recognizing the future 
impacts, organizations ought to create a culture of inclusion, learning with a manifesto of autonomy in their 
work. This research aims to investigate the Industry 5.0 evolution of selected healthcare sectors in the UAE 
that are driving towards a tech-enhanced future. In this background, the study throws light to the signifi1
cance of embracing diversity, individual creativity, and learning culture towards innovation and transfor1
mation. Based on this, the objectives crafted are:

1 Industrial  .  embraces cultural diversity in organizational transformation,
1 Industry  .  enhances Individual creativity on innovation enhances Industry  . ,  
1 Industry  .  can build a learning culture in innovations can build Industry  . .

Background – Why Industry 5.0

Traced back to sixteenth century, the first industrial revolution was steered with mechanical power, 
steam, water, and fossil fuels. It was followed by the utilization of electrical energy in seventeenth century 
with assembly lines and mass production of goods.

In     s, due to the third revolution, the world witnessed innovations through computers and auto1
mated technologies into the production process, paved new ways of generating, processing, and sharing 
information. Most awaited, ‘Industry 4.0’ spurred by the integration of physical and virtual world, other1
wise known as cyber-physical systems. Unfortunately, this has not scaled up to encompass a significant 
percentage of manufacturing setups, its goal of near1total automation1and the resulting cost1savings1 has 
clearly captured the industry’s imagination. Even though in this situation, industrialists and technologists 
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are looking ahead to the Fifth revolution: automation with human intelligence. A snapshot of the industrial 
revolution has illustrated in Fig:  . 

 

  

Source: Created for the study

Figure 1: A snapshot of Industrial revolution

However, various data show that the United Arab Emirates has widely developed AI on a large scale. A 
study by PwC )2018( in Dubai Technology Enterprise Campus measured that the country’s implementation 
of AI knowhows will elevate the GDP by $96 billion by 2030, an estimated contribution of up to 13.6% of the 
GDP. The average annual growth in the contribution of AI by region between 2018-2030 in the UAE, KSA, 
GCC4, Egypt is 33.5%, 31.3%, 28.8%, 25.5% respectively. It observes that UAE is one of the swiftest countries 
followed by Saudi Arabia as both markets ranked among the top fifty countries worldwide in innovation 
practices and, hence this will surely achieve a monetary gain by 2030. As a next revolution and extension of 
this, unfolding Industry 5.0 in industries is transformative and onerous. It is laden with trial-and-error meth1
od, iterative stages, and tactical measures. To achieve this, the technological advancement needed are: net1
worked sensor operability, multiscale dynamic modelling and simulation: digital twins, shopfloor trackers, 
virtual training, intelligent autonomous system, advances in sensing technologies and machine cognition. 
The following Fig 2 represents an extension of Industry 5.0 in the healthcare sector. Functional near-infrared 
spectroscopy can be used, where a robotic arm, supported with an ultrasound probe, and is controlled by 
the operator by his brain, and the command is captured through the wireless, head-mounted fNIRS sensing 
device. This data is passed to a deep learning model to interpret the intention of the human operator. This 
system can work with human operator anywhere, i.e., not in the same room of the patient. Thus, it facilitates 
remote diagnostic procedures over a network. Another example, Fig 3 represents the recommended oper1
ating principle of cobots for an assistive task in a trivial workplace task. It requires an assistance to judge the 
risk in helping, then look for safety factors and finally, approach in a safely manner. 

 

  
Source: Nahavandi, Saeid. )2019(. Industry 5.0-A human- centric solution. ResearchGate, August 2019, 11 )6(: 4371. 

Figure 2: Cobots operating in a workplace.  



Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in Human Resource Development?

    Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities

 

  
Source: Nahavandi, Saeid. )2019(. Industry 5.0-A human- centric solution. ResearchGate, August 2019, 11 )6(: 4371.  Institute for Intelligent Systems 
Research and Innovation, Deakin University, Australia.                                                                                                                          

Figure 3: Steps for the operating principle of cobots for an assistive task in a trivial workplace task

How HRD maneuvers in Industry 5.0 revolution?  

Human resource development is a life-long learning process with theories and practices intended to 
increase the knowledge, skills, and competencies through deliberate and planned interventions. It creates 
a learning culture in organizations, development of corporate strategies, improves the individual perfor1
mance, and manages changes to organizational endurance. HRD is a holistic approach in organizations 
with structured learning activities for improving job performance, personal growth, and organizational pro1
ductivity )Gilley & Eggland, 1989(. 

To support this view, Vince )2003( argues that the emphasis of HRD is on action, on building the ability 
to act on creating the authority through action, and on guiding the changes through actions, and on engag1
ing with others in contingencies with emotions and politics. As learning is a key process in bringing changes 
by exploring innovative ideas with an individual’s capability, creativity, and competency, it urges them to 
think and act differently while dealing with various dilemmas.  Adopting a change strategy by technological 
advancement is seen by many organizations as being crucial to the provision of HRD and swift changes in 
the external ecosystem. 

As a result of industrial revolution, the entire world witnessed numerous changes and challenges 
technologically, socioeconomically, and culturally. The new era witnessed drastic changes in the working 
conditions and lifestyle of individuals. It is evident that right from the first industrial revolution that each 
phase has its advantages and disadvantages and for this reason the humans are continuously altering the 
workplace with flexible systems. As a perpetuation of Industry 4.0, Industry 5.0 will blend human power 
with automated machines to have better output by integrated systems. In this current scenario, the robots 
are not only programmed machines for monotonous tasks, but it improves the quality of work-life by re1
ducing costs with value-added production processes. Alongside, the advancement in the human touch will 
create next generation robots, termed as cobots, which can feel the goals and anticipations of a human 
operator rather than tasks. Cobots have the capacity to watch, learn, and work with humans; therefore, it 
gives more satisfaction from the jobs. Confronted with uncertainties, swift-changes in market conditions, 
currency volatility, socio1demographic alterations and so on, organizations have become increasingly reli1
ant on the knowledge, skills, and insights of employees. Unfortunately, many organizations fail to recognize 
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the importance of learning and are fated to lose market share and core capabilities due to inadequate in1
vestment for continuous professional development and insufficient recognition of the need to keep abreast 
of environmental changes.  According to Taggar )2002(, companies have adopted numerous measures in 
restructuring their work, selecting individuals based on their abilities, and providing behavioral training to 
promote creativity. But the costs for those activities yet to meet the strategies for creativity successfully. 
Therefore, the present study will analyze the necessity and change management processes for Industry 5.0 
in selected health sectors within the lens of internally driven factors. 

Embracing diversity 

In a globalized market, businesses are not chasing to connect with the customer’s views and cultural 
norms but are fetching employees who can bring knowledge with varied attributes. Modern workplaces, 
especially in the UAE, have become a melting pot of diversity, with diverse races, ages, religions, talents, and 
entry of women workforces. The values of embracing diversity have been asserted by Cox and Blake )1991( 
as enhanced creativity and problem-solving, narrowed employee turnover, higher marketing campaigns 
to underrepresented societal groups, better flexibility to adapt to changing marketing conditions, and an 
increased level of productivity. 

To support this view, Anand and Winters )2008( point out that diversity is increasingly being placed as 
a competency in organizations as it leads to paves the way to a diverse environment which in turn enhances 
higher levels of creativity and divergent thinking. Besides, Bierema )2009( stressed that diversity is rarely 
discussed in HRD related areas, research, and academic programs. Therefore, it is critical that organizational 
barriers faced by diverse groups are identified and addressed. Based on this fact, the first hypothesis to be 
examined is: 

H
1
: The variable embracing diversity and its related factors in industries have significant 

role in Industry 5.0 transformation. 

Enhancing creativity

In search with the significance of enhancing creativity, literature provides that creative ideas let or1
ganizations to steer to shifting market demand )Nonaka, 1991(, increases productivity, innovation, and 
effectiveness )Amabile and Conti, 1999; Shalley and Gilson, 2004(. In 1975, Kerr validated the failures of 
system approaches in rewarding employees and individual underachievement, which leads to poor or1
ganizational outcomes. In this era of Big data and a market1driven economy, creativity is a pressing need 
to have a competitive advantage and to keep abreast of changes in the external environment )Rajan and 
Martin, 2001(.

Studies shown that approaches to the study of creativity have been either cognitive, behavioural )by 
intrinsic and extrinsic motivation, Baer et al., 2003(, or personality based )by identifying individual traits, 
Amabile, 1983(. The cognitive approaches can delve to the framework of the mind and how cognitive 
processes lead to the production of innovative ideas and processes )Gardner, 1993(.

Now, this Industry 5.0 entails the collaboration between these cognitive skills and advanced tech1
nologies. Although companies have tried numerous strategies to nurture creativity in their workplace, 
covering training and development, selection procedures, staffing methods, performance measures, re1
designing the jobs, talent management, yet they are back to square one to have a creative workplace. 
)Taggar, 2002(. Regarding this reality, it is decided to craft the second hypothesis:

H2: The variable enhancing creativity and its related factors have significant values in In-
dustry 5.0 innovations.
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Enriching organizational learning 

Across the research literature, many descriptions have made on organizational learning, and now1
adays organizations realize that learning culture can bring changes by expanding individual’s capacity to 
think differently and approach problems in innovative ways. Unfortunately, however, many organizations 
hesitate learning policies in their organizational culture, for instance, lack of investment in the professional 
development and insufficient recognition of the need of the employees and are doomed to lose market 
share and core capabilities. According to Edmondson and Moingeon )1996( organizational learning is frag1
mented with some researchers focus on how organizations learn – how systems adapt or process incoming 
stimuli and others focus on how individuals learn, i.e., how individuals embedded in organizational growth 
and change by learning. Other contributions by Argyris and Schon )1974, 1978(, and Hawkins )1991( lead 
to single, double, and triple loop learning. Undoubtedly, action learning, error detection, and correction, 
critical examination in learning process improve productivity and performance. Thus, it is the cognitive sys1
tems that can bring organizational learning by developing their personalities, personal habits, mental maps, 
norms, and values over time. Keeping this in mind, the third hypothesis to be tested is:

H3: The variable enriching organizational learning and its related factors are significant in 
Industry 5.0 transformation. 

According to an OECD )2015( report, not all the employee skills that are willing to offer are utilized 
productively, also a greater mismatch between employee’s skills and those required for their job. Moreover, 
literature supports that there is a greater divergence of skills: highly skilled workers are needed for tech1
nology-related jobs, low-skilled workers are hired for services that cannot be automated, digitized, such as 
personal care; and mid-level skills are being replaced by smart robotics )Michael et al., 2010(. To support 
this view, Handel, 2012 argue that there is no clear trend in cognitive skills requirements within occupations 
and more direct measures of skills requirements by occupation are less convincing. Hence, this study can 
bridge the gap in skill development and technological changes.

Research Design
A comprehensive literature on Human resource transformation shed-light-on the significance of di1

versity, individual creativity, and learning, and therefore, decided to consider them as latent variables.  
Based on this framework, a closed-ended questionnaire, with 28 indicators, by a five-point Likert scale 
had developed. The study utilized a stratified proportional sampling method with a sample size of 200 
employees )varied age, educational qualification, and experiences( from health sectors in the UAE. The 
random sample technique has used in selecting the organizations. To be specific, the questionnaire con1
sisted of demographic factors, the above-mentioned variables )each variable with 8 indicators(, and the 
impact of HRD function on Industry 5.0 innovations )4 indicators(. Supportive reviews had identified in 
the literature section, and the questionnaire had exhibited in the data analysis section. Moreover, all iden1
tified variables are carefully chosen, observed, recorded, and analysed. Thus, survey method aids as a best 
approach for the quantitative data analysis.  

Data analysis
  As a continuation of the previous part, based on the survey responses, a Confirmatory Factor Analysis 

had conducted on the 60 observed ordinal items related to diversity, creativity, and learning. This was per1
formed using the R )Version 3.66 Bit( Programming package ”Lavaan“ )Version 0.6-5( and followed by the 
Diagonally weighted least squares )DWLS( estimation method. Three estimations methods commonly used 
for strong corrections are: a. Maximum likelihood )ML( using the sample covariance matrix, b. Unweighted 
least squares )ULS( using consistent estimates, and c. Diagonally weighted least squares )DWLS( using poly1
choric correlation matrix. These estimates are superior to the normal theory1based maximum likelihood 
when observed variables in latent variable models are ordinal. 
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CFA Model fit

The CFA model fit was examined by chi-square statistic; the χ /df ratio in which chi-square was ad1
justed for sample size )using DWLS of the Polychoric Correlation(. The following are the guidelines for as1
sessing model fit: Comparative Fit )CFI( and Tucker-Lewis Index )TLI( greater than 0.90 are indicative of 
adequate model fit, with values near 0.95 being preferable; a Standardized Root Mean Square Residual 
)SRMR( below 0.10 and Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA( below 0.08 are indicative of 
acceptable model fit.

The above chi1square model for the goodness 
of fit for the observed and expected values ensures a 
significant role in fitting the data well for the study. By 
calculating the Normed chi1square, it helps to depict 
the model fits the data precisely, i.e., a least difference 
between observed and expected values. The latent vari1
able HRD is hypothesized to have three factors namely, 
embracing diversity )Q1-Q8(, individual creativity )Q9-
Q16(, and organizational culture )Q17-24(. The tested 
measurement model has shown in Fig 4. The model fit 
is good with a CFI of 0.827, TLI of 0.811, and RMSEA of 
0.181 with 90% confidence interval )0.168, 0.194(. The 
χ2 )minimum function test statistic( is significant with 
p<.05 )χ2 )3( =     .   , p<.05(. The indicators except 
Q24, Q25, Q26, Q27, and Q28 all showed significant 
positive factor loadings, with standardized coefficients 
above 0.3 )Table 2(. There were also significant positive 
correlations among all three latent factors )Table 3(.

Table 2 CFA Factor Loadings
Factor Loadings: Confirmatory Factor Analysis 

Factor Loadings     )* p<.05 | ** p<.01  | *** p<.001(
Factors Indicators B SE Z Beta p1value sig

ED

Q1. Does your organization tolerate diversity?  .     .     .     .     .    *
Q2. Have your organization embrace diversity? 1 .     .   1  .   1 .    ***
Q3. Do you enjoy working in multicultural environment? 1 .   .    1  .   1 .    ***
Q4. Do you have female employees in the manager level? 1 .     .    1  .   1 .     ***
Q5. Your organization has pool of employees with multi-cultures? 1 .     .   1  .   1 .     ***
Q6. Do you feel the management supports the view of diverse culture 
in decision-making? 1 .     .    1  .   1 .     ***

Q7. Does your unit have a shared interest? 1 .     .    1  .   1 .     ***
Q8. Do you feel your leader has more power over you?  .     .     .     .      ***

IC

Q9. Do you have strong urge for learning by observing others?  .    .     .     .      ***
Q10. Does your organization provide motivation?  .    .      .     .      ***
Q11. How extent you are socialized )informally( with your team?  .     .      .    .      ***
Q12. Does your organization give a clear objective to do?  .     .      .     .      ***
Q13. Does your organization is flexible in tasks?  .     .      .    .      ***
Q14. Does your company emphasis on rewards and punishments?  .     .      .     .      ***
Q15. Do you have supportive and shared leadership in your work?  .     .      .     .      ***
Q16. Do you like to take risks in your workplace?  .     .      .    .      ***

Table 1 CFA Model Fit of HRD 
lavaan )0.6-5( converged normally after 295 iterations
Number of Observations   
Estimator DWLS
Minimum Function Test Statistic     .   
Degrees of freedom    
P-value )Chi-square(  .   
Model test baseline model:
Minimum Function Test Statistic     .   
Degrees of freedom    
P1value  .   
User model versus baseline model:
Comparative Fit Index )CFI(  .   
Tucker-Lewis Index )TLI(  .   
Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA  .        

   Percent Confidence Interval  .     .   
P1value RMSEA <=  .    .     

Standardized Root Mean Square Residual:
SRMR  .   
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Factor Loadings: Confirmatory Factor Analysis 
Factor Loadings     )* p<.05 | ** p<.01  | *** p<.001(

Factors Indicators B SE Z Beta p1value sig

OL

 Q17. Do you feel that your company has happy stakeholders?  .    .      .     .     ***
 Q18. Do you feel that your organization has more staff turnover? 1 .    .    1 .    1 .     ***
 Q19. Do you feel your organization has a reputation in the market?  .     .     .     .      ***
 Q20. Do you feel your organization is joyful?  .    .      .     .      ***
 Q21. Do you feel your organization is adaptable to changes?  .     .      .     .      ***
 Q22. Do you feel you are equally treated in your organization?  .     .      .     .      ***
 Q23. Do you have good communication between you and your manager?  .     .      .     .      ***
 Q24. Does your organization have specific deadlines to finish work?  .     .     .     .     .   

HRD

 Q  . Do you have opportunities for systems development through 
inputs, processes, feedback?  .     .     .     .     .   

 Q  . Do you have enough opportunities for competencies through 
skill and   knowledge development?  .    .    .     .    .   

 Q27. Do you feel quality work-life?  .     .     .     .     .   
 Q28. Do you feel you have a team-learning environment?  .     .     .     .     .   

ED 1 Embracing Diversity, IC 1 Individual Creativity, OC 1 Organizational Learning, HRD – Human Resource Development

The p-value from the above table clarifies the significance of each indicator to latent variables. Further, 
to check the model estimators to be non-significant or the data to fit, least difference between expected and 
observed values. The Std. all is a list of model matrices, the values represent the standardized model param1
eters, the variances of both the observed and the 
latent variables are set to unity.

The values show the consistency between 
each latent variable. 

Table 4 Regression 	HRD
Factors Estimate Std.Err z	value P)>|z|( Std.lv Std.all

ED 1 .     .    1 .     .    1 .    1 .   
IC 1 .     .    1 .     .    1 .    1 .   
OL 1 .     .    1 .     .    1 .    1 .   

 The table clarifies creativity and organiza1
tional learning have significant values )std all( as 
the std error is slightly high for the factor diversi1
ty. Based on this inference, the covariances also 
had measured and is illustrated below.

Table 5 Covariances
Factors Estimate Std.Err z	value P)>|z|( Std.lv Std.all

IC 1 .     .    1  .     .    1 .    1 .   
OL 1 .     .    1 .     .    1 .    1 .   

 Similarly, the p1values are < .   , prove its 
significance to the latent variable, HRD.                                          

Table 5 Covariances
Factors Estimate Std.Err z	value P)>|z|( Std.lv Std.all

IC 1 .     .    1  .     .    1 .    1 .   
OL 1 .     .    1 .     .    1 .    1 .   

Table 3 Variance of Observed variables
Factor Item Estimate Std.Err z	value P)>|z|( Std.lv Std.all

ED

Q   .     .     .       .     .   
Q   .   .     .       .   .   
Q   .     .     .       .     .  
Q   .     .     .       .     .   
Q   .     .     .     .     .     .   
Q   .     .     .     .     .     .   
Q   .     .     .       .     .   
Q   .     .    .     .     .     .   

IC

Q   .     .     .       .     .   
Q    .     .     .     .     .     .   
Q    .     .     .       .     .  
Q    .     .     .       .     .   
Q    .     .     .       .     .   
Q    .     .     .     .     .     .   
Q    .     .     .     .     .     .   
Q    .     .     .    .     .     .   

OC

Q    .     .     .     .     .     .   
Q    .     .     .       .     .   
Q    .     .     .       .     .   
Q    .     .     .       .     .   
Q    .     .     .     .     .     .  
Q    .     .     .     .     .     .   
Q    .     .     .     .     .     .   
Q    .     .     .       .     .   

CR

Q    .     .    .     .     .     .   
Q    .     .    .     .     .     .   
Q    .     .     .    .     .     .   
Q    .     .    .     .     .     .   
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Similarly, the p-values are <0.001, prove its significance to the latent variable, HRD.

 

  

Source: Data analysis

Figure 4: CFA Model 

Findings and Recommendations

Firstly, a model of fit was created using DWLS and it confirms the validity of the data. Confirmatory fac1
tor analysis by model fit indices )Table 6( clarifies that all elements weighed appropriately with the depen1
dent variables. The fit measures were examined by Chi Square test and confirms the goodness of fit )degrees 
of freedom is 345(. Various measures derived from the CFA reinstates the relationship between the factors 
and the latent variables. The model fit is good with a CFI of 0.827, TLI of 0.811, and RMSEA of 0.181 with 
90% confidence interval )0.168, 0.194(. The χ2 )minimum function test statistic( is significant with p<.05 
)χ2 )3( =     .   , p<.05(. The indicators except Q24, Q25, Q26, Q27, and Q28 all showed significant pos1
itive factor loadings, with standardized coefficients above 0.3 )Table 2(. Moreover, Z value represents the 
Wald statistic and the distribution score of the data and are obtained by dividing the parameter value by its 
standard error, P)>|z|(.  A greater Z value indicates the positive correlation amongst the variables and factor 
loadings. Beta is the standardized regression coefficient and compares the relationship amongst variables, 
it varies from 1  to   and greater estimate points a stronger relationship. A The tested measurement model 
has shown in Fig 4.1. Thus, the H1, H2 and H3 were accepted, even though individual creativity indicators 
show variations in their response. There were also significant positive correlations among all three latent 
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factors )Table 3(. The latent variable HRD is hypothesized to have three factors namely, embracing diversity 
)Q1-Q8(, individual creativity )Q9-Q16(, and organizational culture )Q17-24(. The hypothesis test through 
regression analysis shows there is some disparity amongst respondents for the factor, embracing diversity 
as the standard deviation is found to be 5.889 and p-value as 0.405 )Table 4(. As a next step, the covariances 
confirms the significance level with a p-value <0.001 and standard error of 0.057 and 0.061 for individual 
creativity and organizational learning respectively )Table 5(. The factors, individual creativity and organi1
zational culture have stronger correlation as the estimate measures and std. all matrices are closer to zero. 
Furthermore, the measures are closer to each other and it confirms higher covariance as well. This indicates 
similar responses from the survey and a stronger relationship with limited variances. Since diversity has a 
higher std. error estimate, the responses are unlikely valid due to higher error ratio among survey responses.  
A ‘cradle to grave’ review of organizational practices needs to be adopted to ensure that such practices meet 
the needs of both the dominant group and diverse group. Empowering employees to express their identity 
within their organization without fear of harassment or reprisal can impact the higher levels of job contri1
bution, commitment, creativity, and satisfaction. Hence, the values proved that more attention needs to be 
devoted to integrating diversity within selected health sectors’ structural, political, and cultural framework 
)Cox and Blake, 1980, Anand and Winters, 2008(. This study advocates that mentoring and networking 
activities will allow minority employees to construct important relationships and help them to augment 
their career. Moreover, diversity and awareness training can make managers and supervisors more aware 
of the challenges facing diverse employees and in turn support them in preventing discrimination. The con1
cepts in this study confirms the alignment between actual behavior and rewarded behavior in enhancing 
creativity. It strengthens the pertinence of creative approaches in selected organizations )Amabile, 1983; 
Gardner, 1993, Baer et al, 2003(. Moreover, it confirms that creativity is contextualized, and organizations 
must encourage leader support, intrinsic and extrinsic motivation, autonomy, risk1taking disposition, social, 
and cultural identity, and furnish socio-technical systems in the workplace. For embedding a learning cul1
ture, learning should be viewed as an organizational improvement process, integrating business processes 
and developmental approaches )Edmondson and Moingeon, 1996(. The values prove that organizational 
learning as a transformational process in which organization’s knowledge, competency base, new policies, 
objectives, and mental maps are formulated. Hence, the selected sectors emphasize continuous learning 
opportunities, promote enquiries and dialogues, encourage collaboration and team learning, empower em1
ployees towards a collective vision, networking, and mentoring. To gear up Industry 5.0, three key elements 
namely, smart devices, smart automation, smart systems coupled with a human touch by HRD go hand in 
hand. 

 

 Figure 5: Industry 5.0: a change management gizmo in Human resource development.
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Conclusion

The study is devoted for organizations looking to keep their finger on the pulse of corporate cohort 
strategies. Industry 5.0 will increase the productivity and operational efficiency, more environmentally 
friendly, reduce work injury, and shorten production time cycles. Contrary to present intuition, this will cre1
ate more jobs than it takes away through intelligent systems arena, AI, learning machines, training, schedul1
ing, repurposing, and invention of a new breed of manufacturing robots. Moreover, it is designed in such a 
way that the identified variables namely, diversity, creativity, and organizational learning remains a vibrant 
and valuable area within the field of HRD.  Since repetitive tasks need not to be performed by a human 
worker, it will allow creativity in the work process.  Additionally, these can be beneficial to employees in 
facilitating them connect with other learners, build their confidence and competence, and ensure that learn1
ers perform up to certifiable standards. 

Therefore, this study investigated the HRD factors in achieving Industry 5.0 and vice-versa towards a 
human1tech1enhanced future. It is designed for government leaders, AI partners, AI startups, and organiza1
tions that are inclined to change management.  Hence, this can boost the global economy and increase cash 
flows across the globe. 

Limitations

Basically, in a cross1sectional research like this only limited information could be collected. Attitudes 
and beliefs would change with demographic factors and work effectiveness. Though the dialogue was lim1
ited and mainly through survey, it can be biased. Some factors found to be less significant in the analysis 
part as change in economic factors, glass ceiling effect, stereotyping, and dominant masculine culture, can 
be the reasons. It is equally important to consider the ethical issues of the workforce. Ethical behavior in 
autonomous system must be subjected to verification and validation.

Future scope

As there is a move from mass customization to mass personalization, these types of studies are need of 
the hour. The personalization can be achieved only by Industry  .  as human needs are transforming and it 
is a continuous process. From the results, it identifies that workforces in Industry 4.0 are expected to work 
like machines, ”programmed“ by management to perform an exact number of tasks every hour. This can 
reduce the problem1solving skills of employees, lessen the value1added human creativity, and diminish the 
critical ability. Furthermore, more start1ups can be developed in customer robotic solutions in terms of both 
hard wares and soft wares. Additionally, it strengthens the green revolution by diminishing energy wastage. 
Without no doubt, the Industrial revolution continues to evolve and therefore, a human touch demands 
in all areas of process efficiency for a sustainable growth of the society. Likewise, HRD with multifactorial 
approach can unlock all revolutionary challenges in the near future. 
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Abstract

This study develops a theoretical personality-perception-intention framework to study the anteced1
ents of consumer pro-environment )eco-friendly( vehicles-purchase intention )EFV( by integrating consumer 
perception and personality. Based on the valence framework, the study proposes two dimensions of util1
ities )positive and negative utilities( of consumer perceptions on eco-friendly vehicles-purchase intention. 
The positive utility is represented by two different measurements, namely the perceived environment and 
perceived monetary benefit, while negative utility comprises of one measurement, including perceived risk. 
Further, the study also proposes the impacts of two personality factors )personal innovativeness and sustain1
ability( on eco-friendly vehicles-purchase intention. The positive and negative utility is expected to mediate 
the relationship between personality factors and eco-friendly vehicles-purchase intention. Along with this, 
the study also proposed the association between consumers’ intention to purchase eco-friendly vehicles’ and 
their actual buying behavior based on the theory of planned behavior.

Keywords: Eco1friendly Vehicles. Consumer Purchase Intention, Purchase Behavior, Personality Inno1
vativeness, Positive and Negative Utilities and Gender.

Literature Review

Kotler, )2011( highlights the environmental concern, where equally consumers and producers have a 
sustainability perspective that impacts their views and practices concerning their activities )production, distri1
bution, and consumption(. In developed market, the consumers are more concerned about sustainability and 
the prefer eco-friendly products )Yamak, Nielsen & Escribá-Esteve, 2014(. Simultaneously, a significant number 
of consumers believe that companies should take measures to improve environment )Yamak et al., 2014(. In 
modern world, it’s the customers’ anticipations that drive firm’s market practices, including the development of 
eco1friendly products and services. Recently, there is a substantial development in car industry and heavy in1
vestments are made in the development of eco1friendly vehicles. It is not only critical for companies themselves 
to maximize the rate of adoption of eco-friendly vehicles )EFVs(, but also for viability of EFVs )Chu, Baumann, 
Hamin & Hoadley, 2018(. The rate of adoption of EFVs is highly correlated with consumer personal innova1
tiveness and concern about sustainability )Merriman, 2009(. Also, research has strong support for government 
initiatives )incentives( in respect of their influence on the rate of adoption of EFVs )Li, Linn & Spiller, 2013(. As per 
researchers from Sociology and consumer behavior, attach social values to the products are highly important for 
consumers )Leary, Toner & Gan, 2011; Lee, Jung & Chu, 2015(, and therefore the social importance of being seen 
to be environmentally friendly impacts product selection )Chua, Lee & Sadeque, 2010; Gsottbauer & Van den 
Bergh, 2011(. The researchers mainly focus the developed markets and highlight significance numbers of EFVs 
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adoption in those markets )Robertson, Yaghmour & Kawther, 2015(. There exists a paradox in the administration 
trusts that the EFV signifies the trend prospect growth for its advantage of energy efficiency, but wait-and-see 
state prevails as far as consumers are concerned. The literature strongly supports the significant association be1
tween individual characteristics and consumer intention to adopt EFVs )Chua, Lee & Sadeque, 2010; Gsottbauer 
& Van den Bergh, 2011(. The literature supports personality as comparatively stable determinant of consumer 
behavior )Robertson, Yaghmour & Kawther, 2015(. Prior literature mainly focuses on relevance of demographics 
to EFV adoption )Piczak, 2015; Soltani-Sobh, Heaslip, Stevanovic, Bosworth & Radivojevic, 2017(, and ignored 
the personality-perception-intention approach, which the current study is aiming to highlight, and thus develops 
a personality-perception-intention framework composed of consumer perceptions and personality to highlight 
the antecedents of EFVs adoption intention. Moreover, based on the valence framework, the study considers 
both aspects )positive and negative tilities( of consumer perceptions. Specifically, the study relates the consumer 
intension to actual behavior based on theory of planned behavior )Han, Hsu & Sheu, 2010(. This provides rela1
tion between intention to purchase and actual behavior of consumer, as intention may be miss-directing.

Proposed Research Model and Hypotheses 

Based on prior literature, the study develops a personality-perception-intention framework to explore 
the factors that determine consumer intention to purchase EFVs. Figure 1 below presents the research mod1
el. Consumer perceptions are divided into positive utility and negative utility following the valence frame1
work. The positive utility factors include perceived monetary benefit and perceived environment. These 
factors may have a positive influence on consumer EFV purchase intention. In contrast, the negative utility 
factors include perceived risk.  These factors may have a negative influence on consumer EFV purchase 
intention )Miles & Covin, 2000(. In addition to this, the study also purposes two personality traits )personal 
innovativeness and environmental concern( that may influence consumer EFV purchase intention directly 
or indirectly )through mediation(. The study also highlights demographics factors that may have a signifi1
cant impact on consumer EFV purchase intention.  These factors are including as control factors. Lastly, the 
study also suggests the correlation of consumer EFV purchase intention to actual purchase behavior.

Relationship between Consumer Perception and EFV Purchase Intention

This study proposes positive utility as the main factors that may influence consumer EFV purchase 
intention. Positive utility comprises of perceived monetary benefit and perceived environment. Perceived 
monetary benefit represents consumer perception of monetary benefits from using EFVs. As EFVs are still in 
the infancy stage, some governments have ambitious goals for EFVs )Jugert et al., 2016(. Many governments 
provided the facility of free parking, no tolls, and discounts on registration fees. At the same time, EFVs are 
highly fuel-efficient and they can be powered by little cost electricity. Similarly, their EFVs maintenance 
is comparatively less expensive )Jiang, Hu, An, Wang & Park, 2017(. Consumers may save money on pet1
rol, registration, ease of car leasing, free parking, etc. the literature highlights government incentives as the 
main determinant of consumer EFVs purchase intention )Delgado, Harriger, & Khanna, 2015; Langbroek, 
Franklin & Susilo, 2016(. In this vein, )Wold & Glness, 2016( highlights the economic gain from free passes 
through toll stations as an important factor for consumers’ intention to EFVs adoption.

Secondly, the study proposes the perceived environment as a measure of positive utility. The perceived 
environment is defined as consumers’ perception of the positive results of driving EFVs for the environment 
)López-Gamero, Molina-Azorín, & Claver-Cortés, 2010; Miles & Covin, 2000(. A new era of sustainability is 
rising, and it’s touching every corner of the world. Consumers in big and small markets are increasingly mo1
tivated to be more environmentally conscious and are exercising their power and voice through the prod1
ucts they buy and use )Lindenberg & Steg, 2007(. But why do these shifts feel so urgent? There is mounting 
evidence to support that in many parts of the world, sustainability has become a life and death matter )Lin1

https://www.livemint.com/Politics/zzEgUvGtUTn2poR4nE4nYK/How-to-deal-with-climate-change-India-has-a-lesson-for-othe.html
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denberg & Steg, 2007(. Hence, environmental features of sustainable innovations promote the adoption 
of eco-friendly products )Chen, Lin, & Lu, 2016; Chen & Chang, 2013(. In this respect, EFVs as sustainable 
innovations potentially reduce CO2 emission and fuel consumption )Jiang et al., 2017(. The negative util1
ity is composed of perceived risk. Perceived risk refers to consumer perception of the reservations that he 
exposes to when he is driving an EFV. As EFV is in its infancy stage, EFV technology is not mature, particu1
larly battery technology )Noppers et al., 2014(. The limited battery life and range may harm consumer, and 
thus, charging infrastructure for EVs and repairing battery of other vehicles are essential )Shukla & Purani, 
2012(. In most countries, the charging infrastructure is a serious concern )He et al., 2018(. This is a cause 
of concern for consumers that EV power exhausts the power before reaching their destination. Besides, the 
limited battery technology of EVs may also cause a battery-fire incident that relates it to higher traffic risk 
)e.g. battery-fire incident(. The literature highlights a higher level of perceived risk as a negative determinant 
of lower purchase intention )Agarwal & Teas, 2001; Garretson & Clow, 1999(. Similarly, some studies report 
perceived risk as a negative factor of consumer willingness to adopt innovations )Oliver & Rosen, 2010(. 
Hence, the study hypothesizes that:

1 H1. There is a positive relationship between perceived monetary benefit and consumer EFV pur1
chase intention.

1 H2. There is a positive relationship between perceived environment and consumer EFV purchase 
intention.

1 H3. There is a negative relationship between perceived risk and consumer EFV purchase intention. 
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Figure 1: Proposed Research Model

Personality Traits and EFV Purchase Intention
Personal Innovativeness 

Hausman, )2005( states personal innovativeness as a degree of adoption of innovations. Strong sens1
es of curiosity and like to seek novelty are built1in characteristics of innovative individuals. It is the level 
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of innovativeness that measures the willingness to adopt new ideas. A higher level of innovativeness is 
associated with a higher probability of adoption innovation )Thakur & Srivastava, 2014; Zhang, Zhu & Liu, 
2012(. Henceforth, the innovative individual is easily attracted to EFVs as new transportation technolo1
gy as it meets their psychological demand of curiosity. In addition, they like to seek information )Kim et 
al., 2010(, receptive to innovations, and perceive benefits. The literature highlights the positive impacts of 
personal innovativeness on perceived economic benefit )Xu & Meyer, 2013(. In the meantime, their high 
personal innovativeness enables them to face risk )Oliver et al., 2003; Lu et al., 2008(, that is, they possess 
a comparatively higher tolerance for risk. De Kerviler, Demoulin & Zidda, )2016( conducted their research 
on the adoption of mobile payment services and report a negative significant association between personal 
innovativeness and consumer perceived risk of the adoption behavior )Kim, Ferrin & Rao, 2008(. 

Based on the above-mentioned facts, consumers with high personal innovativeness are expected to 
perceive that EFVs might be a trend in the future to replace non-eco-friendly cars )Kim et al., 2008(. Their eco1
nomic benefits, like government subsidies )Rezvani et al., 2015(. Similarly, these consumers fade the possible 
risk of adopting EFVs, such as range anxiety, battery replacement, or failure. Finally, in the light of the above 
arguments, it could be conjectured that positive and negative utility strengthens the association between 
innovativeness and eco1friendly purchase intention of an individual.  Hence, the study assumes that,  

1 H4a. There is a positive relationship between personal innovativeness and consumer EFV purchase 
intention. 

1 H4b. There is a positive relationship between personal innovativeness and perceived monetary 
benefit of EFV adoption. 

1 H4c. There is a negative relationship between personal innovativeness and perceived risk of EFV 
adoption.

1 H4d: Positive and negative utility mediates the relationship between personal innovativeness and 
EFV purchase intention.

Environmental Sustainability
Environmental Concern 

A new era of sustainability is rising, and it’s touching every corner of the world )Pagiaslis & Krontalis, 
2014(. Consumers in big and small markets are increasingly motivated to be more environmentally conscious 
and are exercising their power and voice through the products they buy )Yeung, Botvinick & Cohen, 2004(. 
But why do these shifts feel so urgent? There is mounting evidence to support that in many parts of the world, 
sustainability has become a life and death matter )Smith, Padilla, Vier, Nemat-Nasser & Schultz, 2000(.  

Consequently, consumers with environmental concerns are more likely to care about the environment 
through their consumption behaviors. In line with these constructs, their EFV adoption intention may be a 
pro-environmental behavior for the reason that of EFVs’ eco-friendly behavior )Sinnappan & Rahman, 2011(. 
Furthermore, consumers’ environmental concerns intuit them to evaluate the side effects of their products on 
the environment. They are also willing to pay a premium for )Hartmann & Apaolaza-Ibanez, 2012(, that is, they 
would deteriorate the cost of the products. Therefore, consumers’ environmental concerns make them more 
aware of the impacts of gasoline cars on the environment )Degirmenci & Breitner, 2017(. Such EFVs over gas1
oline cars because of attributes of EFVs, and are not concerned about EFV price )Junquera, Moreno & Álvarez, 
2016(. Hence, we can argue that the perceived environment can strengthen the relationship between environ1
mental sustainability and consumer eco1friendly purchasing attitude. As a result, the study assumes that:   

1 H5a. There is a positive relationship between environmental concern and consumer EFV purchases 
intention. 
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1 H5b. There is a positive relationship between environmental concern and perceived environment 
of EFV adoption. 

1 H5c: Positive utility )i.e. perceived environment( mediates the relationship between environmental 
concern and EFV purchase intention.

Demographic Control Factors

Even though the study does not mainly center on the effects that demographical variables may have 
on EFV purchase intention. The study proposes several demographical characteristics as a controlling factor 
in the model. These demographic variables include gender, age, income, nationality, and education in order 
to test their impacts have been examined to have impacts on EFV purchase intention )Hackbarth & Madlen1
er, 2016; Mohanty & Prakash, 2014; Yadav & Pathak, 2016(. Thus, this provides a solid reason for their 
inclusion as controls in the model. Among these control factors, gender and education have established 
significant attention. Based on earlier research, gender diversity may be used as a moderator )e.g. Tseng, 
Tan, & Siriban-Manalang, 2013(. People with more education tend not only to be more concerned about 
the environment )Bell, 2004; Haanpaa, 2007(, but also to engage in actions that promote and support deci1
sions that protect the environment )Chekima, Wafa, Igau, Chekima & Sondoh, 2016; Latif, Bidin & Awang, 
2013(. Such pressure is a vital way of pushing others towards the type of binding that is needed to reduce 
greenhouse gases and control emission levels )Dong & Jinsong, 2002(. Education encourages people to 
use energy and water more efficiently and recycle household waste. By increasing awareness and concern, 
education can encourage people to reduce their impact on the environment through more efficient use of 
energy, especially in areas of resource scarcity )Truelove & Joireman, 2009(. Literature highlights the signif1
icance of age and educational level in protecting the environment. In this case, the younger individual with 
higher levels of education is more likely to be pro-environmental )Engel & Pötschke, 1998; Gelissen, 2007(.

Consumer Purchase Intention and Actual Behavior 

The theory of planned behavior )TPB( predicts an individual’s intention to involve in a behavior. The 
theory is intended to describe different behaviors over which individuals have the ability to exert self-con1
trol )Stern, 2000(. Behavioral intent is a key component to this model; behavioral intent is subjective to 
the attitude about the likelihood to adopt the expected outcome and influenced by an assessment of the 
benefits and risks attached to that outcome. Since, the TPB has served well in predicting and explaining 
a wide range of behavior and intention )Kotler, Armstrong, & Tait, 2010(, the current study also uses this 
construct to explain the relationship between intention to purchase and actual purchase behavior. As per 
the TPB, perception influences the intention to purchase, so it’s very important to highlight the existence of 
any significant association between both of them. Principally, purchase intention embodies the extent to 
which consumer is expected to purchase. Individuals with intentions are expected to buy )Krug et al., 2001(. 
According to Byrd & Brown, )2003( highlights that consumers with intentions to purchase will buy a prod1
uct than those with having no intention to purchase. In literature, the study finds evidence in support of an 
association between attitude components and intent )e.g. see Garbarino & Johnson, 1999(, or self- reported 
behavior )Bansal, Taylor & St. James, 2005; De Wulf, Odekerken-Schröder & Iacobucci, 2001; Homburg 
& Giering, 2001(. However, the empirical pieces of evidence on measuring real behavior are rare and the 
influence of intentions on actual behavior is hardly investigated due to a lack of behavioral data )except 
Anderson, Bjork, & Bjork, 2000; Lee, Won, & Bang, 2014(. At the same time, theoretical insight advocate 
consumer intentions as the direct antecedent of actual behavior )Ajzen, Czasch, & Flood, 2009(, and pieces 
of evidence highlights intention as a good predictor of actual behavior )De Canniere, De Pelsmacker, & 
Geuens, 2010(.  In contrast, the correlation between intention and actual purchasing is not necessarily sig1
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nificant )Pino, Peluso & Guido, 2012(. In the case of organic food, there is a big gap between intention and 
actual behavior )Ajzen, 2002(. Wee et al., )2014( reports that 50% of individuals showed their intention to 
purchase, but only 15% actually buy what they intended. Theory of Reason Action, a significant correlation 
exists between intention to purchase and actual behavior )Ajzen, 1991(. Nonetheless, though behavioral 
intention moderates the relationship; there is a need to confirm the association between intent to purchase 
and actual purchase )Choi, Cho, Lee, Lee & Kim, 2004(. Based on the above arguments, the study proposes:

1  H6: Individual intention to purchase EFV has positive and significant impacts on the actual buying 
behavior of EFV. 

Conclusion

This study proposed a theoretical framework for a personality-perception-intention to examine the 
antecedents of consumer eco1friendly vehicles1purchase intention by integrating consumer perception and 
personality. The study proposed two dimensions of utilities )positive and negative utilities( of consumer 
perceptions on eco-friendly vehicles-purchase intention. The positive utility is represented by two different 
measurements, namely the perceived environment and perceived monetary benefit, while negative utility 
comprises of one measurement, namely, perceived risk. Moreover, the study also proposes the impacts 
of two personality factors )personal innovativeness and sustainability( on eco-friendly vehicles-purchase 
intention. In addition, this study also proposes the association between consumers’ intention to purchase 
eco1friendly vehicles’ and their actual buying behavior based on the theory of planned behavior. Gender 
moderation effects are also proposed.
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Abstract

Employees are valuable assets of any organization and the key to success. The backbone of the educa1
tional sector is its administrative and operational staff. Retaining them plays a significant role in the effective 
and efficient operation of the learning environment. This research study explored the influences of adminis1
trative staff retention in Sharjah Private Schools. In particular, this study examined how compensation, supe1
rior–subordinates relationship, and workplace environment factors influenced administrative staff retention 
in Sharjah private schools during the COVID1   pandemic. 

The researchers employed a mixed-method, explanatory sequential designed with the data collected 
in two phases. First, electronic questionnaires were administered to randomly sampled administrative em1
ployees working in Sharjah private schools. The data was then analyzed for both descriptive and inferential 
statistics using )SPSS( software package. Subsequently, semi-structured interviews were conducted with a 
purposeful subset of the sample population who were identified upon interpreting the findings of the quan1
titative data. This data was then analyzed through multiple stages of coding for content analysis to provide 
greater context and explanation to the quantitative findings.

Findings of this study suggest that administrative staff retention is improved when leaders establish 
meaningful relationships with their subordinates, recognize their contributions, involve them in decision 
making, and provide them with constructive feedback for growth. Moreover, these findings indicate that pos1
itive workplace environments foster teamwork among school administrative staff and provide motivation for 
career development.

Keywords: Sharjah Private Schools - Administrative Staff Retention - COVID-19 Pandemic.
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Introduction
The key to ultimate success for any organization relies on its employees. They are the backbone and the 

lifeblood of any organization. Retaining them has become a major challenge across all sectors including the ed1
ucation sector. This research focuses on exploring the retention factors of the administrative staff in Sharjah 
private schools. Administrative staff are those who are not involved directly with students learning but help with 
the effective running of a school in other ways. They are the unsung heroes that support the school in administra1
tion and operations. Retaining them plays a significant role in the effective and efficient operation of the learning 
environment. The employee retention can be defined as the organization’s ability in managing its employees by 
adopting various techniques and practices to retain them for a longer time and simultaneously meet the business 
objectives )Mita et al., 2014; Kaliprasad, 2006; Das & Baruah, 2013(. 

Workforce Planning for Wisconsin State Government’s report )2015, cited in Kossivi & Kalgora, 2016(, de1
fined retention as the systematic effort to create and enhance an environment that motivates employees to stay 
by creating and implementing norms and practices that address their various needs. Maslow )1954( divided 
these needs into five categories: physiological, safety, love and belonging, esteem, and self-actualization. These 
needs are the motivators’ factors that influence employee retention. According to Maslow, each need has to be 
satisfied considerably in order for an employee to move to the next level. Once a need has been satisfied signifi1
cantly, it stops being a motivator. Then, the employee moves to the next level in the need hierarchy and works on 
satisfying those needs. If the organization fails to satisfy employee’s needs at any level, the employee may search 
for alternative employment. 

COVID-19 pandemic or coronavirus is a disease that started in China and spread rapidly across the world. 
This crisis threatened people’s lives and tremendously impacted many sectors. Many studies record the disas1
trous effect of COVID-19 on job losses and working hours )Adams-Prassl et al., 2020; Coibion, Gorodnichenko & 
Weber, 2020(. The Educational sector has been affected as well. Educational institutions had to close temporarily 
and move to online/remote learning to reduce the spreading of the disease. Consequently, many school manag1
ers took serious decisions by either reducing salaries or terminating some of their administrative staff and distrib1
uting their tasks among others. Hence, some of the administrative staff are overwhelmed by the huge workload, 
the fear of losing their jobs besides the fear of getting the disease. 

Background and Context
Factors that determine the employees’ retention are not limited to a single factor but to a group of 

factors )Fitz-enz,1990(. The most frequently cited factors are compensation and incentives, training and 
promotions, personal and professional growth, work environment, superior-subordinates relationship, 
work-life balance, relationship with co-workers, and autonomy )Kossivi & Kalgora, 2016; Christeen, 2015(. 
In this research paper, the compensation, superior-subordinates relationship, and workplace environment 
will discourse in more detail from the employees’ perspective during the COVID-19 pandemic. 

Compensation
Osibanjo et al. )2014(, defined compensation as a combination of financial and non-financial remuner1

ation, given to employees by employers for their services. It includes salaries, bonuses, incentives, holidays, 
medical insurance, and transport )Patnaik & Padhi, 2012(. Michael, et al. )2016(, defined compensation as 
any type of reward employees receives in response to their contributions and performances from the organi1
zation. They carried out a study in which the findings revealed that there is a correlation between retention 
and reward, the more an employee is compensated and rewarded, the longer he/she continues in an orga1
nization )Hytter, 2007(. Moncarz et al. )2009(, conducted a research in which they concluded that compen1
sation can be a critical factor in increasing commitment and retention and decreasing managerial turnover. 
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Lam et.at. )2015(, stated that compensations are the employees’ necessities which cover income, job 
security, and efforts recognition. Kaye and Jordan1Evans )2000( mentioned that money and incentives mat1
ter, but employees are interested in more challenging and meaningful work, a good relationship with their 
superiors, opportunities for learning and development, and work/life balance. Earlier in 1987, Kovach had 
carried out research among industrial blue-collar workers and he noted that salaries alone do not satisfy 
workers, meaning that compensation alone may not retain employees in the long-term.

Superior	Subordinates Relationship
The superiors are the ‘human face’ of the organization. Their relationships with their subordinates 

determine the continuation of the subordinates within the organization. Buckingham and Coffman )2014(. 
stated in their book ‘First, break all the rules’ that if an organization loses its competent employees, the 
organization’s manager)s( should look at their superiors/ supervisors as they are the primary factor for 
keeping an employee within an organization. The relationship between the employees and their supervisor 
is grounded in the Leader-Member Exchange theory. Northouse )2016(, stated that high-quality superi1
or1subordinates relationship results in various positive aspects such as greater organizational commitment, 
high retention, greater participation, faster career progress, more leader’s support, better job attitude and 
more positive performance evaluations. Sheikh, Qamar and Iqbal )2005( conducted a study to explore the 
relationship between superior support and retention. The study indicated that superior support plays a 
significant role in employee retention, employees abandon superiors not jobs. Greenhaus )1987, cited in 
Fatima, 2011( stated that superior’s support changes the subordinates’ intention to quit the job and increas1
es their job involvement. 

Workplace Environment
The work environment is considered one of the most important factors in retaining employees 

)Zeytinoglu & Denton, 2006(, and employees strive to work and to remain in those organizations that pro1
vide good quality and positive work environment )Ramlall, 2003(. Msengeti and Obwogi )2015(, defined 
the workplace environment as not only the physical conditions that surround the employee but also all 
things that consider part of employees involved with the work such as the observable physical, psycho1
logical, and behavioral elements in the workplace. Spector )1997( stated that the working environment in1
cludes employees’ safety, job security, good peer relationship, good performance, recognition, motivation, 
and participation in the decision-making process. He mentioned that employees’ commitment and owner1
ship will increase when they realize that the organization values and appreciates them. 

BPC Recruitment Experts in 2011 conducted a survey of 14 Brazilian companies to find out the main 
retention factors. The survey revealed that 61% of the respondents consider the work environment a crucial 
factor to stay or leave the organization after the salary aspect. Another survey was conducted by Ampomah 
and Cudjor in 2015. The survey showed that the main reasons of low retention in the organization were due 
to safety at work, lack of promotion and motivation and job dissatisfaction. 

Herzberg’s Two Factor Theory of Motivation 
Motivation plays a key role in the success of any organization. The success of any organization depends 

on how it attracts, hires, motivates, and retains its employees. Motivation, as defined by Robbins )1993(, is 
the employees’ readiness to exert tremendous efforts to achieve organizational goals, and at the same time 
satisfy their needs. There are numerous theories on work motivation. One of the earliest researchers on em1
ployees’ motivation was Frederick Herzberg.  Herzberg’s Two Factor Theory of work motivation argues that 
there are two factors that an organization should adopt to influence motivation in the workplace. These fac1
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tors are: ”Motivators“ that encourage employees to work harder )recognition, achievement, advancement, 
and growth( and ”hygiene“ factors that discourage employees to work harder but the absence of those 
factors will demotivate them )organization policies, supervision, salary and work conditions(. Herzberg ar1
gued that employee motivation can be increased by modifying employee’s jobs to be fully enhanced which 
creates opportunities for employee’s achievement and recognition, inspiration, accountability, and personal 
growth )Herzberg, 1971; Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, 2005(.

Previous Research Studies
Various studies have been done in the area of employee retention worldwide. However, there is lim1

ited research concerning retention of school administrative employees conducted in the United Arab Emir1
ates. Ng’ethe, Namusonge and Iravo )2012(, conducted research to identify the critical role of leaders in 
employees’ retention in Public Universities in Kenya. The study aims to explore the impact of leadership 
style on staff retention. The type of study was descriptive. The data were collected by using a questionnaire 
and distributed to 546 staff members from seven public universities. The analysis of the data indicated that 
56.4% of the staff members mentioned that their leaders do not respond to their matters quickly. 46.3% 
of staff members pointed out that their leaders do not communicate with them regularly. In addition, 56% 
reported that the leadership style adopted in their organizations was autocratic. Based on the findings, it can 
be concluded that the leadership styles adopted by most of the leaders in these institutions increase staff 
turnover and decrease retention. The researchers recommended that leaders of these public universities 
should embrace leadership styles that enhance staff retention.

A similar study case has been conducted by Bibi, Ahmad and Majid in     . The objective of the study 
was to examine the impact of training and development and supervisors’ support on employee retention. 
Furthermore, to explore the moderating effect of the work environment on the relationship between train1
ing and development, supervisors’ support, and employees’ retention. The same method of the above study 
has been implemented in collecting data. The sample of the study involved 250 faculty members working 
in public sector universities in Pakistan. The analysis of the data revealed that there is a significant and 
positive correlation between training and development and supervisors’ support on employees’ retention. 
Furthermore, it discovered that the work environment has a moderating effect on the relationship between 
training and development, supervisors’ support, and the retention of employees. That is to say, the work 
environment plays an important role in improving the employees’ retention. The researcher concluded that 
when employees are provided with a positive work environment, training and development, and supervi1
sors’ support, their commitment level will increase and will make them stay for a longer period.

Summary
From all the above, it can be concluded that employees’ retention plays an important role in the orga1

nization’s long-term success and health )Das and Baruah, 2013 and Ampomah and Cudjor, 2015(. Employ1
ees’ Retention is a complex concept and there is no single formula for retaining employees within an orga1
nization )Sinha and Sinha, 2012(. However, the organization should focus on maintaining and improving 
factors that enhance employees’ retention. This is because the more time employees spend in the organiza1
tion, they become more valuable to the organization and their engagement and commitment will increase 
significantly )Alias and Hassan, 2014(. 

Research Questions
This mixed-method study focused on understanding the influences of administrative staff retention 

in Sharjah private schools. In particular, this study is aimed at exploring the effects of compensation, su1
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perior-subordinates relationship, and workplace environmental factors on retaining administrative staff in 
private schools in Sharjah during COVID-19. To achieve this aim, a thorough review of the existing literature 
resulted in formulating the following research questions:

1	 How does the compensation factor affect the retention of administrative staff in Sharjah private 
schools during COVID-19?

2	 How does the superior-subordinates relationship factor affect the retention of administrative staff in 
Sharjah private schools during COVID-19?

3	 In what ways do workplace environmental factors affect the retention of administrative staff in Shar1
jah private schools during COVID-19?

4	 Does relationship exist between or among the compensation, superior1subordinates relationship, 
and workplace environmental factors on administrative staff retention in Sharjah private schools 
during COVID-19? 

Research Hypotheses
The following null and alternate hypotheses were examined in support of research question four.

1	 Ho: It is expected that there are no relationships between or among the compensation, superior-sub1
ordinates relationship, and workplace environmental factors on administrative staff retention in 
Sharjah private schools during COVID1  .

2	 H1: It is expected that there are Relationships between or among the compensation, superior-subor1
dinates relationship, and workplace environmental factors on administrative staff retention in Shar1
jah private schools during COVID1  .

Research Methodology
This study employed a mixed method approach which involves the collection, analysis, and interpre1

tation of both quantitative and qualitative data within the same study )Creswell, 2014(. The research design 
of this study has been based on explanatory sequential where the data are collected in two phases. First, 
an e1questionnaire has been distributed and the analysis of the collected quantitative data has been com1
pleted, around 97 respondents answered the questionnaire. Subsequently, the researcher has conducted 
seven semi-structured interviews with a purposeful sample of participants to help elicit descriptive data 
pertaining to the findings from the quantitative analysis )Halcomb and Hickman, 2015(. The researcher 
has adopted this approach as a means of further validating initial findings. Moreover, by using the quan1
titative data first, it will allow the researcher to discover if the links between the variables are important. If 
these links are validated, the interviews may contribute to explaining why the links between variables occur 
)Saunders, Lewis, and Thornhill, 2009(. Furthermore, interviewing administrative employees will ensure 
that the findings are grounded in participants’ experience and point of view and will give the researcher the 
opportunity to gain comprehensive and in-depth data about the influences of administrative staff retention 
in Sharjah private schools )Creswell, 2014(. 

Sampling and Data Collection
The participants of this study were administrative employees in Sharjah private schools. Specifically, 

this research is targeting the secretaries, and receptionists in all Sharjah private schools. The researcher 
has adopted non-probability sampling techniques in which participants are selected based on non-random 
criteria, and not every individual has an opportunity of being included )Tansey, 2007(. For the quantitative 
data collection )questionnaire(, snowball sampling has been used as it was difficult to reach all adminis1
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trative staff. This technique has allowed the researcher to recruit participants via other participants )Burns 
and Grove, 2005(. For qualitative data collection )interviews( the researcher used purposive sampling, as 
the aim is to gain a deeper understanding of the retention phenomenon. The researcher has used his/her 
judgment to select a sample that is most useful to the purposes of the research and after interpreting the 
findings of the quantitative components )Etikan and Alkassim, 2016(.

For the sample size, the researcher has distributed the primary instrument of this study )questionnaire( 
to all secretaries and receptionists in Sharjah private schools. around    questionnaires, in total, have been 
completed. Upon interpreting the findings of the quantitative components, the research has identified the 
purposeful sample and she conducted seven semi	structured interviews and until a point of saturation was 
attained. In this study, saturation was reached after interviewing the seventh participant )Maxwell, 2013(.

Interview Sampling Strategy and Rationale 
Criterion 1. 

Full- time employment: As this study sought to understand the retention factors of administrative staff, 
full1time administrators are best suited to address these facets of the study. 

Criterion 2. 

Workplace Location )Emirate of Sharjah(: As this study sought to obtain a greater understanding of the 
retention factors of administrative staff in Sharjah, all the participants of this study are working in a private 
school in Sharjah. 

Criterion 3.

Professional experience )not less than five years in school Administration(: This study was intended to 
gain a deeper understanding of the retention factors of administrative staff, so the participants of this study 
will have at least five years’ experience in school administration. This is important as it will ensure that the 
findings are grounded in participants’ experience.

Criterion 4.

Guardianship of school-age children: Participants of this study will be the guardian of a minor child 
attending the school. In delimiting the scope of this explanatory sequential research, the researcher chose to 
narrow the focus of retention factors to gain comprehensive and in-depth data about the influences of staff 
administrative retention in Sharjah private schools.

Criterion 5. 

The researcher did not hold any managerial or evaluative role in relation to the participants. This final 
criterion was vital for ensuring that the participants shared their opinions, perceptions, and experiences, 
free of any coercion.

Data Collection Instrumentations
Phase 1: Structured Questionnaire

A questionnaire is a method of collecting data in which each person responds to the same set of ques1
tions in the same order for the purpose of gathering information from the respondents )De Vaus, 2002(. The 
questions in the structured questionnaire were closed-ended to ease the process of analyzing the data from 
respondents. The questions were formed on a four-point, forced-choice Likert scale which allows respon1
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dents to indicate the degree to which a participant agrees or disagrees with a given statement. In designing 
the questionnaire, the researcher utilized the SurveyMonkey software and distributed it to the participants 
via email and embedding on social media sites. Participants were able to complete the questionnaire elec1
tronically using their electronic devices such as computers, mobile phones, iPads, tablets. Bourque and Clark 
)1994 cited in Saunders, Lewis, and Thornhill, 2009( identify three methods that the researcher can use in 
designing questions: adopt questions that are used in other questionnaires or adapt questions that are used 
in other questionnaires or develop his/her own questions. For enhancing the validity and reliability of the 
questionnaire, the researcher adapted the questions from various surveys and findings. The questionnaire 
was written in English and Arabic, and has included 23 questions, so that it can be completed within four 
to six minutes. The questionnaire was divided into four sections. The first section has been used to gather 
background information about the participant. The second, third, and fourth sections of the questionnaire 
were used to help in answering the research questions about the influences of compensation, superior-sub1
ordinates relationship, and workplace environments on administrative employee retention. 

Phase 2: Semi	Structured interviews

 An interview is another important tool in collecting data involving verbal communications be1
tween two or more people )Kahn and Cannell, 1957 cited in Saunders, Lewis, and Thornhill, 2009(.  In this 
study, the researcher has conducted semi-structured interviews that involved a set of open-ended questions 
which allows the interviewer and interviewee to discuss some topics in more detail; as such, each interview 
may vary from one another )Bernard, 2013(. The research has purposefully sampled the participants based 
on the criteria that has been identified after interpreting the findings of the quantitative components. The 
researcher has identified a subset of a wider population with whom she has conducted semi-structured 
interviews to elicit descriptive data as a means of explaining the questionnaires’ findings. All the interviews 
were audio-recorded with the interviewees and transcribed verbatim for the analysis. 

Trustworthiness, Validity, and Reliability
 A mixed method approach has been employed by combining both quantitative and qualitative re1

search which results in triangulation. Implementing triangulation makes the research findings bias-free, val1
id, and reliable )Heale & Forbes,2013(. Another method of maintaining trustworthiness by applying reflex1
ivity. As the researcher is the instrument of the data collection; the researcher understood his/her feelings 
and emotions and ensured to observe the interviewees without judgment. The researcher has cautious1
ly chosen the participants for whom he/she holds no managerial or evaluative role. This step maintains 
trustworthiness concerning the researcher’s positionality as it may influence some aspects of the research 
)Coghlan & Brydon-Miller, 2014(

Ethics
This study was designed to use a mixed-method approach which involved using both quantitative 

methods, a questionnaire, and qualitative methods, semi-structured interviews, so the researcher ensured 
that the participant’s behavior and responses remain ethically correct. As the questionnaire has been dis1
tributed via an electronic link, it increased the confidentiality and anonymity of the respondents. For the 
face-to-face interview, the researcher selected the participants for whom he/she holds no managerial or 
evaluative role. Hence, the participants will be better situated to present truthful opinions and share per1
ceptions, without any kind of coercion. Additionally, all participants signed an informed consent form to 
ensure that they fully understand that their participation is entirely voluntary, and their contributions will 
remain confidential )Glesne, 2011(. The collected data were stored without identifiable information and 
were destroyed after transcribing and checking the audio recording of the interviews.
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Data Analysis
This study adopted both quantitative and qualitative analysis. Data from questionnaires have been 

analyzed by both descriptive statistics and exploratory factor analysis with the help of SPSS software pack1
age, while qualitative data has been analyzed thematically through a content analysis technique. Descrip1
tive statistics )i.e., mean, median, mode, frequencies( were calculated for all study participants and variables 
to describe the characteristics of the administrators who participated in the study. Exploratory Factor anal1
ysis was conducted to determine the number of factors that influence the variables and to analyze which 
variables relate to each other )Yong & Pearce, 2013(. Exploratory Factor Analysis )EFA( is a technique within 
factor analysis to summarize data and identify the relationships and patterns between measured variables 
so that they can be easily interpreted and understood. It is normally used to rearrange variables into a limit1
ed set of groups based on shared variance )Yong & Pearce, 2013(. 

Descriptive Statistic 
Once respondents submitted their complet1

ed surveys online, the raw data was automatically 
received and was exported easily to a spreadsheet 
to be available for analysis. The raw data has been 
uploaded into SPSS software and the below demo1
graphic statistic has been generated. 

Exploratory Factor Analysis
The Kaiser-Meyer-Olkin )KMO( and Bartlett’s 

Test of Sphericity were computed to answer the re1
search hypotheses. The KMO measures the sampling 
adequacy which should be above .60 for satisfactory 
factor analysis to proceed. In this research the KMO 
result is .802 which means that factor analysis can 
proceed.  Bartlett’s Test of Sphericity uses to indicate 
the strength of the relationship among variables, it 
tests the null hypothesis. A significant level of Bart1
lett’s Test of Sphericity result should be less than 0.05)p < .05( to reject the null hypothesis. Indeed, these 
tests show that there are patterned relationships amongst the variables )p < .001(. This means that the 
significance level is small enough to reject the null hypothesis and confirm that there are patterned relation1
ships exist amongst the variables i.e., there are strong correlations between the three factors: compensation, 
superior-subordinates relationship, and workplace environmental factors.

KMO and Bartlett’s Test

The rotated component matrix below helps in reducing the number of factors on which the variables under inves1
tigation have high loadings )Chetty, 2015( and helps in determining what each component represents. Also, Principal Com1
ponents Analysis was utilized to reduce the data, then follow-up with a ‘true’ factor analysis technique, while the Varimax 
rotation method was used to clarify the relationship between factors. 
Looking at the table below, the first component is most highly correlated 
with questions related to the superior-subordinate relationship. The sec1
ond component is most highly connected with questions related to the 
workplace environment. The third component is most highly associated 

Demographic % Demographic %
Gender Do you have Kids?   
Female    Yes   . 

Male   No   . 

Age
Do you have kids enrolled in 
your school )the same school 
that you are working with(?

  1    .  Yes   . 
  1     .  No   . 
  1     . 

  +  . 

Educational Level Total years of experience in 
private schools?

Bachelor   .  Less than   years   . 
Diploma  .  Between 3 to 7 years   . 

High school   .  More than   years   . 
Marital status 

Married   . 
Single   . 
Others  . 

Kaiser1Meyer1Olkin Measure of 
Sampling Adequacy.

.   

Bartlett’s Test of 
Sphericity

Approx. Chi1Square    .   
df    

Sig. <.   
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with questions related to compensation. The fourth component is most highly correlated with questions related to team1
mates’ relationship, decision making and career development. These factors can be used as variables for further analysis, so 
the researcher used these variables to design the interview protocol to gain in-depth and intensive data about the influences 
of staff administrative retention factors in Sharjah Private Schools. 

Rotated Component Matrixa

Component
       

My salary adequately meets my needs .   
I feel satisfied with my chances for salary increases. .   
I am satisfied with the school hours and holidays .   
Overall, I am satisfied with my overall compensation )salary, holiday, bonus, medical insurance…etc.( .   
My superior treats employees equally & with dignity and respect .   
My superior shows interest in my feelings and acknowledges my concerns .   
My superior provides me with constructive feedback .   
My superior encourages me to give my best effort & rewards me for the dedication & commitment .   
Overall, I have a good relationship with my superior .   
I always feel safe working in the school environment .   
I feel comfortable working with my teammates .   
I am involved in decision making that affects my work .   
I have a clear understanding of my career path and promotion plan .   
My school administration does everything to ensure the well-being of its staff .   
Overall, I recommend my school as a good place to work .   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in   iterations.

In	depth Interviews

Walter )2013( stated that in-depth interview is one of the most common research methods used with1
in the social sciences. Data analysis for the interviews started immediately after determining the purposeful 
sample based on the quantitative analysis.  The qualitative data sought through semi-structured interviews 
and collected in Arabic. This step has facilitated a means by which participants can more freely express their 
conceptualizations, perspectives, and lived experiences. As such, data has been first transcribed verbatim 
in Arabic. The researcher has doubled1checked the Arabic transcripts for accuracy before coding. Open and 
axial codes have been done in Arabic and then axial codes have been translated into English. These English 
translations have been back translated by two fluent specialists in the field, then the researcher continued 
coding in English. The researcher has applied a thematic analysis approach in analyzing the Arabic tran1
scripts. Thematic analysis is a method of examining and summarizing findings to identify common themes, 
topics, and ideas that come up frequently and the relationship between them )Pope, Mays & Popay, 2007; 
Namey et.al., 2008(. 

Participants’ Background
The seven women who participated in this study were all expat and are 

working in different private schools in Sharjah. All the participants met the cri1
teria of the study: full-time employment, working in Sharjah, have more than 
five-year experience and have school-age children. The researcher held no su1
pervisory or evaluative role over any of the seven participants.  The participants 
provided their background information prior to the interviews, which have 
been presented in the table below. For confidential purposes and to prevent 

Name Age
Total years of 
Professional 
Experience

No of 
Children

Hala   –       
Nis1
reen

  –      

Hadil   1       
Hana   –      
Rita   –      
Tala   –       

Reem   1    .   
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identifiable information from being disclosed, the participants’ background details have been provided in ranges and used 
the below aliases.

Findings
This section presents the findings of the study and have been presented in three themes, addressing 

the research questions guiding this study.

Theme One: Compensation influenced retention during the COVID	19 pandemic but generally was 
not a major factor. 

Theme one reflects the ways in which compensation influences the retention of administrative staff 
in Sharjah private school.  The primary finding, in terms of compensation, is concerned with financial and 
non-financial motivators. Due to COVID-19 pandemic, some participants spoke about financial motivators 
)salary( as being the primary reason either to stay or leave their jobs. This is because those participants ei1
ther have suffered from salary reduction or salary capped. As mentioned in the literature review, precisely, 
the motivational theory of Maslow )1954(, the hierarchy of needs, in which he mentioned that the psycho1
logical need is the base of the hierarchy and if that need has not been satisfied substantially, the employee 
will not move to the next level. It stops to be a motivator as soon as this need has been satisfied significantly. 
Some participants who have not been influenced financially from COVID -19 pandemic, mentioned other 
reasons to leave their schools.  

Hadil stated that besides having a salary reduction during the pandemic peak period, her yearly con1
tract has been changed and 15% of salary reduction has been implemented while the workload has been 
increased because of terminating some staff. Hala mentioned she will not have any salary increment as it 
has been capped. Rita stated that as per school policy she supposed to have a salary increment this year but 
due to COVID 1   all salary increments have been put on hold.  

Moreover, most of the participants discussed other compensations such as working hours, leave poli1
cy, children’s discount, and training policies.  Rita mentioned that working hours are suitable for her daugh1
ters’ school hours. Hala and Hana commented that the working hours are very comfortable. Whilst Hadil 
and Nisreen complained that long working hours may cause lots of health issues. Hala indicated that school 
leave policy is implemented fairly and strictly, and ”no exception“ can be given. She narrated her story when 
her daughter was sick and she had to stay one day with her at home, that day has been deducted from her 
salary. On the other hand, Hana commented that they have a lenient leave policy, ”when I did not report 
to work for one day because I was sick, that day has not been deducted even though I did not submit any 
sick note“. Tala expressed a similar sentiment. ”There is no need to submit a sick note when you are absent 
for one day“. She added ”there is flexibility in terms of when to take your yearly holiday“. Additionally, she 
stated that there is a policy where employees are encouraged to attend training and the school will pay 50% 
of the cost provided that the employee has to serve for another   to   years. All participants highlighted the 
importance of having a discount for their children and this has encouraged some of them to enroll their 
children in the same school, however, Tala, Nisreen and Rita enrolled their children in other schools for 
personal reasons such as child’s independence and privacy. 

Theme Two: Effective leadership promotes career development and increases employees’ commit-
ment to the organization.

The second research question focuses on the superior-subordinates relationship factor and its effect 
on the retention of administrative staff in Sharjah private schools. This research question concerns the re1
lationship between the leader and his/her followers.  One interesting finding is concerned with the leader 
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characteristics and his/her influences on followers’ commitment and retaining in the school.  Effective lead1
ers are those who recognize their team members’ strengths, weaknesses, and motivations. They inspire and 
motivate their followers to work to the very best of their abilities. Northouse )2016( in Leader-Member 
Exchange theory stated that the strong relationship between the leader and followers increases the follow1
ers’ commitment, participations, retention, and job attitude. McKinsey and Company conducted a survey in 
2009 to examine the most powerful motivator. The respondents rated the non-financial incentives as more 
powerful motivators than financial incentives. The top three non-incentives motivators are praise from the 
line manager, leadership attention and career development. Employees who work under great leaders tend 
to be happier, more productive, and more connected to their organization. Having such leaders, followers 
will be hesitant to leave them )Dewhurst, Guthridge & Mohr, 2009(.

Reem, Tala and Hana have stated clearly that they will not think to leave their jobs as all of them have 
”Great Leaders“ who consistently provide them with constructive feedback, involve them with decision 
making and encourage them to continue improving their skills. Reem narrated her successful story of be1
coming an admission officer and receptionist team leader and the significant role of her leader in growing 
professionally. Reem mentioned that ”Yes, I am still facing some issues with other peers which makes the 
work environment unpleasant, however, having a great leader, this encourages me to be patient and contin1
ues executing maximum efforts to build a good relationship with them, I will not give up“.  Tala mentioned 
that on a weekly basis there is a one-to-one meeting with her line manager in which she goes through what 
has been achieved and the coming tasks. She provides constructive feedback, tips, and advice. Hana men1
tioned that I have joined the school as a registration officer and within two months I have been promoted to 
be an assistant to the vice-principal. She commented ”I have a strong relationship with her, I can voice my 
concerns with no fears“. 

Reem and Tala were so excited when they spoke about their leader’s appreciation. Reem described 
last year appreciation party and parts of the ”Thank you“ video as it was a surprise. She mentioned that 
during last year she received several appreciation emails and certificates from her line manager. Tala stated 
that beside the regular appreciation emails and appreciation words during the weekly meeting in which the 
good works are recognized and valued, she has been rewarded by the school management for completing 
10 years with them.  On the other hand, Hadil, Hala and Rita pointed out clearly that lack of career devel1
opment would encourage them to leave their current employers and look for better chances outside.  Hadil 
was very upset as recently there was an opportunity to grow professionally but her leader hindered the 
promotion, since then she was looking for a better place where employees are given opportunities to learn 
and grow.

Employees that are committed are less likely to leave the organization. Commitment is a result of 
having leaders with certain characteristics. Rita highlighted the importance of ”work autonomy“. She men1
tioned ”If my leader adopts autonomy at work rather than telling me what to do and how to do it, I will 
be happier, more creative, and committed“. She added ”I have a good relationship with my line manager, 
however, in some incidents I had to approach the higher level to get things done as it is very difficult to 
persuade her“.  Hana commented that at the beginning of this year, due to work pressure, she had to stay 
longer in the work. She would not mind because she has ”a wonderful leader, who is flexible, cooperative, 
takes into consideration other conditions and accepts criticism“. She added that ”my leader considered my 
conditions and allowed me to bring my 4 years daughter to work during the e-learning period as I do not 
have anyone to stay with her at home and the nurseries were closed due to the COVID-19 pandemic“.  Hala 
stated that having a leader who empowered and respected her encouraged her to work voluntarily during 
the summer vacation she said enthusiastically   ” I have some work, who will finish it, I had to work in my 
summer vacation“. 
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Theme Three: Positive peer relationships assist in alleviating work pressure and improve job satis-
faction. 

Theme three explores how the workplace factor affects the retention of administrative staff in Sharjah 
private schools.  One interesting finding is concerned with the positive and supportive relationship between 
followers themselves which creates a positive environment to overcome the work pressure. As discussed 
previously the Herzberg’s Two Factor Theory of work motivation in which he explored the two types of 
factors: Motivators and Hygiene factors. The Hygiene factors include the relationship with colleagues. The 
absence of a positive relationship with peers increases the job dissatisfaction and decreases the possibility 
of staff retention and vice versa.

Building positive relationships with colleagues reduces tension and stress and enhances employee’s ef1
ficiency at work. COVID-19 pandemic has an enormous impact on the workload, all participants stated that 
their workload doubled or even tripled as many schools reduced the number of employees and distributed 
their tasks amongst the rest. Hadil reported that due to COVID 1   the school management had eliminated 
some positions ”on papers but on the ground the works still there“. She continued ”this caused an extra 
burden on all of us including me and I ended up doing double work“. However, she commented, ”being in 
the same school for more than 10 years and working with the same people created a rhythm relationship, 
we are more than sisters, this encouraged me to continue working!“. Hala echoed a similar sentiment. She 
said: ”although the work pressure is unbelievable, having a good peer relationship made the work pressure 
bearable as we encouraged each other to tolerate the pressure and the work atmosphere became enjoy1
able“, ”we are a family“. Tala had a big smile on her face and said: ”my relationship with colleagues is beyond 
the workplace, we are friends, in work we support each other and there is flexibility“. Nisreen indicated that 
the absence of a positive work atmosphere and good peer relationship will force her to look for another job. 
Nevertheless, all of them highlighted that positive peer-relationship encouraged them to continue working 
with the same enthusiasm and tolerate the work pressure. 

Discussion and Recommendation
This study confirmed previous findings on the impact of compensation, superior-subordinate relationships, and work1

place environment factors on administrative staff retention. The aim of this study is to examine these factors on administra1
tive staff retention in Sharjah private schools during COVID-19 pandemic. By addressing the above-mentioned questions and 
hypotheses, this research gained a deeper insight into the factors that affect the retention of administrative staff in Sharjah 
private schools. Mills )2007(, stated that employees who stay longer in an organization are those who connect their objec1
tives with that of the organization, enjoy the work environment, growth opportunities, and find their jobs are challenging, 
meaningful and with purpose.

The findings suggest that administrative staff retention is improved when leaders establish a reliable 
relationship with their subordinates, supervise them in a supportive manner, value their works, involve 
them in decision making and provide constructive feedback for growth )Tremblay et al., 2006; Noah, 2008; 
Ellett et al., 2007; Tymon, Stumpf & Smith, 2011; Mignonac & Richebé, 2013; Joe, 2010(. It is interesting to 
mention that in     , Jasper conducted a research about the job satisfaction and retention factors among 
nurses. The study revealed that superior1subordinates relationship is the most frequent reason for quitting 
the job followed by relationships between colleagues. The second finding is that a positive workplace stim1
ulates teamwork and provides motivation for career development. This finding was supported by several 
scholars )Spence Laschinger et al., 2009; Benrazavi and Silong,     ; Moncarz, Zhao and Kay, 2009(. 

On the other hand, some participants have considered compensation as a factor to retain in their 
current schools. This might be related to COVID1   pandemic consequences as those participants have 
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suffered from salary reduction or salary capped while the workload has been increased significantly. Many 
researchers noted that compensation alone is not considered as an important retention factor, it should be 
coupled with the quality of work-life for employees to stay longer in the organizations )Hayes et al.,     ; 
Shields & Ward,     (. Majority of these participants indicated that they have a positive relationship with 
either their superiors / colleagues or both. 

Based on these findings some recommendations are made for the school principals and researchers. 
School principals should work toward enhancing the positive relationship between the leaders and their 
followers by establishing a workplace environment where employee’s empowerment and autonomy are 
stimulated. Additionally, various policies regarding career development should be adopted and implement1
ed to provide opportunities for career growth amongst administrative staff. Salaries and incentive plans 
should be reviewed to match the workload and reward employees for their exceptional job performance. 
The researchers should conduct further research studies to cover other factors that influence employees’ 
retention in Sharjah private schools as the findings of this paper did not cover all retention factors of admin1
istrative staff comprehensively.

Limitations and Delimitations
This mixed-method study aimed at exploring the retention factors of administrative staff in Sharjah 

private school. By combining both quantitative and qualitative research and data, the researcher gained in 
breadth and depth of understanding of the research problem, while compensating the weaknesses inherent 
to using each approach alone )Clark & Ivankova, 2015(. However, this method has some limitations that are 
usually out of the researcher’s control. One of these limitations relates to the participants’ honesty and their 
willingness to disclose the truth. This is because the data that has been collected represents the perceptions 
and opinions of the participants. However, techniques such as electronic questionnaires, triangulation, 
reflexivity, and positionality have been utilized to ensure the credibility and validity of the data. Another 
limitation is that this study focuses on the administrative staff in private schools in the emirate of Sharjah. 
The extent to which the findings of this study can be generalized to other emirates is unknown.  According 
to Sekaran and Bougie )2010( generalizability refers to the application of the research findings and conclu1
sions from one setting to other settings. It will be unwise to assume that the findings of this study represent 
all private schools in the United Arab Emirates. 
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Abstract

The global economic system is made up of numerous different business transactions. The most valuable 
entity of this dynamic business environment is information where continual flow is notable. The key actors of 
this global process are information intermediaries who facilitate the flow of information between the sellers 
and buyers. They are essential in international business transactions, and their aim is to benefit as much as 
possible from arising business opportunities. They seek to obtain financial gain; therefore, it can be ques1
tioned whether they follow the protocols of social responsibility and ethical behavior during their activity. 
This study investigates the social responsibility1related attitude of intermediaries and attempts to understand 
how ethical their behavior is when mediating information between separate business actors. In this research, 
data was collected through in-depth interviews and analyzed using content analysis. As a result, the activity 
of the intermediaries was systematized into six formal and informal process elements. This study shows that 
under informal circumstances, intermediaries’ behavior is less ethical, as the process in these stages is not 
supervised. Information intermediaries’ unethical behavior entails modification or distortion of information, 
the personality and reliability of the intermediary party, and misleading other parties of the transaction, which 
potentially jeopardize the positive outcome of the business. The results of the study offer tools to protect a 
business transaction against the damage that arises from the unethical behavior of business intermediaries; a 
possible solution could be inclusion of detailed conditions in the contract at the early stages of the business.

Keywords: Social Responsibility; Ethical Behavior; Intermediaries; International Business Transac1
tions; Business Relationship; Business Negotiation; Information Safety.

Introduction
As a result of globalization, global economy has become a dynamically changing system. In this dynamic 

environment, every business entity is responsible for the members of society. The key actors of the global busi1
ness relationship network are the information intermediaries. From the aspect of this study, the intermediary is 
the party who stands between other disconnected parties of the process and participates in the flow of the infor1
mation between the endpoints of the transaction. The greatest value of global economy is business information; 
therefore, ensuring its continual flow is the main source of profitmaking. Information intermediaries are those 
business individuals who make a connection between the seller and buyer without claiming ownership of the 
product, focus on joining previously unconnected parties to facilitate coordination and collaboration, and pursue 
common goals )Obstfeld, 2005; Mier et al., 2020(. 
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In the dynamic economic system, an intermediary role is essential in international business transactions; 
however, this activity has many potential risks, and the attitude of intermediaries toward business ethics is fre1
quently arguable )Itturioz et al., 2015(. Business ethics is a subgroup of applied ethics related to the business 
activity of individuals )Keller-Krawczyk, 2010(. The aim of this is to benefit as much as possible from arising busi1
ness opportunities. Business intermediaries aim to obtain financial gain; therefore, it can be questioned whether 
they practice the protocols of social responsibility and ethical behavior during their activity. The risk of interme1
diation includes the modification or distortion of information. The personality and reliability of the intermediary 
party and intentionally misleading other concerned parties in the transaction also pose as risks that can poten1
tially jeopardize the positive outcome of the business. The inappropriate behavior of the intermediary party has 
the potential to cause serious damage to other actors of the business. The protection of business information is 
very important because if obtained by an unauthorized person, it may cause invaluable damages. The business 
information, which could belong to material or intangible products, has several owners through its flow in the 
global economic system, which increases its risk of getting used by an unauthorized actor. 

Social responsibility means that business actors must act in a manner that benefits the society while max1
imizing their profit )Lindgreen and Swaen, 2010(. Considering social responsibility in the economic system, the 
wellbeing of other actors should be respected, when gaining benefits. Social responsibility can be supported by 
building up multilateral business networks )Mistarihi, 2017(. According to this research, social responsibility 
means that the ethical behavior of the intermediaries is to profit without damaging the business transaction. 
Ethical business behavior is applying the principles of honesty and fairness )Lagan, 2020(, and feeling responsi1
ble for the relationship with other individuals in the business )Kohlhoffer-Mizser, 2019(. This may not only con1
tribute to career development but may also have a positive impact on work-life balance )Parameswaran, 2020(. 
The meaning of business ethical behavior differs from industry to industry, from nation to nation, while others 
depend on the self-values of the individual )Ting-Toomey and Kurogi, 1998(. 

This study seeks to explore the social responsibility1related attitude of intermediaries and attempts to an1
alyze how ethical their behavior is when mediating information between separate business actors. This study 
focuses on the behavior of intermediaries regarding their business activity, the practice of their information man1
agement, and their attitude with other parties of the transaction. It investigates how information intermediaries 
handle confidential information, and their motives. This research aims to explore the aspects of ethical behavior 
and intermediaries’ activity in international businesses and proposes to take into account social responsibility 
during business transactions. It further aims to conduct the risk factors of these transactions.

Literature Review
The Function and Role of Information Intermediaries

According to this study, an intermediary partner is an actor who mediates business information be1
tween two different actors, and during the process, does not become the owner of the information, knowl1
edge, or product. As a result of globalization, communication platforms have developed and made interna1
tional business communication more effective and available to every individual involved in the business; 
however, despite the economic and financial digitalization and the development of global communication, 
the activity of the intermediaries have become more and more significant in business life )Tankha & Dal1
inghaus, 2020(. The real value of the intermediaries’ is their relationship capital. It makes them important 
individuals in the economy, as they form major nodes on the map of the network economy. 

An intermediary facilitates the interaction between parties, mostly for a commission or fee, but accord1
ing to Cummins and Doherty )2006(, businesses should try to leave out intermediaries by dealing directly 
with each other, avoiding any increased costs or commissions. A drawback of working with intermediaries 
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is that when they are involved in a business, they believe they deserve a bigger share of available resources 
than what others think is equitable because the judgments of the individuals concerned are egocentric, bi1
ased by their perspective, and affected by self-interest )Sezer et al., 2015(. On the other hand, their activity 
has a positive effect on the global economy. The main advantage of their contribution is they bring informa1
tion, knowledge, or opportunities to the surface that would otherwise remain unseen )Soda et al., 2018(. By 
intermediating among different distant business entities that otherwise do not connect, they allow spatially 
localized resources to be deployed across large areas, thereby facilitating the growth of the international 
economic relations among countries )Spiro et al., 2013(. Intermediary partners are key sources of informa1
tion and are important integrative connections to external sources that are not otherwise accessed )Buchan1
an et al., 2019(. They can implement other actor’s good ideas to their knowledge, mediating, tailoring, and 
personalizing it to the potential party. 

An individual who works in business life, as an information intermediary has to know the protocol, 
and thus, how to behave in a different situation, with certain persons. They have to be equipped to uncer1
tainties inherent in personal interactions, to be alert and adaptive in every situation, and to be able to detect 
others’ motives, emotions, and intentions even during very short social interactions )Gangestad & Snyder, 
2000(. Managing tensions is critical to preserve their effectiveness and legitimacy; they tend to learn to 
adapt and translate information across novel and dissimilar contexts )Quintane & Carnabuci, 2016(. To 
effectively fulfill their mission, they have to have a sharp understanding of the social environment )Grosser 
et al., 2019(; this contributes to maintaining their place in the social network. The individuals occupying an 
intermediary position with higher emotional intelligence can interpret others’ emotions, thus affecting the 
outcome positively. Their attitude is highly affected by their origin and cultural background. The success of 
an intermediary is determined by how efficiently they ferry the accurate, filtered, ambiguous, distorted, or 
supplemented business information while withholding some elements of it )Obstfeld et al., 2014(. Manip1
ulating with business information lies amongst the tools of the mediators. Intermediaries with Machiavel1
lianism personality type purposefully distort the information, and their self1interest can potentially lead to 
the manipulation of others )Gunnthorsdottir et al., 2002(. 

Business Ethics and Social Responsibility of Intermediaries

The line between ethical and unethical behavior in business life is thin. According to the findings of 
Keller-Krawczyk )2010(, individuals involved in business argue that ethics is not compatible with business. 
On the ethical business activity and behavior of the intermediaries, the available academic literature is lim1
ited, because this is a very sensitive and hard-to-explore question. Trevino and Nelson )2021( defined ethics 
as principles, norms, values, and standards of conduct governing of the individual. The authors defined 
ethical business behavior as the behavior consistent with the principles, standards, and norms of business 
practice that have been agreed upon by society, what can be taught and learned )Trevino & Nelson, 2021(. 
Ethical business actors make every effort to treat every individual they come in contact with during their 
activity in the same way they would have liked to be treated )Lagan, 2020(. On the other hand, studies 
have shown that unethical behavior often arises from actions that are not recognized by actors as unethical 
)Sezer et al., 2015(. 

In the past few decades, the concept of social responsibility has become a business opportunity, and 
businesses have long recognized that their activity has to be combined with ethics. Further, they have ob1
ligations toward the society and environment )Sroka & Szántó, 2018(. The economic values dominated by 
financial considerations are highly different from moral values )Keller-Krawczyk, 2010(, and most compa1
nies are still showing limited environmental and social results that are not in connection with their value 
proposition )Bolis et al., 2021(. Being responsible for the surroundings is not just the obligation of the com1
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panies; independent intermediaries also have the urge to continue their activity in a way that respects the 
environment and the welfare of the society. The concept of social responsibility has been criticized as vio1
lating the obligation to the actors of the business )Freeman & Dmytriyev, 2017(. Intermediaries frame social 
sustainability requirements and their associated procedures only by how their partners and sub-suppliers 
expect the procedural fairness of those requirements )Soundararajan & Brammer, 2018(. 

Intermediary companies or partners focus on their benefits and dissociate from ethical behavior when 
operating with confidential information )Suwannarat, 2016(. Intermediaries do not always act in the best 
interest of their parties, mostly because their main objective seems to be to maximize their profit rather 
than the wealth of the other parties )Latorre & Farinós, 2015(. In theory, all the mediated information ex1
change is controlled through legal contracts and supported by information technology to remain visible and 
transparent among the principles of social responsibility; however, in practice, the process of information 
mediation often occurs informally )Brooks et al., 2018(. When the information mediation process takes 
place outside the formal system, the negotiations, offers, and agreements are not being documented; there1
fore, the path of the information becomes untraceable, giving a higher risk to unethical business behavior. 
The intermediary partner who is motivated by financial or other kinds of benefits continues to mediate the 
valuable information until they find a potential partner. This partner could be another intermediary or the 
end-user of the intermediated information. When the information or knowledge flows informally from one 
point of the system to another, it may transform significantly, losing its original content. This study attempts 
to explore how the behavior of information intermediaries fulfills the guidelines of social responsibility and 
ethical business behavior. 

Method

To explore ethical behavior and social responsibility, we apply the qualitative method using in-depth 
interviews. Qualitative exploratory research is an appropriate method to collect information, define the 
problem, and determine the connections )Nel et al., 2011(. This method is suitable for a deeper under1
standing of the problem, as it allows the respondents to share their experiences, opinions, and ideas that 
support the aim of this study, to have a better understanding of the behavior of information intermediar1
ies. The purpose of qualitative analysis is not to develop a representative or objective result, but to have a 
better understanding of the personality, opinion, experience, and the subjective reality of the interviewees 
)Mészáros, 2019(.

The in-depth interviews are informal conversations led by a guide. The sample contained eight mem1
bers: individuals with outstanding experience in the business-life. We investigated the process of those 
kinds of business transactions where, between the buyer and seller, one or more individual intermediary 
actors transferred the information, knowledge, or product. We analyzed the collected data using qualitative 
content analysis. This is applicable to discover the main topics and their latent context )Graneheim et al., 
2017(. The latent context came into focus as ethics and treating sustainability issues are sensible topics. 
Thus, the research approached the topic from both direct and indirect ways. The direct approach aimed to 
assess the business negotiation process, while the indirect perspective referred to exploring the specifies of 
ethical behavior aspects. The analysis was based on the gained data, and thus the investigation was induc1
tive in nature. The controlled systematic approach may contribute to enhance the validity of the method 
)Mayring, 2004(.

This study focuses on the following research questions:
1 Q1: How is the business negotiation process built up when an intermediary is involved? 
1 Q2: What are the uncertain points of the business negotiations when an intermediary is involved?
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1 Q3: What are the characteristic factors of ethical behavior in negotiations?
1 Q4: How does social responsibility emerge in business negotiations?

Results

This study focuses on the experiences of the interviewees on the topic of ethical behavior and social 
responsibility-related attitude and behavior of the intermediaries. During the interviews, we have covered 
the subject of how ethical their behavior is during the business activity, their practice of information man1
agement in the view of confidential information, and their attitude toward other parties in the transaction. 
Based on the collected data, we systematized the process of the activity of the intermediaries into the fol1
lowing six process elements, as illustrated in Figure 1.: 

a1 Acquisition of knowledge of the business opportunity.
b1 Evaluation of the opportunity. Propound the potentially interested entities who could be investors, 

end1users, or other intermediaries. 
c1 Contacting the potential actors with a brief awareness-raising description of the business opportu1

nity. At this point, the information starts to branch into several directions.
d1 Feedback from the potential actors )including waiting time for the feedback of potential parties(.
e1 First round of negotiations: the presentation of the details of the business opportunity. Up to this 

point, the process generally takes place outside the formal system. 
f1 The process becomes formal. The contracts, confidentiality agreements, and other necessary docu1

ments are signed, the details, duties, and responsibilities being documented. 
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Source: Own construction, according to the in-depth interviews )N=8((

Figure 1. The Process of Intermediary Activity

In the first five stages of the process, the steps are not documented. According to the experiences of the 
interviewees, the information of the business opportunity transferred mostly by word of mouth is some1
times complemented with digital or printed descriptions. Potentially interested parties transfer the business 
information to other potential actors in the hopes of initiating the intention of investing in the business 
opportunity. This phenomenon makes the flow of information untraceable. The interviewees named this 
situation ”knows somebody who knows somebody“. When the feedback from the potential buyer reaches 
the seller through an intermediary or intermediaries, informal conversations become formal negotiations 
and contracting. The respondents experience an unethical business behavior wherein the intermediaries 
try to secure their interests in contracts because in practice, the other parties frequently make efforts to 
eliminate the intermediary from the business process. As the intermediary does not claim ownership of 
the information or product, attempts by the other parties to leave out the intermediary is not uncommon 
in business life; the question that however arises is, how effectively can intermediaries save their interests? 
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In the opinion of the interviewees, intermediaries modify or distort information to make the business 
opportunity as attractive as possible for the potential partner. In some cases, their behavior was far from 
ethical according to the respondents, as the intermediary did not disclose their position or status in the busi1
ness or in society and claimed they are in a much higher position, to make themselves and the business op1
portunity look more appealing; ”When they try to seem more than they are, they are willing to make every 
effort and spend a lot to maintain the appearance,“ said one of the respondents. The respondents reported 
that intermediaries often use personal excuses to break a promise or breache a contract, which is a highly 
unethical business behavior, to take advantage of the empathy of the other parties; ”Like who could take 
any legal actions when the partner says they could not fulfill their obligation on time because their moth1
er had been hospitalized )…(,“ said one interviewee when they later found out it had not happened. The 
Covid1   pandemic has given rise to unethical business behavior. In the recent circumstances, the situation, 
the present law, and the opportunities to cross any border is changing on a day-to-day basis, and business 
actors apt to take advantage of this uncertainty. They use the pandemic as an excuse when they do not ful1
fill an agreement. As there is a mandatory quarantine period of from 10 to 14 days in many areas, they get 
extra time to strengthen their position. The respondents experienced that in some cases, the intermediaries 
blamed the bankruptcy of an investment was unsuccessful because of the circumstances.

According to the respondents, the primary motivations of the intermediaries are the financial profit 
and the growth of their social capital. Some individuals who work as an intermediary are ”fortune hunters“ 
who seek the opportunity of quick and easy enrichment in a business transaction. Working together with 
”fortune hunters“ has many potential risks because ”they focus only on their interests and benefits and to 
reach what they craving for they are willing to manipulate and lie,“ said one of the interviewees. Accord1
ing to the collected data, the commission of the intermediary partners is usually around 1-2%, but there 
are transactions where their role is vital, and this can go much higher. They focus on the principles of so1
cial responsibility to the level their business parties or partner companies oblige them to. The respondents 
believe that they do not focus on the environment and the welfare of the society when it comes to high 
income: ”Intermediaries believe that sustainable development is not their obligation,“ mentioned one of 
the respondents. The desire of human nature in business of gaining as much as possible by making as little 
effort as possible will always be stronger than the consciousness of social responsibility, according to the 
interviewees.

Another example of unethical business behavior is when an individual is an expert in their field but 
does not have any experience in business life. In these conditions, intermediaries are bound to take advan1
tage of this kind of situation according to the respondents. An individual tries to market their invention, 
an intellectual product, but is not aware of the recent situation on the market and the real value of their 
product. In this situation, the intermediary offers a much lower price than the real value of the product and 
sells it at a high price to the end-user. The risk of this kind of business behavior is also high when someone 
tries to enter a foreign market and does not have accurate information on the trends of the target market. 

According to the results of the research, the unfair or unethical practices of intermediary actors have 
reached higher levels. Figure  . assumes the particular unethical business behavior that may occur through1
out the negotiation process. Using manipulation and purposefully modifying or distorting the business in1
formation to reach their goals is among their tools. In some cases, they claim, they fulfill a much higher 
position or status than in reality. They are willing to perform their activities unethically to achieve what they 
are craving. They take advantage of individuals who do not have any or low experience in international 
business life. According to the interviews, intermediaries generally do not make much effort to fulfill the 
protocol of social responsibility. The fact that most of the stages of the process take place outside the formal 
system provides an opportunity for unethical business behavior. The motivations of the unethical behavior 
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of the intermediaries can be the persuasion of the potential buyer, ensuring their position in the process, 
protecting their interests, profitmaking, the opportunity of quick and easy enrichment, and reinforcing their 
social status.
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Figure 2. Potential Unethical Business Behavior of Intermediaries During the Negotiation Process 

Conclusion

Intermediaries facilitate a business connection between two or more trading parties, and have a pow1
erful business-opportunity-creating effect in the current dynamic economic system; however, this involves 
many potential risks that may arise from the unethical business behavior of the intermediary actors. These 
risks may be manipulating other parties, purposefully modifying or distorting the business information, or 
even being dishonest. According to the results, intermediaries may take advantage of inexperienced individ1
uals who try to enter to business. The occurrence of the described risks could be significantly reduced if the 
process progresses under formal circumstances; however, this may not always happen. In practice, the first 
stages of the process occur under informal conditions while the final stages are usually documented. From 
the point of view of social responsibility, this study indicates that intermediaries fulfill the requirements to 
the level as per other parties’ expectations; otherwise, they do not make much effort to do no harm to the 
environment or society. Their aim is to benefit as much as possible from the arising business opportunities. 
The motivations of the unethical business behavior of intermediaries could be the persuasion of the poten1
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tial buyer, ensuring their position in the process, protecting their interests, profitmaking, the opportunity of 
quick and easy enrichment, and reinforcing their social status or position. 

To reduce the risk of becoming a victim of the unethical business behavior of intermediaries, we have 
proposed the following practices. Being aware of the local right and business law is useful to individuals un1
der every circumstance. We will highlight having information from official sources on the local laws about 
protecting intellectual property rights at the aimed market or area. We would also like to suggest to the 
business actors to research the prevailing market trends before entering a new market. Efforts to adapt the 
process from informal to formal circumstances at an earlier stage and make a contract that involves detailed 
conditions gives a framework to the transaction. To edit an attention-grabbing printed or digital description 
of the product that does not involve detailed information is also an appropriate solution because it may 
prevent the distortion of the information. We hope that this paper assists future and existing business actors 
to prepare for and prevent the harm unethical business behavior may cause. 

Since we have defined intermediaries from the viewpoint of this research, the business individuals we 
have interviewed have also acted as intermediaries. We have made this statement because the interviewees 
are hunting for business opportunities as a part of their work and looking for potentially interested partners 
among their contacts. The arising business opportunity grabs the attention of the individual who is moti1
vated by financial or other kinds of benefits, contacts other actors, and thus contributes to the forming of 
an intermediary chain between the seller and the end-user. This process creates the unmappable business 
networks in which the intermediaries form important nodes. How ethical is a person during a business 
highly depends on their culture and personality. 
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Abstract

For smart factories and production to be successful, companies must consider and apply new ap1
proaches to recruit and retain the most suitable workforce and talents. During hiring procedures, expecta1
tions of employers focus on skills and competences. As employees are expected to perform a wide range 
of tasks that might not necessarily be related to their current competences, training, or educational quali1
fication, employers often need to consider skills – soft or hard – beyond the knowledge acquired through 
formal training. This research aims to perform a scientific analysis of the expected skills as well as reveal the 
influence of Industry 4.0 in effecting the necessary changes in professional and academic curricula. Further, 
this research conducts an explanatory qualitative study with 16 in-depth interviews carried out by human 
resources specialists and recruitment experts. The interviews were interpreted through content analysis. 
The results show that while knowledge-based competences are important, they may be enhanced through 
soft and digital skills. With a systematic qualitative analysis of the interviews, we draw up a ”skills map“ by 
categorizing the nature of the skills that may be required by companies in the future. We also discuss the 
major points regarding future education and how industry development can enhance and/or modify tradi1
tional teaching methods and curricula. 

Keywords: employee competences and skills, career development, human resource practices, content 
analysis, Industry  .  

JEL: F , I  , I  , J  , J  

Introduction
To prepare for the changing job requirements of the Internet of Things )IoT(, sensor-driven production and 

big data management, cloud computing, and additive manufacturing, it is necessary that companies work with 
middle and higher education institutions, adult learning and teaching associations, vocational training estab1
lishments, hiring agencies, and relevant government bodies, as well as utilize life-long learning possibilities to 
tailor education, training, and subsequent recruitment to each job requirement )Salah et al., 2019(. At the same 
time, universities and training establishments must be ready to change their curricula, present practices, and ed1
ucation modules to tailor to the skills and competences expected of those entering the labor market in the digital 
age )Kozák et al., 2018(. Eventually, the organizational structure in smart factories will become linear with the 
strengthening of a ”flat hierarchy“ in management. The ”flat hierarchy“ refers to the elimination of multi-man1
agement layers between the upper and lower levels of the organizational pyramid )Keum and See, 2017(. In 
such factories and companies, smart technology connects and helps the manufacturing process from the entry 
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level to that of business planning and logistics. Intelligent manufacturing works with connected systems, the 
essence of which is to give more people more access to more business data previously only achieved by slowly 
transferring information and finalizing the decisions of those in the hierarchy )Wang et al., 2020(. 

There is a need for managers and decision makers planning an intelligent business strategy to find ways to 
share and simultaneously secure data. Using ”smart technologies“ will eventually negate the need for lengthy re1
ports and hours of discussions and meetings where decisions are traditionally made )Büchi et al., 2020(. Instead, 
decision makers can use innovations that make the right data available to those who need it.

Although data centricity is not a new concept, its essence is to provide the right data in the right place and 
at the right time, so that market players such as business leaders can make better1prepared and more informed 
decisions; intelligent manufacturing ultimately makes this possible in real time. With the help of the Internet and 
cloud service providers, decision makers can get comprehensive information about their company from large 
data sets and analytics within a few taps )Makó et al., 2018(. Data-centric architecture treats all data as a com1
prehensive and prized asset that can simplify integration, portability, and even security across the value chain. 

Sustainability of business pertains to a company’s continued economic, social, and environmental viability. 
Intelligent manufacturing can achieve the best results in these three areas by using real-time data, staying within 
its capabilities by reducing costs, increasing productivity while managing waste and material losses well, and 
monitoring labor market challenges. Moreover, companies can collect data on issues of corporate social respon1
sibility, such as customers’ willingness to demand fair trade and working methods. They can also track the supply 
chain and information needed for suppliers to operate sustainably and fairly )Rahimi et al., 2017(.

Smart companies not only give everyone access to the data needed to solve problems but also empower 
their employees to use it to their advantage. This approach will add a new dimension to a company’s mindset and 
establish organizational trust, as employees will no longer simply do what they are told. Non-linear employment 
is much more about continuing the subsequent work processes, minimizing wastage during production, and 
maximizing profit. 

According to an international research study )Tu, 2018(, 69% of manufacturers certify the use of IoT technolo1
gies such as document management, warehousing, shipping/ logistics, and packaging to increase their profitability. 

Academia, governments, and companies all need to adapt flexibly to the challenges of the 21st century. As 
there is an urgency to change practices in manufacturing, innovation, and of human resources, companies need 
to retrain their employees, adopt new work and organizational models, and engage in new strategic workforce 
planning with Industry 4.0 in mind. 

The objective of this study is to identify the skills and knowledge necessary for smart factories in the digital 
age by conducting a qualitative survey of    relevant representative companies. A further aim of the study is to 
identify the competences that enhance the employability of future engineering professionals. 

Literature Review
Recruitment at Industry 4.0 Companies

Companies must prepare to retrain their employees more often to keep pace with newer technological 
developments. In fact, the retraining of current employees is necessary even in countries such as Germa1
ny, where the industrial workforce is fundamentally highly skilled )Belova et al., 2015(. Although many 
companies these days have programs for employee training, these efforts need to be expanded and refined 
)Cavaco et al., 2013(. Effective training programs for specific job skills should be developed, for example, 
those for systems related to the use of augmented and virtual reality as well as sensor-controlled robotics. 
Furthermore, it is vital that online competency-based learning programs be provided, thus ensuring a flex1
ible schedule for retraining employees. Training programs that impart a broader range of skills will become 
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more common as many workers perform on larger, more complicated projects. Maintaining a positive per1
spective and applying change management methods is essential for employees to adapt flexibly to new 
processes and challenges )Andor, 2018(.

Industry 4.0 is creating new types of interactions between people and machines that will have a sig1
nificant impact on the nature of work and organizational structures. Therefore, to meet the increasing vari1
ability of production schedules, companies need to consider new work models that include flexible office 
scheduling )Mast et al., 2020(. Companies also need to rethink their management of decision-making sys1
tems; for example, a robot coordinator does not have to wait for instructions from the boss before begin1
ning emergency repairs to production equipment. Thus, if companies implement a flatter organizational 
structure, any scattered data can be used and controlled more efficiently )Zehrer, 2017(. At the same time, 
Industry 4.0 requires a closer integration of the company’s IT and operations departments. Thus, software 
developers need to fully understand how their solutions are used in manufacturing, while operators need 
to understand how these solutions affect production lines. Hence, the relationships between software de1
velopers and operators must be designed such that complex IT tasks can be handled seamlessly. Companies 
also need to ensure that people continue to manage innovation responsibly, coordinate overall processes, 
and use skills and competences that can provide a competitive advantage over other humans as well as 
robots )Hecklau et al., 2016(. 

Recruiters need to focus on skills and competences, not on qualifications based on degrees and titles 
)Falkinger, 2016(. This means employers must emphasize the relevant characteristics and skills required 
in the workplace, as formal degrees and training methods are no longer sufficient. Usually, a certified me1
chanic is recruited to perform a special repair; in Industry 4.0, manufacturers must look for a mechanic who 
is open to change, has expertise in repairing machines and specialized experience with specific machine 
brands, and is familiar with IT systems )Szalavetz, 2018(. 

To prepare for the changing job requirements inherent in Industry 4.0, companies need to work with ed1
ucational and vocational training institutions, employment agencies, and relevant government bodies to tailor 
education, training, and subsequent recruitment to each job and its requirement )Benesova and Tupa, 2017(. 
As the talent pool for Industry  .  jobs is not limited to recent graduates, it is crucial that companies recognize 
and account for the talent and competences of their existing employees, as well as experienced consultants 
from outside the company who have the right skills to be assigned the right jobs. Employees involved in human 
resource recruitment also need to upgrade their skills to be able to operate more effectively in this new environ1
ment )Hartmann and Bovenschulte, 2013(.

Strategic Workforce Planning

In addition to transforming the industry workforce, Industry 4.0 is accelerating the need for new types 
of leadership skills and is increasing the competition for talent in many countries. To address the diversity 
of future challenges, companies must also pay close attention to strategic workforce planning )Melchor, 
2013(. Strategic workforce planning refers to allocating resources to corporate activity that way it provides 
sustainable efficient business operation and development )Mayo, 2015(. This activity can begin with the 
systematic collection of basic information about all employees, followed by the categorization of different 
types of workers into workplace clusters. Quantitative modeling of data on employee dropouts and retire1
ments )on the supply side( and simulating personnel and labor requirements )on the demand side( can also 
be used to determine corporate forecasting, productivity improvements, and revenue growth )Paisey and 
Paisey, 2018(. Supply and demand models can also be used to conduct a comprehensive gap analysis that 
provides insight into the measures needed, such as developing employees, retraining them, selecting new 
ones, and outsourcing the existing ones to another area. This planning process may have to be repeated an1
nually due to the pace of development )Vasilache et al., 2011(. However, planning, training, and motivating 
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employees is important throughout their employment process. Additionally, career1oriented development 
can contribute to more efficient company performance )Parameswaran, 2018(.

Industry 4.0 offers huge opportunities to the manufacturing industry and national economic growth. 
Conversely, there will be high rates of job loss )around 30%( in certain job categories such as assembly and 
production and significant job creation in others, especially IT, additive manufacturing, cloud computing, ro1
botics, augmented reality, and data analysis )Li et al., 2014(. Retraining employees on-site or sending talent1
ed graduates to more trainee programs offers endless opportunities for companies willing to consider these 
options, because trainee or graduate programs can help overcome the lack of experience )Thom, 2019(. 
However, it would be advisable to enable development of skills and competences at the educational level.

The extent to which Industry 4.0 boosts higher employment depends on how successfully compa1
nies use technological advances to develop new products, services, and business models. It will be crucial 
to the implementation of Industry 4.0 for companies to retrain part of the workforce, where necessary, to 
close the IT skills gap with flexible education and training systems. Success requires an in-depth under1
standing of technological developments and their quantitative and qualitative impacts on the multi1level 
workplace. Furthermore, acquiring and utilizing this understanding is worth the investment because it 
is expected to result in a more prosperous national economy, enhanced productivity, and a much larger 
workforce )Benesova and Tupa, 2017(. 

Research Methodology
Data Collection

Relevant experience can enhance the validity of the study )Erlingsson and Brysiewicz, 2017(. Thus, 
the participants of this research also have relevant experience; some were former university students in the 
current economic environment. Consequently, in the selection of employment, they can actively participate 
in drawing conclusions and making relevant suggestions about how academic and business fields can co1
operate better in the future. In addition, in qualitative methods, the relationship between the researcher and 
participant is often considered less formal than in quantitative research. Combined with quantitative mea1
surements, a qualitative study can provide a better understanding of the questions related to the problem 
raised, thus optimizing the research method quality and usefulness )Strijbos et al., 2006(.

As part of the research, semi-structured in-depth interviews were conducted of the representatives 
of 16 companies in Hungary. All participants together formed a ”unit“ that included many types of busi1
ness entities. Later in the research, companies can be grouped by several aspects but so far, the research 
has not reached the level of saturation to be expected in qualitative research. Not only is there a need 
for further inquiry, but also a necessity for choices from a wider palette. Currently, the 16 companies are 
divided into three groups according to their profiles: One group includes companies whose activities are 
related to the automotive industry in several aspects, thus creating a necessary parallelism that connects 
them to the competences expected of engineering students. The second group represents the economic 
and cyber security industry, so they will be connected to questions pertaining to the security engineering 
student group. The third is a slightly mixed group with, for example, representatives from the banking 
sector and public institutions. In fact, all three groups can be further broken down by size, as all three in1
cluded multinational company representatives as well as those from the SME sector. 

Content Analysis

In academic and higher education systems, there are three broad categories regarding qualitative re1
search: observational studies, in-depth interviews, and content analysis of various written notes. The advan1
tage of qualitative research is that the participants are free to express their opinions, make suggestions, and 
possibly contextualize their ideas and values, thereby shedding light on a given topic in a way that has not been 
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thought of before )Elo et al., 2014(. In-depth interviews allow participants to share their experiences on a spe1
cific issue or phenomenon of interest. Moreover, they place the assessed issue into more different perspectives. 

The method of content analysis )CA( is often similar to a previously used model of statistics that dates 
back to the ‘50s, when it was developed as part of communication studies. Qualitative approaches also 
require an analytical process that includes formulating the research question, sampling, establishing rela1
tionships with different participants, setting categories, and coding )Lacy et al., 2015(. 

The beginning of CA is rather inductive as there are no pre-defined concepts or systems, but the direc1
tion of the research and definition of categories are based on current research, relevant questions, and given 
answers. Based on these, the research can also reveal the existence of hitherto unknown or uninterpreted 
connections that appear primarily through the text )Berterö, 2015(. Evidence for the existence of a thesis or 
correlation is just as important as the original questions guiding the research )Renz et al., 2018(. Qualitative 
CA also pays attention to semantic relationships, referring not only to the presence of words but also to their 
underlying meanings and content. In fact, it goes beyond merely counting words or categorizing columns 
and text bodies that represent a similar meaning )Gaur and Kumar, 2018(. CA can also go beyond the obvi1
ous content by including latent content that provides context to the results )Graneheim, 2017(. 

The main aim of this research is to explore the gap in competences between the industrial and the 
academic sector. For a deeper context, a further aim of the study is to extend the research to a wider aspect 
of the corporate or SME sector’s needs. 

Findings
The participants provided detailed explanations, reasoning, and justification, thus providing a broad1

er system of correlation that could become channels for further questions and research. Based on their 
responses, it was observed that all groups have many different views and opinions, so clear formats could 
not be set up for the time being. Ultimately, a tabular summary of the responses revealed that there were 
participants whose responses fell into more than one category. 

According to the result analysis, there were three groups to be set up based on the competences ex1
pected for future employment in the digitalized work environment. 

 

 

Industry 4.0 
Smart 

manufacturing in 
the

digital age

"Soft"competences: 
- Teamwork

- Communication
- Creativity

- Problem and conflict solving
- Change management

- Drive
- Adaptibility

Field and job-related competences:
- Mathematical and engineering practice

- Language knowledge
- Critical thinking

- Experience in the field

Digital competences: 
-3D manufacturing 
- Online marketing

- Online communication
- Cloud computing
- Data management

- Cyber security practice

Source: Author’s own construction according to the in-depth interviews )N=16(

Figure 1. Expected Competences in the Digital Age
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To explore the main aim of this research, the adequacy of university education in terms of labor mar1
ket requirements, new groups, and correlations can be distinguished by examining the circumstances and 
aspects of each participant. According to the interviews, a well-differentiated trend is that in an increasingly 
dynamic world, university education is an ambiguous qualification since it does not have the capacities of 
full market matching, yet it has the full capacity to educate future scientists. In the research, members of the 
corporate groups drew attention to a deeper knowledge of practical and technological science. It is not so 
much the responsibility of the industry as of the higher education sector to change the direction of training 
and curricula. The third group was represented by those who saw the lack of basic competences, such as 
lack of self-knowledge, teamwork, and respect, as the main problem. Therefore, these competences should 
be mastered from the beginning of studies, as early as primary school, and extended through higher educa1
tion. According to the representatives of the ”more satisfied“ group, the students themselves are responsible 
for how much they benefit from their university years and how motivated they are for each subject. What 
are their indicators on the issue of individual responsibility? Only one participant considered preparedness 
much better than it had been   ‒   years ago, since communication and the necessary learning had begun 
mutually in industry and academia. 

Table 1. The Different Narratives Regarding the Relationship among University Education and Labor 
Market Challenges

University education meets labor 
market challenges 

University education partially 
meets labor market challenges

University education does not meet labor 
market challenges

”Much better than 10-15 years ago. This 
is because the relationship and cooper1
ation of universities and employers is 

much closer for the benefit of students 
than in previous years.“ )I1(

”The environment is changing 
so fast that I think it’s hard to 

prepare for it.“ )I3(

”In practical IT knowledge also in security tech1
nology and the ability to proactively participate 
in active projects need development in higher 

education.“ )I2(

”In terms of qualifications, in the case of 
well-motivated students ...“ )I5(

”...more practical items would 
be needed, factory and compa1
ny visit where students would 

get closer to each job and 
function […] .to see the causal 

relationships.“ )I4(

”They do not receive sufficient practical training 
and in some areas do not receive technological 
knowledge that meets current market expecta1

tions…“ )I6(

”If the students are open and inclusive 
of the curriculum, I think so..., if they can 
learn leadership skills, meaning they that 
are capable to give sound feedbacks, pri1
oritize, have responsibility for decisions 
and also to work precisely and on time. 
These skills are not necessarily creative 

skills, but equally important“ )I10( 

”Rather, it provides a profes1
sional foundation for corporate 
training. If we make good use of 
it, we can retain the workforce.“ 

)I7(

”…you can’t prepare young people because the 
demand is diverse.“ )I8(

”Only in small proportion“ )I9( ”…standardization is very poor in the European 
Union, so many companies develop applica1
tions themselves that initially require more 

people and more time. Higher education could 
do more in this field, perhaps. )I11(

”Candidates who had already 
worked during their university 
years or were given indepen1
dent responsibility in higher 
education got ahead“ )I15(

”The university does not prepare students; the 
demand of industry is changing much more 

dynamically than higher education itself.“ )I12(

”…an unpredictable, often 
unreasonable, rapidly changing 

legal environment“ )I16(

”We need global knowledge, and a systematic 
approach. They are missing these.“ )I13(
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University education meets labor 
market challenges 

University education partially 
meets labor market challenges

University education does not meet labor 
market challenges

”It doesn’t prepare the students. Universities do 
not have an in-depth knowledge of the industry 

needs.“ )I14(
”They lacked self-knowledge, they came with 
learned template answers, the university edu1
cation alone does not prepare students for the 

world of work.“ )I15(
”University education does not really prepare 

them.“ )I16(
Source: Authors’ construction according to the in-depth interviews )N=16(
Note: ”I“ stands for interviewee.  

Conclusion
In the age of digitization, not only are fast and smart technologies changing the field of employability 

rapidly, but so are other factors, such as intercontinental trade and globalization. The increase in elderly 
people causes great demographic change which affects environmental sustainability, a major global prob1
lem. As urbanization advances, there is increasing socio1economic inequality, political tension, and uncer1
tainty. These circumstances dramatically influence how jobs and careers evolve. Universities are not always 
capable of keeping up with all these changes to redesign their curricula; one solution is perhaps to teach 
generic knowledge with emphasis on digital skills and emotional intelligence. It is also important to teach 
these skills not only within the frame of higher education but also to start as early as elementary school. 

A systematic analysis revealed three different sets of competences )knowledge and skills( that must be 
developed throughout the education period to accompany the industrial and technological revolution. The 
responses about the adequacy of higher education highlighted in Table 1 show that universities must take a 
further step to include in their curricula subjects of knowledge in contemporary fields.

It would be also imperative to have a closer relationship and active partnership with the relevant in1
dustry players to know what new subjects to include in the curricula and what competences to strengthen.

Limitations
The most obvious limitation of this research is the number of participants; the research has not yet 

reached the ideal level of saturation, so the involvement of more companies is required. Further, the re1
search is based on companies in Hungary, even though some were of international origin. The research 
also lacks inputs about higher education plans and technology implementations, such as the usage of a 
wider range of digital technology, from government bodies. At some point during this research, the mem1
bers of the educational body should be interviewed about their willingness to accept digital technology or, 
perhaps, the possibility of it. Further, a comparative study should be prepared regarding how the expected 
skills have changed, if so, after the COVID1   pandemic. Whether the institutions and remotely function1
ing employees and students require a deeper mutual trust and the ability to adapt to this unprecedented 
situation should be examined. Moreover, an entire chapter should be allocated to how all these changes 
influence students’ skills and abilities, especially as they become more technologically dependent while 
becoming socially disconnected from their peers and teachers. To expand this research, educators should be 
asked how the educational sector can keep up with the labor market demands for students’ competences.   

It would be also imperative to have a closer relationship and active partnership with the relevant in1
dustry players to know what new subjects to include in the curricula and what competences to strengthen. 
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Abstract

The Covid-19 pandemic affects people’s everyday lives in many ways on every continent, so research 
on the subject deserves special attention. The crisis has completely upset the world economy as no one has 
been adequately prepared to deal with an epidemic of this magnitude. Issues of business ethics have been 
hot topics in the past, which is partly related to the growing importance of CSR. The unexpected appearance 
of the pandemic was new on the part of employers, but at the same time, it required more intensive, de1
termined opinion formation, which is also in the interest of employers, as this way they can maintain their 
daily operations. Our research examines the ethical behavior of employers toward employees during the 
Covid-19 pandemic period in 2020. According to the results of the questionnaire survey )n = 160(, employ1
ees are generally satisfied with the steps and changes in their workplace caused by the pandemic situation 
and related state regulations. The majority of the respondents experienced full-fledged communication and 
openness from their employer regarding the company’s relationship with the pandemic era. In addition to 
introducing various measures, companies have shown tremendous flexibility to keep jobs. In our experi1
ence, in general, market players are ethically trying to survive the biggest recession of the century.

Keywords: Coronavirus Epidemic, Business Ethics

Introduction

Large companies have a direct impact on the lives of hundreds of thousands, in some cases millions, 
of employees. In addition, they influence the masses on a daily basis through their business-market re1
lationships. For these reasons, consumer society requires companies to place great emphasis on ethical 
soundness, which faithfully reflects the company’s core business commitments. From the smallest business 
to the largest mammoth company, ethical revelation sets the basic direction in which the philosophy of a 
given business is built and along which it continues its practice. Business ethics is essential alongside proper 
business policy. It provides guidance on questionable issues where a bad decision could negatively impact 
a company’s reputation, such as corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate 
social responsibility, and asset management responsibility.

In late December 2019, the Chinese government issued a public alert worldwide that a pneumonia of 
unknown origin had struck in Wuhan. A new coronavirus infection was identified, which became known 
as Novel COVID-19. Shortly afterwards, it was declared a worldwide epidemic by the WHO )World Health 
Organization( as it emerged on several continents. The outbreak is placing an extraordinary burden on 
health worldwide and, at the same time, on every single sector, causing a huge upheaval. The crisis has 
completely upset the world economy. No one was adequately prepared to deal with an epidemic of this 



Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic

    Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities

magnitude and scale. It has stirred up the international markets and created fear in local retailers alike, as 
everyone is affected in such a global crisis in their own way. It weighed down on large industrial towns with 
the same blow as on smaller villages. Apart from the immediate economic effects, we have no idea about 
the long-term economic consequences. One after another, world leaders are announcing more and more 
of their defense measures. As more and more action comes in a row, the eyes of the world, rising from the 
first shock, turn their focus to defense and the new era after the pandemic. We have to learn to live with it, 
many say, and we definitely have to learn to adapt to the situation so that we can deal with it and overcome 
it. It is also a question of how the outbreak of the epidemic affects the employees and how organizations in 
different sectors behave ethically towards their employees in such a situation.

The unexpected appearance of the pandemic on the part of employers requires a rather novel, but 
at the same time more intense, determined and in any case unified opinion formation, which is also in the 
interest of employers, as they can maintain their daily activities in the long run. Thus, our research addresses 
how the ethical behavior of employers towards their employees changed at the time of the 2019 coronavi1
rus outbreak. In order to understand the content behind the key issues, we want to understand the mecha1
nisms of influence that have developed on the side of employers regarding ethical issues in connection with 
the coronavirus epidemic. Ethics, and within that, workplace ethics, has become a very popular research 
topic. The novelty of our research is that it examines the workplace ethical implications and consequences 
of the global coronavirus epidemic. We are interested in how employers and employees are affected by 
the emergence of the epidemic, and how ethically the sectors in the sector under study behave ethically 
towards their employees in such a situation. This paper is structured as follows: First, we summarize briefly 
the most important issues of business ethics and pandemic situation mainly from economic aspect. Then 
we present our quantitative research on workplace ethics issues during the Coronavirus epidemic.

Summarizing Literature Review about Business Ethics

Business ethics is a form of behavior that projects the values of ethics onto business behavior. Its main 
goal is to help companies and employees and their stakeholders to make a decision on an ethically ques1
tionable transaction, and to steer business decisions in an ethically acceptable direction according to their 
goals. Of course, each sector has different characteristics. Companies develop their own codes of ethics in 
accordance with the required minimum rules of ethical conduct )Gonda, 2018(.

In the 21st century, the unfortunate side effects of globalization and liberalization are corruption, fa1
voritism, the deterioration of human values, business, government, and social differences. It is no longer 
enough to operate successfully in fierce competition, but it is also necessary to comply with community 
norms and ethical principles of public conduct. It is necessary to establish the expectations of the organi1
zation, both towards other market participants and towards their own employees. Business behavior that 
focuses on ethical behavior is becoming more and more common all over the world, the practice of creating 
codes of ethics and its inclusion in the company’s basic operations is spreading )Girisha et al., 2020(.

There are normative and descriptive elements to business ethics. Normative ethics discusses how the 
behavior of a company and its employees is influenced by socio-cultural differences and how their social 
environment can affect them, while the descriptive part deals more with how individual traditions, religions, 
employee personal beliefs influences the integration and behavior of the individual in the organization, and 
what influence they have on the organization as a whole, its policies and procedures )Bencsik et al., 2018(. 
Business ethics is the foundation of any strong organization. Whether we are looking at a small business or 
a large multinational company, it can be said that ethical funds lay down the basic work ethic of employees, 
encourage employees, as well as partners to work honestly, faithfully, and ultimately improve the compa1
ny’s results )Girisha et al., 2020(.
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Individual factors present in the organization have the same effect on the ethical judgment of the or1
ganization as the characteristics of the organization as a whole )Hassink - de Vries - Bollen, 2007(. On the 
one hand, it is very important to educate individuals and integrate them into organizational culture, which 
is only possible by creating the right foundations and organizational unit )Trevino, 1986(. The best-known 
tools for creating and institutionalizing the moral environment are corporate codes of ethics, which are an 
essential part of every institution in the modern business world )Cowton - Thompson, 2000(. The company 
sets out in a code of ethics the ethical principles and rules that influence practices and relationships within 
and outside the organization )Kaptein - Schwartz, 2008(.

The code of ethics incorporates, in accordance with the norms of ethics, the principles and rules of eth1
ical conduct used by the company in the organization. In general, it is publicly available to anyone interest1
ed. It summarizes the ethical issues and expectations in line with the operation of the company for both the 
company’s internal members )shareholders, employees, managers, trade unions( and its external contacts 
)customers, entrepreneurs, suppliers, competitors, partners, various organizations(. It sets the direction for 
the expected ethical standards and defines the responsibilities and their tasks in relation to these directions, 
so that it can be used within the company towards each other and the stakeholders in accordance with its 
purpose )Kaptein - Schwartz, 2008(.

Workplace ethics practically shows what values an organization follows towards employees )Meyer, 
2019(. More concretely ”The ethical standards of a company are top-down and bottom-up, and the em1
ployer sets the example“ )Meyer cites Selepak, 2019(. According to the Josephson Institute, a nonprofit 
organization there are the Six Pillars of Character which improve ethical level in business: Trustworthiness, 
Respect, Responsibility, Fairness, Caring, and Citizenship )southuniversity.edu(.

The Global Business Ethics Survey of      conducted a large1scale survey of   ,    people in    coun1
tries about their workplace ethics experiences )Global Business Ethics Survey(. One third of the respondents 
experience a failure of the employ1
er to comply with some ethical ob1
ligation. This approx. 30% are also 
high, but in our view, it is worrying 
that 21% of respondents consid1
ered the situation to be abusive. 
According to the study, corporate 
mergers appear to greatly increase 
the chances of non1compliance 
with ethical obligations. The Global 
Business Ethics Survey of      also 
has been published and we can see 
that employees who feel pressured 
for a certain unethical behavior are 
much more likely to recognize it 
)see Figure 1(. Unfortunately, the 
recent study makes only a general 
mention of the epidemic, but em1
pirical data and analyzes do not yet 
show the consequences of the epi1
demic.

 

  

)Global Business Ethics Survey, 2021:7(

Figure 1: The Global Business Ethics Survey of 2020  
About Six Rypes of Misconduct
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The Short term Effects of the Pandemic

COVID1  , a coronavirus disease, broke out in the second half of     . Presumably, it originated in 
Wuhan Province, China, and its spread has accelerated so much that by the first quarter of 2020, it has been 
declared a worldwide epidemic by the World Health Organization )WHO 2020(. By early Feb 2021 105 
million patient were registered globally and 2,297 million people died of it )https://www.worldometers.
info/coronavirus/ 2021(. It hit its head very suddenly in the public appearance was perceived as a special 
phenomenon for everyone. To this day, it holds a plethora of open questions that present different dilem1
mas in terms of both health and politics, economics, and microenvironment. All this proves to be extremely 
interesting from the point of view of company management.

In terms of the spread and treatment of the virus, the year 2020 can be divided into two different 
periods. We can speak of the first and second waves, respectively, where the first wave counts from the 
appearance of the first infected cases and lasts until the decrease in growth along various constraints )e.g. 
till September in Hungary(. We can talk about the second wave when the increase in the number of positive 
cases started again )WHO 2020(. From February to March 2020, nearly a million new infections were reg1
istered worldwide, a remarkably high increase of 1,400% in one month. Although monthly global growth 
will not reach 100% on average from the second half of 2020, which may indicate a slowdown in growth, 
it is important to note that while at the beginning of the year a 1400% increase meant roughly one million 
inhabitants, by then, the 39% increase in October affected more than 3 million people )WHO 2020(. So it is 
really worthwhile and necessary to care about reducing the spread. We were all familiar with the extent of 
the various restrictive measures and their short-term economic and sociological effects. While many polit1
ical and economic leaders are still busy compensating for the economic damage that has occurred, others 
are trying to minimize invaluable long1term damage.

Closures were necessary in the first wave, as slowing the rate of infection reduced the potential for 
compromising patient care. Ensuring the maintenance of a healthy and sustainable patient care system 
would not have been possible without these measures and without closures. However, everything comes 
at a price )Bill Gates 2020(. A complete closure requires extraordinary energy and sacrifice from everyone 
around the world. Not only has it changed health care, education, and the daily lives of individuals around 
the world, the world economy has also suffered an astounding downturn. By the end of 2020, most of the 
world’s economies will be in recession, and per capita income fall at an unprecedented rate worldwide since 
1870 )World Bank 2020(. Developed countries are projected to start 2021 with an economic downturn of 
about 7%. Emerging markets are expected to experience a more modest decline of 2.5% )World Bank 2020(.

The emergence of Covid-19 has a particularly strong impact on workplace and organizational practic1
es. Worldwide, millions of companies have been forced to restructure their organizations. )Davison, 2020; 
Richter, 2020(. Digitization affects all companies without exception, but the potential of information tech1
nology can be realized at different speeds due to different opportunities and needs. The whole world has 
moved to information technology1based solutions at an almost unbelievable pace, and has moved its exist1
ing solutions into cyberspace. For those whose relocation of work to the online space cannot be solved or 
is only partially feasible, their daily lives had to be completely reorganized in order to fully meet current ex1
pectations )Leidner, 2020; Nguyen et al., 2020; O’Leary, 2020; Papagiannidis et al., 2020(. It was necessary 
to match not only the system itself, but also the attitude and competence of human resources as effectively 
as possible to the requirements of the new situation )Agerfalk et al., 2020(. In the new life, the introduction 
of online educational platforms and work-enhancing platforms has become critical for the smooth transfer 
of everyday work to online space )Papagiannidis et al., 2020(.
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Now the biggest task is to translate the currently made decisions and developed solutions into long-
term practice, on the one hand, because the pandemic period is not short-lived, so it is worthwhile to settle 
for a longer term, but on the other hand these new technology-driven practices are now ”new normal“ 
basics, which, later, with well-thought-out planning, can result in great cost savings )Gates 2020-TED(. The 
”new normal“ not only transforms team dynamics, but also the individual dynamics of the employee, as he 
or she has to cope with a whole new situation. In addition, due to time constraints, this experiential process 
takes place in parallel with the introduction of other leadership techniques )Miele and Tirabeni, 2020(. It 
also became necessary to rethink what are the procedures that help the team to survive online in the long 
run. New dimensions of employer-employee trust are opening up, and these need to sustain interpersonal 
interactions and team communication, a process that is certainly more complex than in the personal space 
)Greenberg, Greenberg, & Antonucci, 2007(.

Ethical Issues Raised by the Pandemic

The emergence and consequences of the virus have affected each country to varying degrees. Wealth1
ier countries have been able to impose stricter restrictions, and it is easier to control the spread of the vi1
rus through immediate, larger closures and an increase in the number of tests. Where they can introduce 
preventive measures at a slower pace, they are unfortunately expected to face greater economic damage, 
as the economy has had to stagnate for a longer period due to restrictions. In countries with less affluent 
economies, it is much more difficult to introduce austerity measures, as a possible prolonged closure could 
push millions to the brink of subsistence in a matter of moments )Gates 2020-TED(.

The literature points to the importance of the employer’s trust in its employees, which, if properly 
communicated to employees in the present situation, can increase employee performance even in this less 
promising new situation. Productivity and satisfaction, creativity and, last but not least, loyalty can increase 
if the employee feels that the company maintains confidence in its direction even in an emergency )Ed1
mondson, 1999; Greenbaum, 2019; Staples, 2001(.

The following large general ethical issues in Covid-19 viral disease can be summarized as follows 
)Bramble, 2020(:

1	 Closures: Is it necessary to use closures in order to protect each other’s health, trusting that the vaccine 
under development as well as the development of treatment will be able to stop the spread of the 
virus? Is it necessary to achieve an adequate level of flock immunity in order to alleviate the closures?

2	 Responsibility: Who is responsible for the outbreak and its spread? Can anyone be held accountable 
at all, or is it more of our collective responsibility, globally? 

3	 Immunity: Can immune individuals be lifted from restrictions in order to protect the economy in the 
long run?

4	 Masks and other protective equipment: Is it necessary to regulate the use of the mask? In order to 
protect health as well as health, how can the optimal quantity and quality of protective equipment 
be ensured while avoiding stock shortages?

5	 Duties: What are our moral obligations to survive this period together globally, minimizing harm?
6	 Vaccination: Is it necessary to involve individuals in the administration and testing of the vaccine in 

order to develop the appropriate antiserum as soon as possible?

Due to the outbreak of the coronavirus epidemic, the nature of work in most sectors changed in 2020. 
Different organizations have been forced to change as quickly as possible in a variety of ways, the feasibility 
of which is largely due to the advanced technology of the present age. In many cases, the sudden change 
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brought new problems. The focus has shifted to adapting the right technology so that companies can tran1
sition to digital sphere as soon as possible. This change may be most beneficial for the office segment, but 
in many other cases it has become necessary to reorganize the activity, understand the most appropriate 
technologies, retrain employees and broaden their education and vision. The nature of thousands of com1
panies has switched to home office or partially home office based solutions for working )Caroll et al, 2020(.

Based on the relevant literature we state our research questions as follow: 
1 What is the general opinion of people about the pandemic?
1 How has workplace ethics changed in relation to the coronavirus epidemic?
1 Have organizations introduced any changes to protect workers and maintain operation?
1 Have people’s spending and buying habits changed due to the epidemic?

The Course of the Empirical Research

The main aim of the empirical research is to understand the relationship between the ethical behavior 
of the companies towards their employees, and to understand the actions they have introduced to minimize 
their loss in the light of sudden appearance of the pandemic. 

The data that provides the foundation of the empirical research was gained through a questionnaire 
that was shared with the public in October 2020. According to the expectations the responders mostly had 
a clear view regarding their employer’s actions by then, also they could share information and their opinion 
about those. The main question is if the companies managed to behave ethical towards their employees in 
this critical time, and what kind of preventive measures were introduced by them on the short-and long run.

The questionnaire was published online and shared with potential respondents through social media 
platforms like LinkedIn or Facebook. On hand a personal, university or work network have been addressed, 
but also the questionnaire was shared in several online channels with groups, who show interest in such 
topics. Due to the main network of contacts, the main expectation was to receive answers from the com1
mercial and educational sector. Nonetheless due to the pandemic, the only feasible solution for sharing the 
questionnaire with the potential respondents was through online platform, through which the impact on 
the identity of the respondents is less likely as it was by is using different methods. Also, we wanted to en1
sure to give opportunity of sharing the thoughts on the topic, to everyone who is interested in the question. 
The main reason for that is, the topic is more than actual, but besides, it is new, and therefore very small data 
and ideological approach is available yet, due to which the more data and the more variable received are 
the better to work with to have conclusions deducted. Within 24 hours 160 response have been received, 
those are being evaluated in the next chapters. Nonetheless, the result of the research is not representative.

The questionnaire was created with Google Forms. The reasons behind the usage of this tool are the 
following: this is a very interactive tool to use, almost any kind of questionnaire type can be included within 
the usage of a default template available within the tool itself. As second, all functions are available free of 
charge. During the preparation only the framework is defined, only the questions and the answer possibili1
ties shall be shaped to the desired format. The tool itself does not recommend prior knowledge; it is simple 
to adapt to the usage. Finally, once the questionnaire is closed, on the one hand the platform creates simple 
charts for visualization and on the other hand it enables to extract the received information to an excel table 
for further analyzation.

The questionnaire was written in two languages so the questionnaire was written in English and in 
Hungarian at the same time. The reason behind, is that was predictable based on the social network of the 
authors, that the questionnaire could reach potential respondents, who are not native Hungarian speaker, 
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and we did not want to exclude anybody from giving their thoughts on the pandemic and the observed 
ethical behavior of their employers in connection with. However finally 98 percent of the respondents were 
Hungarian citizen.

The structure of the questions was designed in a way, to ensure that the wording does not influence 
the given answer by of the addressee. The questions are designed around the four fundamental levels of 
variable measurement. The questions of the first block were designed through a nominal scale, where the 
variables are named without having preset any special order. Those are mostly looking for generic data such 
as gender, living habitat or educational status. 

According to the nature of the question, in the following parts, there were Likert scales, Semantic differ1
ential scale, or in some questions Di1
chotomous questions introduced. 
In order to make sure the questions 
interpret the questioner’s thoughts 
clearly,    pilot surveys have been 
taken among people with various 
age, gender and professional back1
ground, based on whom answers 
the questions have been fine-tuned 
to ensure they provide the same un1
derstanding for all readers. 

Findings of the Empirical Research

The following methods have been used while analyzing the received data: Mean, Standard Deviation 
and Hypothesis testing.

First of all we show some demographic data about our respondents. The most of them are 41-50 and 
other ages are represented too )see Figure 2(. Proportion of respondents by gender: 65% of respondents are 
women )104(, and 35% are men )56(.

Most of the respondents live in Hungary, so the obtained data is mostly typical for Hungarian organiza1
tional solutions. In general, the respondents live in the capital or in a big city and 25% live in other settlements. 
Regarding educational information, most of the fillers have a university degree or higher )see Figure 3(.

 

  

Figure 3: Education of the Respondents

 

  
Figure 2: Gender and age distribution of respondents



Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic

    Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities

A large percentage )more than 63%( works in a full-time job, mostly as employee or subordinate po1
sition. Only a smaller ratio of 12% works in managerial role. Amongst the rest 25% the occupational rate 
is divided between senior managers, self-employed and entrepreneurs. The largest proportion whom filled 
the questionnaire are office based white-collar workers but the service sector and hospitality were also 
represented with a great proportion. 

Analyzing the standard deviation of the responses in connection with their relationship towards the 
Covid pandemic has justified  our pre-defined assumption about the fear of the virus has appeared in the 
everyday life of the respondents. Based on the responses we see that all participants has felt the effect of the 
appearance of the virus, although the distribution of the size of the impact was not equally split. Around 15 
percent of the respondents have small impact on their everyday caused by the pandemic. On the scale of 
1-6 where 1 is the smallest impact 6 is the biggest, we see a slight growth of 5 percent approaching the high1
er impacts. The result of standard deviation )22.29( reflects the fact of a general change in each one’s life 
as a result of the appearance of the pandemic although the size of the impact is derived by several different 
factors, which are being discussed in the following. 31 percent feels that their biggest fear is connected with 
the health impacts of the pandemic.

 On the one hand office workers typically perceived a change in their daily routine better and on the 
other hand it can be said that the 30-50 age group was more strongly affected than other counterparts. 
However, we can state that the proportion of those who are afraid of the virus and its effects, is over 50% 
by age group.

 

  
Figure 4: Respondents’ General Opinion about the Virus by Age Group

Analyzing this topic deeper, we can say that about 30% of the 30-40 year olds answered that they do 
not fear of the virus at all, and this group accounts for 13% of all respondents )see Figure 4(. The next 10% 
of respondents feel that they do not have enough information about the virus and its consequences to be 
able to take a stand on the issue. Only 3% of the respondents stated that they fear losing their job as a result 
of the pandemic, which suggests that a large percentage of companies and employers surveyed are manag1
ing the crisis situation well and ethically. This opinion supports my previous finding according to which the 
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employers recognized the need for change and properly communicated with their employees about how 
the change would take place.

Several measures were introduced by the companies as a result of the pandemic. The standard devia1
tion of 1.10 justifies that most people did find these measures accurate, and agreed with the ideas behind, 
although the provisions introduce are different by sectors. 76% of respondents are transferred in home-of1
fice on a temporary or permanent basis. 23% said their wages were cut temporarily or in the long run. 
Respectively, the reduction of working hours was also introduced in some cases. Health issues gained a 
bigger focus than previously so preventive measures have been introduced in several workplaces, like the 
provision of information in regards with prevention and also with the availability of protective equipment 
usage. More than 50% of the respondents stated that their workplace provides them additional health care 
available. Additionally 77% of respondents believe that their employer has provided them with adequate 
quantity and quality of information about their response to the pandemic. 76% of our respondents con1
firmed that process changes have been deployed due to the appearance of Covid-19. Nearly this ratio of the 
participants have already met the expression ”new normal“ on their workplace.

Generally the expectation towards the employees did not ease and workplace tasks did not increase at 
an outstanding pace. Half of the respondents said they were more overwhelmed but this subjective feeling 
can be a result of difficult uncertain situation due to the pandemic. The survey also shows that most of the 
people still finds difficult to plan both their work and their private lives. On contrary we also have the view 
that many people have become more flexible towards subordinates.

Concerning change in expenditures, 
no outstanding results were received )see 
Figure 5(.  We assume that the situation it1
self has no direct impact on expenditures. It 
certainly has an indirect effect, but we can1
not find a significant change among the re1
spondents of this survey. At the same time, 
the willingness to shop online has increased, 
which supports our previous thoughts that 
the new normal will bring digitalization 
changes not only in office life but in all areas 
of life. The chart below )Figure 6( illustrates 
this view very well, showing that the pro1
portion of those who prefer to shop online 
has increased by 24% in just the last year.

Conclusions

The outbreak of a global epidemic is an equally threatening impact on the lives of all of us so it is no 
longer enough for companies to compete within the market struggle but they should behave more respon1
sibly towards their employees.

The coronavirus epidemic has raised a number of questions and many of these can lead back to the 
various issues of business ethics. A digital revolution has accelerated tremendously so the current situation 
is forcing every business to change. A new era is coming, they say. The new normal mainly refers to the fact 
that it is unlikely that the world will return to the ”old wheel“ in terms of economics or health. The com1
panies must be able to adapt to the new type of working and they should work out the most effective way 

 

  

Figure 5: Change in respondents’ expenditure

 

 

Figure 6: Online Shopping Habits of Respondents
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which they can operate at the long run. With the help of information technology many companies have 
switched to home office based working which is a big step on workforce planning ahead. 

Firms have fully begun the transformation with the transition to the new normal. Awareness can be 
found along the lines of their actions, and based on the received information from respondents their em1
ployer communicates openly about the new normalization. According to our data the correlation coefficient 
)r( between the satisfaction of the employees and the received communication from the companies is low, 
which reflects regardless of sector the respondents find the measures satisfying.  Companies have shown 
tremendous flexibility to either work methods or retain employees. This is also shown by the fact that there 
was no significant feedback on the specific high pressure or the introduction of solutions that could nega1
tively differentiate the employee in the long run. Health preventive measures are also noteworthy, as this 
issue points to a forward-looking vision but we have to add that there are some negative measures, such as 
the introduction of reductions in working hours and wages. In general we have the view that market players 
try to survive ethically the greatest recession of the century.

It seems that nowadays ethical behavior means to go beyond standards and to involve the workers in 
everyday challenges and problems. The better, clear communication received by employees affects not only 
the people’s judgement on their companies, but also the quality of work provided.

The overall view is that the rearrangement of the world has begun, not only in business terms but in all 
aspects of life. Beyond the initial shock effect, the organisations must focus on building a long-term sustain1
able and ethical way of operation. Agile and digital work seems to be the new normal.
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Abstract

The extraneous cognitive load of administrative work on teachers unnecessarily increases stress, anxiety 
and ruins the work-life balance of teachers. These administrative tasks are not directly related to the activity 
of teaching and learning and when imposed on the teacher, they make the process of teaching overly com1
plex causing distractions from the core activity of the teacher. Handling such extraneous cognitive loads can 
be challenging and can interfere with the emotions of the teacher leading to days when they are not able to 
provide quality teaching. In this research, a conceptual framework is built that identifies the normal load and 
the extraneous load leading to the teacher working overtime at home and negatively impacting the work-life 
balance. 

This research is based on a mixed1method methodology using both quantitative and qualitative meth1
ods to gather data from a sample of the target population and compare the collected data using statistical 
tools. The data from the quantitative method is accurate and reliable. The research targeted public school 
teachers with more than 20 weekly teaching hours who were assigned extra administrative tasks. There were 
76 participants from schools around the UAE who responded to an online survey. Seven of these were select1
ed for an in-depth qualitative interview on their workload and extraneous duties. The results and findings 
suggest that extraneous workload has detrimental effects on the emotions and work-family life balance of 
teachers. In the end, the researcher proposes a few techniques that can be implemented to reduce extraneous 
load and thus reduce the stress and increase positive emotions and a better work-home life balance.

Keywords: Extraneous Cognitive Load, Teacher’s Overtime, Extra Administrative Tasks, Work1Life Bal1
ance.

1	 Introduction
This research was designed to investigate the workload of teachers in the United Arab Emirates )UAE(. The 

intention was to identify the usual work load, learn whether or not teachers have extra work beyond their normal 
workload, and identify any emotional or other effects caused by the extra work piled on them beyond what was 
agreed in the contract.

1	1	 Background

Teaching is a humanitarian career that goes back to the beginning of civilization. There is no doubt that 
the teacher plays a vital role in building the human future in which learning is the basis of every job )doctor, 
engineer, pilot, etc.(. Here, we have to admit that all credit goes to teachers who spend most of their time on 
planning lessons, teaching, marking, and instructing students. Compared to other careers, teaching is a job 
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with endless work even after working hours or on weekends. In the UAE, schools start at 8:00 and end at 
3:05 with more than one working hour compared to other public sector workplaces. 

That isn’t the only difference, but today’s teacher boundaries have been raised and the teacher has to 
keep working even after schooling hours. Not only teaching-related tasks but also sometimes teachers are 
assigned extra administrative practices besides the teaching duties and responsibilities in the employment 
contract. These administrative practices could be attending meetings, participating in students’ activities 
and competitions, creating celebration plan for special days like National Day, Flag Day, Martyr’s Day, any 
work related to student’s attendance, behavior, analyzing and marking grades, student clubs and extra peri1
ods for absent teachers, etc. This non-ending workload adds up to almost 40 hours a week, which becomes 
a heavy burden threat work-life balance for most of them. It adds to their stress and can cause them to be 
less focused while teaching the subjects with students losing out on quality teaching from the teacher.

1	2	 Research Objectives

Primarily my study is investigating, gathering, understanding, and analyzing data related to the impact 
of extraneous cognitive load of administrative work on teachers. A number of similar studies were conduct1
ed where it was noticed that the teacher’s workload had been remarkable increased in different countries. 
The research objectives are:

1 Investigate the difference between the teacher’s regular teaching work load and administrative 
tasks that are assigned to them.

1 To study the effect of the extra load on the teacher’s work-life balance.
1 Research the elements that help teachers have a better work-life balance.
1 Research the aspects that cause teachers to have a worse work-life balance.

1	3	 Research Questions

Research questions are the standby stage of the research design that came once you highlight a certain 
issue to study )Maxwell, 2013(. Below are research questions that will guide this study in UAE, which are 
mainly based on the literature review and the conceptual framework to find the impact and relationship 
between teacher’s workload )administrative practices(, work-life balance and job satisfaction: 

1 How have administrative practices assigned to public school teachers influenced their work-life 
balance?

1 What facilitators assist public school teachers in achieving contentment in their work-life balance?
1 What barriers do public school teachers face in achieving contentment in their work-life balance?

1	4	 Conclusion and Structure of the Paper

By the end of this study, these questions hopefully provide a deep understanding and justify the im1
pact of extraneous cognitive load of administrative work on teachers and practices to support teachers in 
working smarter not harder.

Chapter   has given an introduction to this research, including the research objectives and questions. 
Chapter 2 will have a literature review as well as the conceptual framework. Chapter 3 discusses the meth1
odology I used for the research. Chapter   presents the data I collected and my analysis, and Chapter   is the 
conclusion of my research including limitations and suggestions for future studies.
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2	 Literature Review

Teacher’s workload is an old phenomenon that many teachers struggle to balance with family and 
social life. This chapter defines teacher’s workload, factors and work-life balance, effect of workload on job 
satisfaction, productivity and personal life and teacher: work smarter not harder. It will also give the concep1
tual framework for the research, which was designed after completing the literature review and deciding the 
best way to meet the research objectives.

2	1	 Operational Definition of Key Terms

2	1	1	 Workload 

Workload is defined by Hochschild as the amount exceeding the total working hours or tasks of the 
employee )2003(. However, it is the intensity and diversity of the work that is out of worker’s control )Mess1
ing, 1998; Messing, Neis, & Dumais, 1995; Messing et al., 1997(. This research will look at the main factors 
that lead to teacher’s workload. 

2	1	2	 Work	life Balance

Work-life balance is a new concept that appears due to recent socio-demographic changes and seeks 
to create sustainable balance between work and personal life )Kreitner & Kinicki, 2004(. It is described by 
Blase and Pajak, )1986( and by Spencer )1986(, as a friction that links work with family. Work-life balance 
can be a tool that measures the rate of teacher work-life balance and how beneficial this is to the teacher’s 
work productivity and overall satisfaction and happiness. 

2	1	3	 Job Satisfaction/ Dissatisfaction 

The quality of work experience that individuals pay attention to and link it with their work activity, de1
sires, wants and expectation and that shapes their attitudes and work lives )Goldthorpe et al., 1968; Beynon 
and Blackburn, 1972; Russell, 1975( This research investigates the relationship between the job satisfaction 
and a teacher’s workload. 

2	1	4	 Working Hours 

Working hours is defined as the number of hours that the work requires from an employee. Article 
65 of the UAE Labour Law identified that the public sector should have 7 hours/day and the private sector 
working hours are 8/day. Work-interfering-with family is a type of work-family conflict that occurs when 
work activities intrude into in family life/work at home )Greenhaus & Beutell, 1985(. This will explain the 
relationship between working hours and the workload. After Covid-19 pandemic, there has been additional 
flexibility added to these rules by the government. )Ryan, 2020(

2	2	 Teacher Workload and Main Causes 

Teachers spend limitless time preparing, planning, marking and assessing papers. This part of the job 
has become routine and has become an issue that increases worries, concerns and the workload of teach1
ers. It is a multi-faceted concept where the teacher exceeds the daily/weekly working hours or handle more 
tasks related to the job as unpaid overtime )American Psychological Assoc., 2017(.

Some researchers consider marking as one of the factors that most increases teacher workload. Be1
sides paper marking, teachers provide constructive feedback based on student progress.  
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Planning, Preparation and Assessment )PPA( are also linked to the workload. For the planning, teach1
ers need to plan one lesson with various activities according to their students’ level of understanding )dif1
ferentiation(. That takes more time than planning one activity for all. Preparing and getting the needed 
resources ready for the class takes time, and this time is extended according to class size or with curriculum 
changes. That is exactly what happens with the Design and Technology curriculum in UAE, therefore the 
teacher has to join training at the beginning of every term and prepare new material that is totally different 
from the previous year. Assessment marking also takes a massive amount of time. 

Adding to PPA, there are other tasks assigned to the teacher as part of the job including parent teacher 
meetings, attending online and face-to-face training, events and occasions planning, invigilating final ex1
ams and solving technical issues. It has been found to have one of the heaviest workloads, and this is not 
considering additional administrative practices that are often added on. As a result, the teacher becomes 
squeezed after regular working hours to accomplish more administrative or subject-related work before it 
accumulates )Campbell & Neill, 1994, p. 161(.

2	3	 Effects of Workload on Job Satisfaction, Productivity and Personal Life 

A teacher’s workload wasn’t as heavy even four years ago. A teacher’s class load would not exceed 15 
or 20 working hours, but recently with the change of the UAE vision and mission teachers are required to 
work at least 24 hours per week, even reaching 30 hours at times. Teachers can be asked to work repetitive1
ly 6 out of 7 hours/day, however this will negatively affect the teacher. In research about the relationship 
between high workload and job satisfaction, Wylie )1997( conducted a survey in New Zealand and found 
that higher workload led to low morale and dissatisfaction of the teacher. The level of dissatisfaction was 
measured depending on the workload and the research found out that job dissatisfaction amongst teachers 
had increased significantly.  

Robinson )2011, p 103( mentioned that those who have a higher workload have no time and energy 
to prepare and to develop fulfilling careers, and that threatens their productivity and performance. For the 
personal life, it is mentioned based on the survey findings that anxiety increases due to the workload and this 
has a negative impact on personal life. Our minds, when overwhelmed by worries and anxieties about work, 
neglect the moments of joy and happiness around us. There are those who forget about themselves, their hob1
bies, interests or even family responsibilities and focus on accomplishing the limitless work on their hands. 
Teachers in these circumstances wonder what would happen if they disregarded and ignored the additional 
work once they left the school premises. This research will be a step towards answering this question. 

2	4	 Teacher: Work Smarter Not Harder

Some tips are mentioned that could help to limit the workload and stabilize the teacher’s work-life 
balance. First of all, Information and Communication Technology )ICT( is one of the areas that could be in1
vestigated for methods to minimize or limit a teacher’s workload and contribute to their productivity. Once 
the teacher uses online websites or media to prepare and plan lessons, this would limit the preparation time 
and also help maintain records and keep copies for the following years. It will be easier to engage students, 
motivate them and allow both teachers and students to access material at home. Here in UAE, the Ministry 
of Education )MOE( launched the Learning Management System )LMS(, an online learning website so the 
teacher can interact with students, and create homework, activities and exams that the system automati1
cally marks )multiple choice, True and False and Matching questions(. Also, it allows the teachers to share 
lesson plans and other learning resources with their colleagues. 

Another practice that could be adopted by teachers with multiple and varied duties is to prioritize their 
work, so students’ needs should be put as the top priority with all other work duties coming down from 
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that )Bridges, 1992(. With proper time management and prioritization techniques, teachers may be able to 
provide themselves a better schedule to accomplish then overwhelming number of tasks assigned to them. 
So, with the use of technology )ICT(, the LMS system, time management and prioritization, it is possible for 
the teachers to handle the heavy amount of workload.

2	5	 Conceptual Framework

A conceptual framework is an algorithm that shows the beginning and the end of the study. The di1
agram in Figure 1 shows the teacher workload that’s achieved using if statement for the working hours / 
week. This represents the combination of the teacher’s classroom work and administrative work assigned to 
the teacher on top of that, and the risks that result when this imbalance increases. 

The diagram below is depicting that if the regular workload of planning, preparation assessment and 
others is greater than 40 hours a week and other administrative tasks are added to that workload, it will 
result in dissatisfaction and an imbalance in work-life both leading to low productivity, family and social 
problems, stress, anxiety and health problems associated with that. 

 

  Figure 1	 Conceptual Framework
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Starting with the working hours of the teacher, once it exceeds the weekly limit above 40 hours, then 
the teacher joins the circle of workload.  The work is divided into two categories: class-related work and 
administrative-related work. Class-related work is the work that teacher agrees to do when the work con1
tract is signed. They have a professional knowledge of this type of work that is concerned with to lesson 
planning, preparation, marking and assessing or any other work related to the teaching process. However, 
administrative-related work are the chores that are assigned to the teacher and need to be accomplished 
helping in making administrative decisions. Class-related work falls under teacher’s duties and takes time 
to finish; when more and more administrative practices are added to the list of teacher’s duties, there is a 
greater workload and greater cognitive load. 

This workload puts the teacher in the red area of risk. It lowers the teacher’s job satisfaction by lower1
ing morale and has a negative effect on teacher productivity as they may delay some tasks in order to com1
plete others. Secondly, this could lead to an imbalance work-home life by raising the level of anxiety which 
can also lead to health problems due to this unstable life. What’s more, when work is moved to the home 
)as may be required since they are not able to complete it during at-work hours(, the teacher will not find 
time to do their responsibility toward family or children. Social and family problems can occur due to that. 

There are some suggested practices to minimize teacher’s workload using motivation theory and by 
looking at Maslow hierarchy to fit the basic needs that everybody has. For the teacher, their needs include 
security, calmness and an inner balance that allows them to focus on what they are supposed to do in 
school related to teaching students, which is their top priority. 

3	 Methodology
This chapter will present the methodology of the research project, which is primarily a mixed-method 

methodology. 

3	1	 Research Approach

Mixed Methods is a recent methodology where researchers mix both quantitative and qualitative 
methods in a single study )Creswell, 2014(. I prefer to choose mixed methods because the quantitative 
method helps in gathering perceptions of a large sample of the target population and compare the collected 
data using statistical tools. The data from the quantitative is accurate and reliable. A qualitative method will 
help support the quantitative data and provide in-depth, diverse, detailed, real experience and views of lim1
ited sample. What’s more, these mixed methods are complementary to each other to gather different forms 
of data to clarify and justify my research questions. 

3	2	 Participants and Sampling 

My study targeted participants who are public school teachers with more than 20 weekly teaching 
hours who were assigned extra administrative duties. The cycle was not specific to cycle 1, cycle 2 or cycle 3, 
so a random sample for this study investigated continuously about     or more participants from schools 
around UAE for online survey and 6-10 teachers for an in-depth interview depending on the complexity of 
inquiry until the intended answers were collected and justified about teachers’ workload.  

3	3	 Participants’ Criterion 

The participants were required to be full-time teachers )both male or female( in UAE public school at 
any cycle )1, 2, 3( specifically those who have more than 20 weekly teaching hours plus additional admin1
istrative tasks working hours during weekends or out-of-school hours that was considered over the normal 
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workload and posed a serious problem that affected their work-life balance. Th participation criterion was 
directed to this group in order to address and justify the finding of research questions.    

3	4	 Data Collection Tools  

Data collection is a process that helps the researcher to access the participant’s thoughts, feelings, 
and experiences to be able to find answers for the research questions. As I decided to choose Explanatory 
Sequential mixed methods, so the tools for gathering data varied based on the amount of data needed and 
ways of recording these data )Sutton & Austin, 2015(. This study included two data collection tools:

3	4	1	 On	line Survey
Microsoft forms )https://forms.office.com/( is one of the online questionnaire tools that was used 

for this study. It is free and user-friendly that works with any web browser using either a smart device or 
computer. The questions could be of different types )Choice, Text, Rating, or Date(. What’s good about this 
instrument is that the researcher can thank the participant or write feedback at the end of the questionnaire, 
quick distribution, timeless and data collected from participants are directly stored in an online database 
and can be exported to an Excel sheet. Last but not least, this tool eliminates transcription errors and pre1
vents any participants’ alteration. )Andrews, Nonnecke & Preece, 2007(

The on-line survey contained 20 close-ended questions with a 4-point Likert scale )strongly agree, 
agree, disagree, and strongly disagree( )see Appendix 1(. This survey targeted a random number of pub1
lic-school teachers around the UAE but not less than 100. Each participant was allowed to answer once only 
and completing the survey did not take more than 5 minutes. The questions were written in English with the 
next line in Arabic, and was distributed via telegram and WhatsApp groups. 

3	4	2	 Interview 
J Basic Clin Pharm )2014( considered interview as the most common data collection type in qualitative 

research because it helps the researcher to explore individual perspectives and experience about sensitive 
topics, gain a deep understanding and sufficient information about the intended topic )Jamshed, 2014; Gill, 
Stewart, Treasure & Chadwick, 2008(

Looking at the qualitative side of this study. The interviews took place in a very quiet coffee shop 
corner, lasting for 30-40 minutes, and included about 9-12 open-end questions. There were 3-4 questions 
under each main research question which were translated into the Arabic language because most of the 
interviewees were not English speakers. Some were face-to-face and others phone one-to-one interviews 
that were recorded after interviewees signed a written consent for recording and note-taking during the 
interview time. The researcher then transcribed the recorded audio into written dialogue.

3	5	 Data Analysis
Data analysis started as soon as data was collected. It is a process of rearranging, transforming, and 

exploring useful information depending on the used methods. This study is explanatory, so the quantitative 
data will be analyzed first followed by qualitative data )Chapman, 2018(.

To begin with quantitative data analysis, forms office, the on-line website where the Excel sheet is 
ready to download after a few days )not more than 1 week( with a large number of collected data was 
used. Excel was used to calculate the mean, mode, median, range, variance, and standard deviation using 
analytical tools in excel. This statistical information helped with data presenting and modeling. In addition, 
the data was sorted based on age, gender, experience, and school cycle to compare, contrast, and describe 
the trends, and features and was finally presented in models, charts or graphs in order to understand the 
perspectives of this large population about teacher workload and work-life balance. 
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Then, the process of qualitative data analysis started. This process takes more time compared to the 
quantitative one. Once the first interview was conducted, each audio record was stored separately with its 
memo including detail about the interview and some main points mentioned during the interview. The 
notes connected the data and helped the researcher to write the final report. The audio recordings were 
transcribed from verbal/spoken conversation into a textual form using computer programs, or transcrip1
tion, which was then checked by the participant to agree about the interview contents. Double-checking 
all the notes is very helpful for the researcher to ensure data accuracy. Then, the text was put through the 
transliteration process in order to translate the exact meaning, as some interviews were done in the Arabic 
language since some of my interviewees are non-English speakers. This avoided the loss of meaning from 
one language to another )Regmi, Naidoo & Pilkington, 2010(.

The actual data analysis was conducted with open coding to identify concepts, words, and sentences 
after reading and rereading the transcript line by line. This was followed by axial coding to identify similar1
ities and relationships between open codes evidence and combine them together into narrow smaller new 
code )Chapman, 2018(. The results of the interview coding are shown in the findings chapter.

3	6	 Creditability and Trustworthiness

Validity and credibility is a necessary and supportive part of every successful research. It’s something 
hard to show but needs approval while carrying on research from the beginning. Writers develop a new 
approach called validity legitimation in order to check the validity of both the quantitative data and the 
accuracy of the qualitative findings and produce consistent and dependable results )Onwuegbuzie & John1
son, 2006(. Three tips will be included in this study to prove that. Starting with triangulation that defined by 
Denzin )2002( in four different types: collection of data from different people and sources and/or at differ1
ent times )Data triangulation(, Methodological triangulation which involves using more than one method 
to collect data, Theory triangulation to produce knowledge from multiple theories, and using several inves1
tigators to collect and analyze data )Investigator triangulation(. According to these four types, this study will 
triangulate data and methods. 

Therefore, the data for this research was collected from teachers via two different methods )qualitative 
and quantitative( for the same population, teachers in different areas for a survey and in-depth interviews 
to gather different people’s perspectives. This was followed by member-checking which means re-checking 
and reviewing the collected data and was justified by checking the interview transcript, reading it in detail, 
line by line and involving the interviewee to agree on the accuracy of the first draft data collection or re1
checking the form responses more than one time before presenting or modeling )Torrance, 2012(.

Eventually, Reflexivity where the researcher is the instrument to collect, observe, review, and reflect 
their emotion to produce more accurate understanding of other participants’ experiences that influence the 
research result. 

3	7	 Ethical Considerations 

Ethics are important to be followed in every aspect of the research, not just in a small part of the re1
search. It is a primary process that researchers should consider in order to safeguard participants and their 
data. It’s the researcher’s responsibility that is based on three fundamental principles, which are respect for 
persons, no maleficence, and justice )HHS, 2018(: 

Respect for Persons is to give the participants information about the study and give them the right to 
decide whether to participate or not; as it’s voluntary.  The information could be both verbal and/or written 
on the information sheet. 
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For no maleficence, this research will be conducted without the purpose of harming others or causing 
any negative impact of emotional or mental harm to the participants. In this case, the researcher will tell 
each participant and put lines about the ethics on the consent form sheet to inform them from the begin1
ning that the audio records will be destroyed and no raw data will be stored once the transcript is written to 
ensure confidentiality. 

The third principle is justice. In this study the participants were chosen without thinking about their 
background or economic class. They remained anonymous, no person or school names were written on 
the transcript, and ranges were given for the age and any private information. The audio records were de1
stroyed and no raw data was stored once the transcripts were written to ensure confidentiality and allow 
the participants to share their honest views without fear. What’s more, it’s not ethical to stop someone from 
participating in the research interview or survey unless he/she isn’t met the sampling criteria. Being flexible 
and respecting others is one of the key points is conducting ethical research.

According to William, not only participants but also the researcher is protected by the Institutional 
Review Board )IRB( after the university reviews the study and gives the researcher permission or approval 
IRB sheet to start collecting data )Vanclay, Baines, & Taylor,2013; Žukauskas, Vveinhardt, & Andriukaitienė, 
2018; Rhodes, 2006(.

3	8	 Limitations 

A number of limitations arose while conducting this research. To start with the quantitative method, a 
paper survey would have limited this research because it would take time to distribute among participants 
to a larger geographical area in the UAE and to analyze. To avoid that, Microsoft Forms was used as an alter1
native to the paper with supportive fast technology and software to analyze the data. Secondly, descriptive 
data wasn’t enough to justify the research questions, so mixed methods )in-depth interviews( were used in 
order to collect more data that are detailed. 

For the qualitative method some interviewees weren’t English speakers and to avoid any limitation to 
this study by time, I used transcription software to interpret all transcripts, interviews, and survey questions 
correctly from Arabic to the English language and then conducted a review to avoid any mistakes in meaning.  

3	9	 Conclusion

In this chapter I explained in detail the methodology used for my research, which followed a mixed 
method. The research sample was 100+ public school teachers who have the standard 20-hour teaching 
load plus additional administrative and other tasks that require them to work hours beyond their workload 
on evenings and weekends, thereby having an effect on their work-life balance.

The research was done using a quantitative survey and qualitative interviews, which were done with ten 
individual teachers in order to have a deeper understanding of the research topics. The survey and interviews 
were conducted in Arabic and English, with Arabic interviews later transcribed and translated into English.

Full thought was given to ethical considerations and the correct permissions were taken before be1
ginning this research. In addition, potential limitations were considered and action taken to prevent any 
difficulties. Chapter four will present the data I collected and the analysis.

4	 Results and Analysis

In order to answer the research questions and following the conceptual framework, I designed a re1
search method that included both a quantitative survey and a qualitative interview. The survey was distrib1



Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers

    Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities

uted electronically to approximately 100 teachers working at public schools across the seven emirates in 
the UAE, and a total of 76 responses were received. This was a good response rate )76%(. The quantitative 
research instrument was a survey )see Appendix 1( which I created after finishing a literature review. In 
addition to the survey I did qualitative interviews using an open-ended questionnaire with 6 questions.

4	1	 Survey Results

The survey had 3 sections with 31 questions in total. There were 76 responses to the Likert-type ques1
tions, which had the possible answers Strongly Agree, Agree, Disagree, and Strongly Disagree.

4	1	1	 Demographics

The first section asked demographic questions )11 questions in total( about the respondents. The re1
sults showed that slightly more of the respondents were non-Emirati than Emirati, had a range of levels of 
experience and represented teachers from all seven emirates in the UAE )see Figure 2(. Women represented 
nearly five times the number of men who participated )64 women vs 12 men(.

The participants were then asked, as teachers, how much time they spent per week on administrative 
tasks, less than five hours or more than five hours. The clear majority are spending more than five hours a 
week on non-teaching related tasks )51 vs 25 individuals(.
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Figure 2 	 Demographic Information of Respondents

Section 2 of the survey had 20 questions that were written to see whether additional administrative 
tasks and hours spent doing them were having an impact on teacher performance and job satisfaction. 

4	1	2	 Satisfaction

Four questions asked about job satisfaction, shown in Figure 3.

There were several interesting points here. Overall, although most respondents were in general sat1
isfied with their work )68% agree or strongly agree(, most respondents were not satisfied with their work 
hours )63% disagree or strongly disagree(. This suggests that work hours is an area of specific concern for 
teachers who are otherwise happy with their jobs. There were nearly equal agree and disagree responses 
for the question on cognitive load and whether teachers are not bothered by the cognitive load of the extra 
administrative duties they are given. The majority )61%( have not considered leaving their positions in the 
past year.
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4	1	3	 Working Hours

Three questions asked about work hours, specifically if teachers felt they were over-worked. Results 
are shown in Figure 4.
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Figure 3	 Job Satisfaction
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Figure 4 	 Working overtime hours

It is very clear that the vast majority of respondents in each question reported that they are regularly 
working overtime beyond their contract requirements. When asked whether they were paid for the over1
time work they did, every respondent answered no )100% disagree or strongly disagree(.

4	1	4	 Impact of Extra Administrative Duties

The survey asked a series of questions that were written to determine whether working overtime )and 
not being paid for that extra time( had an effect on job productivity, family and social time, and overall 
health. Figure 5 shows that the majority of teachers feel pressure and stress from being required to do extra 
administrative tasks, although they do not feel that their quality of teaching has suffered.
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Figure 5 	 Productivity while performing extra administrative tasks

Looking at family and social time, the survey respondents very clearly feel that having overtime hours 
and extra administrative duties has a negative effect on their home and social lives, shown in Figure 6. This 
indicates that there is a strong negative connection between the extra work and family and social activities.
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Figure 6 	 Impact on Family and Social life

Figure 7 shows the results of the questions about whether the additional work and administrative du1
ties has an impact on teacher health. In those areas that asked about stress or mental health, the majority of 
the respondents agreed )agree or strongly agree( that having overtime hours in work outside of contractual 
duties that is not paid adds to their stress. However the responses were more balanced on the question as 
to whether their physical health was affected.
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Figure 7 	 Impact of extra administrative duties on health

When asked whether they felt their personal and work lives were balanced, the majority of respon1
dents disagreed )75% disagree or strongly disagree(.

4	2	 Interview Results

The final section of the quantitative survey asked whether the participant would be willing to be part 
of qualitative interviews. A total of seven individuals were contacted for interviews. The sessions were re1
corded, transcribed and translated )from Arabic to English, as needed(. The data collected from the inter1
views was grouped by topic – support for work-life balance, barriers to work-life balance, and recommen1
dations 11 then coded to identify common themes.

4	2	1	 Support for Work	life Balance

Three respondents discussed the issue of how 
their employers supported work-life balance. Their 
results are summarized in the word cloud in Figure 8.

The common method of support they saw was 
the gratitude that their supervisors expressed to them 
for their efforts. In addition the organizing of different 
events and activities that would be held at work or 
outside of work also had a positive impact on employ1
ee morale and the work-life balance.

4	2	2	 Barriers to Work	life Balance

The participants were also asked about 
the barriers they saw to a work-life balance at 
their jobs )see Figure 9(. The main complaint 
was that they were assigned duties that were 
outside the scope of their position, or beyond 
the tasks outlined in their contracts. In addition 

 

  Figure 8 	 Support for work	life balance

 

  Figure 9 	 Barriers to work	life balance
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being overloaded with work tasks and the feeling of having to be available at any time, day or night, had a 
negative effect. One participant mentioned their own need to be perfect in their work as a contributing factor.

4	2	3	 Recommendations

The final part of interview asked the participants 
to give recommendations for how the work-life bal1
ance could be improved. Results are summarized in 
Figure 10, but the main response was the need for a 
structured overtime system. In such a system there 
would be a clear acknowledgement of overtime and 
work done that is beyond the requirements in the con1
tract, and a method for rewarding or paying teachers who do these extra duties would also be decided. 

Also suggested were making official modifications or changes to the contract to account for the extra 
work, offering medical insurance that would help teachers deal with the extra stress they feel, and the need 
for training and development for administrators to better be able to manage their workloads and tasks.

4	3	 Conclusion

In this chapter I presented the data that I collected using quantitative and qualitative methods. First I cre1
ated a quantitative survey that was sent electronically and received 76 responses that mostly confirmed both 
that teachers are working overtime and in administrative tasks that are in addition to their contractual duties, 
and that they feel stressed and underappreciated for this extra work and that it has a negative effect on their 
family and social life. Their work-home lives are out of balance. Second I organized qualitative interviews with 
several of the teachers where they told me the main support they felt at work for having a good work-home 
life balance, the barriers to having a good balance, and their recommendations for improvement.

The next chapter will give the conclusions to this research project.

5	  Conclusion

In this research I used a mixed-method methodology to answer the research questions. After a litera1
ture review I created a quantitative survey to collect broader data on the topic of extra administrative work 
and the work-life balance. After completing this I created a qualitative questionnaire that I used to conduct 
interviews with a smaller number of the respondents in order to collect deeper data that would include 
their thoughts on the support of and barriers to work-life balance at their workplaces. The interviews also 
requested recommendations for improving this balance.

After collecting the data and analyzing it, I was able to reach the following conclusions related to the 
research questions.

5	1	 Conclusions

The first research question was about administrative practices and work-life balance:

	 How have administrative practices assigned to public school teachers influenced their 
work	life balance?

The results clearly showed that the majority of teachers are given extra administrative tasks to do in 
addition to their regular contract duties and are not compensated for that. Most teachers feel pressure and 
stress because of this, and their family and social lives are negatively impacted.

 
Figure 10 	 Recommendations
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The quantitative data included the information that teachers continue to work hard at their main task, 
teaching, and feel that their teaching quality is not reduced because of this lack of balance, nor are they 
having physical health problems because of it. However there is substantial stress and even depression as 
a result.

After determining whether or not there is an issue with work-life balance and administrative pressure 
placed on teachers, the research turned to what practices are helping improve the work-life balance, and 
which ones are having a negative impact.

	 What facilitators assist public school teachers in achieving contentment in their work	
life balance?

According to the interview data, the key methods administrators are using to help maintain a work-life 
balance are expressing gratitude and providing special activities and events to teachers as a way of building 
morale. Other methods include offering training or other paths to promotion, and in line with expressing 
gratitude was better relations with teachers by giving advice over giving commands.

	 The final research question wanted to identify barriers to having a balanced work	home 
life. 

What barriers do public school teachers face in achieving contentment in their work-life balance?

Results from the questionnaire indicated that the main factor that causes teachers not to have work-
life balance is being assigned duties that are outside the scope of their contracts. In a similar line, teachers 
felt that being overloaded with work and expectations that they would be available 24 hours seven days a 
week were also reasons for a lack of balance.

5	2	 Limitations

This research was limited in the number of participants. Although there was a sufficient number of sur1
vey respondents, further studies could be done that would include a larger research sample and give even 
wider results. Also the research was limited to public schools, therefore future work could be expanded to 
include private institutions. There is a significant number of Emirati students in private institutions in the 
UAE, therefore if the goal is identifying best practices within educational institutions that are impacting Emi1
rati citizens as well as non-Emiratis, then private schools could also offer areas for investigation and possible 
solutions to work-life balance issues among teachers.

5	3	 Recommendations

There is a clear problem in public educational institutions in the UAE with teachers being asked to take 
on extra administrative duties on top of their regular teaching schedules, and this is being done without 
consideration of their contracts and without offering compensation for that time. As recommended by the 
teachers in the interviews, one step towards a better work-life balance, or at least in boosting morale and 
reducing stress, would be an official overtime system or other means of formally recognizing the extra hours 
and loads that teachers take on and compensating them for this time.

Studies could be done at individual schools to determine why administrative duties are being placed 
on teachers. Administrators could be offered additional training or more staff to help cope with their own 
demands instead of delegating that to teachers. If these duties are best performed by teachers, then they 
should be mentioned within their contracts specifically, and not as part of the general ”whatever additional 
tasks the supervisor assigns.“ 
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Finally, human resource managers in these institutions can investigate mental health among their staff 
and teachers, to identify areas of stress and determine ways to minimize the negative impact on mental 
health and morale. This could include the addition of medical insurance that would cover such issues. 

The goal of educational institutions is to not only provide quality education to students, but to create 
and maintain a good work atmosphere that will encourage and reward teachers. This research identified 
the impact of extraneous cognitive load on teachers and their work-life balance. Creating a positive envi1
ronment by identifying both positive and negative influences and working towards reducing any negative 
effects will also contribute to better instruction and a better learning atmosphere for everyone at the school. 
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the factors that affect the quality of e-learning within the 
context of the Covid-19 pandemic. Universities were forced to shift to e-learning in a short period because of 
the unprecedented pandemic of covid19. This accelerated transition to e-learning was combined with the bur1
den of time and increased demand for learning, which impacts Moodle’s real use and e-learning efficiency. So, 
this research examined the moderating impact of learning demand and time pressure on the level of efficiency 
of e-learning.  A structured online questionnaire was designed and distributed via e-mails and social media 
to the targeted audience. 226 responses were received from lecturers who are current users of the Moodle 
platform, which have been subjected to statistical analysis using the structural equation modeling )SEM( tech1
nique. The main results revealed that there is a positive significant impact of FC ”Facilitating Conditions on use 
behavior and a positive impact between use behavior and the quality of e-learning. Moreover, time pressure 
and learning demand moderate the relationship between use behavior and the quality of e-learning.

Keywords: E1learning, UTAUT, Moodle, Covid1  , Use Behavior, Learning Demand, Time Pressure, 
Quality of E1learning.

Introduction
The convergence of the Internet and e-learning has contributed to a major shift in the manner in which one 

acquires education and training. Due to the importance of electronic learning in education, the emergence of 
e-learning courses has developed. It is important to critically analyze and assess different e-learning -systems to 
achieve successful use and positive impacts on learners. )Al-Fraihat et al., 2020( The prevalence of COVID-19 has 
created many repercussions for different business sectors )Crawford et al., 2020(. Like other organizations, the 
COVID1   urged institutions of higher education to take careful steps to curb the outbreak. Universities sought 
virtual learning to reduce COVID1   impacts on all universities, teachers, and students. These online courses 
could help open pathways to higher education at a time when educational institutions are shutting down for 
health reasons. However, some problems and difficulties appeared because of an insufficient learning strategy, 
and both students and teachers face difficulties )Bao, 2020(.

The switch from conventional to virtual learning requires universities to adapt. In this case, they are faced 
with a lack of time to complete their work and are expected to ensure that lecturers develop the information and 
skills necessary to revive the teaching experience seamlessly )Liguori & Winkler, 2020(. Given the value of virtual 
learning in case of an emergency and its potential to enhance the learning experience for all, many job1related 
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anxieties could obstruct or improve the implementation of online education )Brown, 2010; Browne, Jenkins, & 
Walker, 2006; Kinchin, 2012(. Some authors regard time-pressure and learning-demands as two of the most 
significant job-related stressors facing universities in the adoption of virtual learning. Due to the unprecedented 
covid-19 pandemic universities were obliged to transform to e-learning in a short time. This quick transforma1
tion to e-learning was accompanied by time pressure and intensified learning demand, which may affect the 
actual use of Moodle and the quality of e1learning. 

In a study conducted by Cidral, Oliveira, Di Felice )2018(, they found that studies from 2001 were predom1
inantly focused on the intention to use, adoption, accessibility, course contents, and customization, and years 
later developed to include satisfaction. Over the last few years, studies have centered on the performance of 
e-learning and on how the consumption of various forms of learning affects students )Cidral et al., 2018(. Past 
research has generally been more focused on the technologies used. However, as the technology becomes more 
efficient and available, recent research has discussed what leads to the success of e-learning courses )Cheng, 
2011(. However, Al-Fraihat et al., )2020(  called for the necessity of researching that deals with E-learning quality 
to evaluate these systems for continuing improvement and meeting learners’ needs. The purpose of this study 
is to investigate the factors that affect the quality of e-learning within the context of the Covid-19 pandemic. So, 
the variables of learning demand and time pressure were encompassed to reveal their moderation effect on the 
quality of e1learning.

Research Problem

With the unprecedented Coronavirus pandemic, which prompted universities worldwide to turn to e-learning rapidly, 
and the resulting increased need for instructors to develop new knowledge and skills, universities are under rising time and 
learning demand pressure. Moreover, as work becomes more intense, one is forced to work faster which is typically related 
to feelings of time pressure. Specifically, workers should be encouraged to acquire appropriate knowledge and skills that will 
enable them to perform tasks more efficiently within a short period, which may have induced the educators’ sense of time 
pressure, and which may affect their E-learning of quality. To understand how learning demand and time constraint impacted 
learning, the two variables were analyzed to reveal their moderation effect on the quality of e-learning. To achieve this pur1
pose, four research questions were formulated:

1 Q1: What is the relationship between facilitating conditions and lecturers’ use of Moodle?
1 Q2: What is the relationship between lecturers’ use of Moodle and the quality of e-learning. 
1 Q3: Does time pressure moderates the relationship between use behavior and the quality of 

e1learning
1 Q4: Dose intensified learning demand moderates the relationship between use behavior and the 

quality of e1learning.

Study Objectives

The main objective of this study is to investigate the factors that affect the quality of e-learning within the context of the 
Covid-19 pandemic. To fulfill this objective, the constructs of learning demand and time pressure as a challenge stressor were 
encompassed to assess their moderation influence on the quality of E-learning.  Moreover, the current study aims to test the 
effect of facilitating conditions on Moodle usage and the effect of Moodle usage on the quality of E-learning. 

Research Significance

Meeting the lecturer’s requirements and providing them with new experiences and skills play a sig1
nificant role in motivating them to use Moodle platform efficiently. However, due to the unprecedented 
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covid-19 pandemic, universities were obliged to transform to e-learning in a short time. This quick trans1
formation to e-learning was accompanied by time pressure and intensified learning demand, which may 
affect the actual use of Moodle and the quality of e-learning. So, the variables of learning demand and 
time pressure were encompassed to reveal their moderation effect on the quality of e-learning. To the best 
knowledge of researchers, no research has studied the effect of learning demand and time pressures as an 
external variable that affected the quality of E-learning. Also, the results of this study will put decision-mak1
ers on the actual situation of e1learning and constitute a reference for making decisions that can improve 
the quality of e1learning.

Research Model 
 

 

 
 

 

  

      ااتتهىه 

 

 

 

 

  

Facilitating 
Conditions 

Time pressure 

Use Behavior 

Intensified 
Learning 
demands 

Quality of the 
e- learning 

 
H1 

 

H2 

 

H4 

 

H3 

 

Fig. 1 Research model and hypotheses 

Literature Review and Hypotheses Development 

The proliferation of COVID-19 would have a huge effect on business sectors across the globe )Crawford et al., 2020(. 
Like most of the other institutions, COVID1   has urged institutions of higher education to implement safety precautions to 
curtail the spread of the virus. Universities sought virtual learning in order to reduce COVID1   impacts on all universities, 
teachers, and students. We claim, however, that the transformation from conventional to virtual learning might pose univer1
sities with certain hurdles. In other words, they have to contend with the limited time to ensure that the teachers learn the 
expertise and experience they need to resume teaching without disruption )Liguori & Winkler, 2020(. Researchers believe 
that time constraints and learning needs of universities, under COVID-19, are two of the key stressors relevant to the job in 
their attempts to implement virtual learning.

According to Ohly & Fritz )2010( ”time pressure is the extent to which employees feel they have insufficient time to 
finish their work tasks“. ”Time pressure has also been defined as the extent to which employees feel that they need to work 
at a pace faster than usual or have insufficient time to finish their work tasks“ )Baer & Oldham, 2006(. On the other hand, 
”learning demands require employees to acquire knowledge and skills that are necessary to perform their jobs effectively“ 



The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19)...

    Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities

)Kubicek, Paškvan, & Korunka, 2015(. While most of the prior studies regarded time constraint and learning need to be a 
force with many detrimental consequences on people and organizations. Stressors such as time constraints and demands for 
learning may generate a positive challenge that stimulates and encourages personal and career growth in the work. )LePine 
et al., 2005(

Quality e-learning systems have received a significant amount of research interest, especially from 
organizations that aim to optimize their efficacy )e.g., Ali & Ahmad, 2011; Fathema, Shannon, & Ross, 2015(. 
The volume of research in the area of e-learning has contributed much towards the understanding of the 
performance of e-learning systems. There is no single definition for e-learning technologies. E-learning is 
described as ”an information system that can integrate a large range of instructions )via audio, video and 
text media( transmitted via e-mail, live chat sessions, Online discussion sessions, forums, quizzes, and as1
signments ) Lee, Hsieh, and Hsu;2011(. Some scholars use the term of e-learning to refer to the technologies 
used for improving the instructional system )e.g., Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008(.

Because of the varied response to e1learning success variables, various techniques have been developed to suit these 
diverse contexts. Considerable consideration is paid to social and economic factors in developed countries because of the 
obstacles of capital, technology, connectivity, and presence of force. In addition, these variables are much less significant in 
developing countries )Mohammadi, 2015(. In this article, we follow the concept of an e-learning system which is an informa1
tion system. However, the performance of the e-learning was evaluated from the instructor’s point of view in four questions 
that compare traditional and virtual online learning.

Facilitating Condition )FC( and Use Behavior 

Facilitating conditions refers to ،،the extent to which an individual considers that he possesses the 
organizational resources and infrastructure support to use the system’’ )Venkatesh & Bala, 2008(. The short1
coming of the technological framework has been described as a major obstacle to the use of e-learning pro1
grams. )Engelbrecht, 2005; Selim, 2007(. However, previous research revealed a direct positive effect of FC 
and usage behavior )Oliveira et al., 2015; Venkatesh et al. 2003(. A stream of research also found a positive 
significant relationship between facilitating conditions and behavioral intention )e.g. Cheong et al. 2004(. In 
this study, the facilitating condition is referring to the degree to which a lecturer believes that organizational 
and technical infrastructure provided by his or her university affects his intention to adopt Moodle.  Accord1
ingly, the following hypothesis was proposed:

1 H1: There is a significant positive relationship between facilitating conditions and lecturers’ 
use of Moodle.

Use Behavior and Quality of E	learning 

The bulk of research has dealt with the significance of service efficiency in achieving progress in 
e-learning programs. Service quality along with device quality and knowledge quality is crucial in the per1
formance of an e-learning project. )Holsapple and Lee-Post; 2006(. The consistency of the e-learning sys1
tem is a cornerstone to the system’s performance. Furthermore, this aspect is of paramount significance in 
order to achieve a strategic edge )Udo, Bagchi, & Kirs, 2011(. Ensuring that higher education services are of 
good quality is essential for universities participating in e-learning )Inglis 2005; Ehlers & Pawlowski 2006(. 
McGorry )2003( proposed that greater consideration should be paid to the standard of e-learning in higher 
education.

In their model, Delone and McLean )2003( believed that service efficiency is strongly correlated to 
user actions, and service quality. Many other scholars applying a methodological paradigm in the informa1
tion management sense established a beneficial correlation between system performance and use )Halawi, 
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McCarthy, & Aronson, 2008; Hsieh & Wang, 2007(. In the e-learning systems context, system quality was 
also proved to be strongly related to use )Balaban, Mu, & Divjak, 2013; Garcia-Smith & Effken, 2013; Lin, 
2007; Marjanovic et al., 2016(. Similar findings were obtained by Zhao )2003(, Moore )2005(, Marshall 
)2006( where teachers’ satisfaction and use behavior are seen as important success indicators and can thus 
influence the quality of e-learning. Accordingly, the following hypothesis was proposed:

1 H2: there is a significant positive relationship between lecturers’ use of Moodle and the 
quality of e	learning. 

Time Pressure as a Moderator 

Time pressure is defined as ”the extent to which employees feel they have insufficient time to finish 
their work tasks“ )Ohly & Fritz, 2010(. Some studies suggest that employees can well accommodate a cer1
tain amount of time pressure, which is intended to produce more work commitment and involvement )Reis 
et al., 2017; Schmitt et al., 2015(. Baethge et al. )2018( argued that the period of exposure is critical in as1
sessing the impact of the time constraint on employee performance. Since the devastating Coronavirus out1
break led universities to embrace electronic education pretty quickly, it was clear that this time demand was 
temporary, and when the lecturers develop the information and expertise required to incorporate e-learn1
ing, the process would continue as normal. However, we argue that time pressure caused by COVID-19 will 
moderate the relationship between the lecturer’s use behavior of the Moodle platform and the quality of 
E-learning.  Accordingly, the following hypothesis was proposed:

1 H3: Time pressure moderates the relationship between use behavior and the quality of 
e	learning

 Intensified Learning Demands as a Moderator 

Learning demands refer to ”employees who need to acquire knowledge and skills that are necessary to 
perform their jobs effectively“ )Kubicek, Paškvan, & Korunka, 2015(. Job-related learning involves working 
experience and skills that must be learned in order to function successfully )Loon & Casimir, 2008(. Chang1
es to workers’ job situations, such as responsibilities and workplaces, bring tension on them to learn new 
things and update their work-related experience and skills )Kubicek et al., 2015(. Computer users are more 
vulnerable to task intensity than people who do not use machines )Baarne, Houtkamp, & Knotter, 2010; 
Kubicek et al., 2015(. Pandemic has also driven workers to acquire the expertise and abilities needed to 
conduct jobs competently. This has pushed academics to turn to e1learning rapidly, and as a result, it could 
moderate the relationship between the lecturer’s use behavior of the Moodle platform and the quality of 
E-learning. Accordingly, the following hypothesis was proposed:

1 H4: Intensified learning demand moderates the relationship between use behavior and the 
quality of e	learning.

Methodology 

The quantitative method was used to test the research model. A questionnaire is a proper tool for 
gathering results since it examines the responses of participants. There was no missed data in the data 
collection using an automated survey and all questions were mandatory. The survey information was built 
via adopting reliable measures from previous studies: Use behavior and Facilitating Conditions )Venkatesh 
et al., 2012(, Time pressure )Durham et al., 2000(, Intensified Learning demands )Kubicek et al., 2015(, and 
e-learning quality )Venkatesh 2003; Jan and Contreras 2016(. The questionnaires used a five-point Likert 
scale. Respondents graded the extent to which they agreed with the given statement, where 5 = strongly 
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agree,   = agree,   = neutral,   = disagree, and   = strongly disagree. All the academics at universities in the 
UAE and Jordan who use the Moodle tool were among the targeted community. Responses from 226 partic1
ipants were obtained. In Jordan, there are    public universities,    private universities, and    community 
colleges, and in the UAE there are nearly 60 educational institutions between a university and a college. The 
researchers adopted the convenience sample method to select the study sample and it was distributed via 
well-known social media platforms like LinkedIn

The researchers tested the validity of the data for statistical analysis to determine the reliability of 
responses and described the variables in terms of central tendency and dispersion, and finally testing hy1
potheses using statistical analysis leading to the research results as following: Reliability Test, through the 
scale )alpha( Cronbach’s Alpha to the dimensions of the questionnaire, to test the reliability of responses of 
the questionnaire. Internal Consistency, by using Person Correlation Coefficient between each statement in 
every dimension and the general mean of the dimension. Descriptive statistics to describe the variables of 
the study, the researchers used the arithmetic mean and relative mean as measures of central tendency also 
used the standard deviation and coefficient of variation as measures of dispersion. Path Analysis is one of 
the methods of Structural Equation Modeling )SEM(. It is used to estimate the parameters of the model that 
contains all the variables simultaneously. In Path analysis )PA( these indicators were used to test the model’s 
goodness of fit which include the relative chi-square, Goodness of Fit Index )GFI(, Comparative Fit Index 
)CFI(, Tucker-Lewis Index )TLI(, Root Mean Square Error of Approximation )RMSEA(. 

The reliability measured through the scale Cronbach’s Alpha, the value of Alfa ranges between zero 
and one, if there is no stability in the data, the value of this parameter equal to zero, and on the contrary, if 
there is complete stability in the data, the value of this parameter equal to the one, and if this measure has 
equaled or increased from  .  , then it is possible to rely on the results of the research.

As demonstrated in Table )1( the value of Alfa 
ranges between )0.700, 0.926( concerning the dimen1
sions of the questionnaire, which reflected on honesty 
coefficient and its value ranges between )0.837, 0.962(. 
This means that questionnaire is reliable, and we can 
depend on the results obtained from this questionnaire.

Internal consistency means the consistency of each of the 
survey terms with the group to which that term belongs. The re1
searcher calculated the internal consistency by calculating the 
correlation coefficient between each of the survey terms and the 
general mean of the group to which that phrase belongs. The following table shows the person correlation coefficients be1
tween the terms of ”Facilitating Conditions“ and the general mean of the group.

Table )2( shows that the correlation coefficients ranged between )0.819 to 0.861( and that they are 
positive and significant at the level of )α = 0.01( concerning terms of the dimension ”Facilitating Condi1
tions“, which means that the 
dimension measures what 
we want to measure.

The following table )3( 
shows the person correlation co1
efficients between the terms of 
”Time Pressure“ and the gen1
eral mean of the group:

Table )1(: The reliability measures on the dimen-
sions of the questionnaire

Dimensions # of 
questions

Alfa
Reliability 
Coefficient

Honesty )*(

Coefficient

Facilitating Conditions    .     .   
Time Pressure    .     .   

Learning Demands    .     .   
Use Behavior    .     .   

Quality of E1 Learning    .     .   
)*( Honesty coefficient is the square root of reliability coefficient

Table )2 (: The person correlation coefficients correlation coefficient between 
the terms of )Facilitating Conditions( and general the mean of the group

Variables Label Correlation
 coefficient

X_1 The IT department provides support for using Moodle. .   **

X_2 I have the necessary resources and knowledge to use Moodle. .   **

X_3 Use of Moodle is suitable for my work .   **

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.
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Table )3( shows that the correla1
tion coefficients ranged between )0.832 
to 0.891( and that they are positive and 
significant at the level of )α = 0.01( con1
cerning terms of the dimension ”Time 
Pressure“, which means that the dimen1
sion measures what we want to measure.

The following table )4 ( shows the 
person correlation coefficients between 
the terms of ”Learning Demand“ and 
the general mean of the group:

Table )4(: The person correlation coefficients correlation coefficient between the terms of )Learning De-
mands( and general the mean of the group

Variables Label Correlation
 coefficient

L_1 Due to Moodle using, I have to acquire new expertise for the job more often. .   **

L_2 Due to Moodle using, I’m increasingly had to acquire new knowledge to handle job tasks. .   **

L_3 Due to Moodle using, I have to update my knowledge level more frequently. .   **

L_4 Due to Moodle using, I’m increasingly had to familiarize myself with new work processes. .   **

L_5 Due to Moodle using, I’m increasingly had to get used to new workflows. .   **

L_6 Due to Moodle using, I have to use new work equipment )devices, programs, etc.( more often. .   **

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

Table )4(  shows that the correlation coefficients ranged between )0.748 to 0.870( and that they are 
positive and significant at the level of )α = 0.01( concerning terms of the dimension ”Learning Demands“, 
which means that the dimension measures what we want to measure.

The following table )5( shows the person correla1
tion coefficients between the terms of ”Use Behavior“ 
and the general mean of the group:

Table )5( shows that the correlation coefficients 
ranged between )0.750 to 0.826( and that they are pos1
itive and significant at the level of )α = 0.01( concerning 
terms of the dimension ”Use Behavior“, which means 
that the dimension measures what we want to measure.

The following table )6( shows the person cor1
relation coefficients between the terms of ”Quality of 
E	learning“ and the general mean of the group:

Table )6(: The person correlation coefficients correlation coefficient between the terms of )Quality of 
E	learning( and general the mean of the group

Variables Label Correlation
 coefficient

Y_1 Compared to the use of traditional education, using Moodle has improved the quality of teaching and learning. .   **

Y_2 Compared to the use of traditional education, using Moodle has made teaching and learning easier. .   **

Y_3 Compared to the use of traditional education, using Moodle has enhanced my effectiveness in teaching and learning. .   **

Y_4 Compared to the use of traditional education, using Moodle has increased lecturer and student productivity. .   **

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

Table )5(: The person correlation coefficients cor-
relation coefficient between the terms of )Use 
Behavior( and general the mean of the group

Variables Label Correlation
 coefficient

M_1 Moodle is a pleasant experience. .   **

M_2 I use Moodle currently. .   **

M_3 I spend a lot of time on Moodle 
for learning and working. .   **

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

Table )3 (: The person correlation coefficients correlation coefficient be-
tween the terms of )Time Pressure( and general the mean of the group

Variables Label Correlation
 coefficient

T_1 Due to Moodle using, I have too much work and 
too little time to do it.

.   **

T_2 Due to Moodle using, I feel like I never have a day off. .   **

T_3 Due to Moodle using, I often have to deal with 
work-related problems in my off-hours.

.   **

T_4 Due to Moodle using, I’m often under a lot of pres1
sure to complete my tasks on time.

.   **

**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.
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Table )6( shows that the correlation coefficients ranged between )0.897 to 0.921( and that they are 
positive and significant at the level of )α = 0.01( concerning terms of the dimension ”Quality of E-learning“, 
which means that the dimension measures what we want to measure.

Data analysis and Findings 
Descriptive Statistics 

We apply descriptive analysis to describe the variables of the questionnaire in terms of central tenden1
cy and dispersion and applying this to the sections of the study. To determine the importance of ”Facilitating 
Conditions“ from the perspective of the sample, we conduct descriptive statistics )mean, relative mean, 
Standard deviation, coefficient of variation(, and the results as follow:

Table )7(: The descriptive statistics concerning ”Facilitating Conditions“

 Variables Mean Relative 
mean%

Std. 
Deviation C.V)*( Agreement Order

X_1 The IT department provides support for using Moodle.  .     .    .     .  Agree  
X_2 I have the necessary resources and knowledge to use Moodle.  .     .    .     .  Agree  
X_3 Use of Moodle is suitable for my work  .     .    .     .  Agree  

X Facilitating Conditions  .     .    .     .  Agree
)*( C.V )Coefficient of variation( = Standard deviation / mean * 100.

As per table )7(, we conclude that there is an agreement of the sample about ”Facilitating Conditions“ 
since the mean of responses is 3.87 which means that the degree of agreement is ”Agree“, and the coeffi1
cient of variation is 21.1% which means that the degree of agreement is 78.9% which indicates that there 
is an agreement between the respondents. Concerning the phrases, the degree of agreement ”Agree“ since 
the mean of responses ranges from  .   to  .  . 

To determine the importance of ”Time Pressure“ from the perspective of the sample, we conduct de1
scriptive statistics )mean, relative mean, Standard deviation, coefficient of variation(, and the results as fol1
low:

Table )8(: The descriptive statistics concerning ”Time Pressure“

 Variables Mean Relative 
mean%

Std. 
Deviation C.V)*( Agreement Order

T_1 Due to moodle using, I have too much work and too little time to do it.  .     .   .     .  Agree  
T_2 Due to moodle using, I feel like I never have a day off.  .     .   .     .  Agree  
T_3 Due to moodle using, I often have to deal with work-related 
problems in my off-hours.  .     .   .     .  Agree  

T_4 Due to moodle using, I’m often under a lot of pressure to com1
plete my tasks on time.  .     .   .     .  Agree  

T Time Pressure  .     .   .     .  Agree
)*( C.V )Coefficient of variation( = Standard deviation / mean * 100.

As per table )8( we conclude that there is an agreement of the sample about ”Time Pressure“ in general 
since the mean of responses is 3.67 which means that the degree of agreement is ”Agree“, and the coeffi1
cient of variation is 23.9% which means that the degree of agreement is 76.1% which indicates that there 
is an agreement between the respondents. Concerning the phrases, the degree of agreement ”Agree“ since 
the mean of responses ranges from  .   to  .  . 

To determine the importance of ”Learning Demand“ from the perspective of the sample, we conduct de1
scriptive statistics )mean, relative mean, Standard deviation, coefficient of variation(, and the results as follow:
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Table )9(: The descriptive statistics concerning ”Learning Demands“

 Variables Mean Relative 
mean%

Std. 
Deviation C.V)*( Agreement Order

L_1 Due to moodle using, I have to acquire new expertise for the job more often  .     .   .     .  Agree  
L_2 Due to moodle using, I’m increasingly had to acquire new knowl1
edge to handle job tasks  .     .   .     .  Agree  

L_3 Due to moodle using, I have to update my knowledge level more frequently  .     .   .     .  Agree  
L_4 Due to moodle using, I’m increasingly had to familiarize myself 
with new work processes  .     .   .     .  Agree  

L_5 Due to moodle using, I’m increasingly had to get used to new workflows  .     .   .     .  Agree  
L_6 Due to moodle using, I have to use new work equipment )devices, 
programs, etc.( more often  .     .   .     .  Agree  

L Learning Demands  .     .   .     .  Agree
)*( C.V )Coefficient of variation( = Standard deviation / mean * 100.

As per table )9(, we conclude that there is an agreement of the sample about ”Learning Demands“ in 
general since the mean of responses is 3.84 which means that the degree of agreement is ”Agree“, and the 
coefficient of variation is 18.8% which means that the degree of agreement is 81.2% which indicates that 
there is an agreement between the respondents. Concerning the phrases, the degree of agreement ”Agree“ 
since the mean of responses ranges from  .   to  .   of the sample.

Use Behavior

To determine the importance of ”Use Behavior“ from the perspective of the sample, we conduct descrip1
tive statistics )mean, relative mean, Standard deviation, coefficient of variation(, and the results as follow:

Table )10(: The descriptive statistics concerning ”Use Behavior“

 Variables Mean Relative 
mean%

Std. 
Deviation C.V)*( Agreement Order

M_1 Moodle is a pleasant experience  .     .   .     .  Agree  
M_2 I use Moodle currently  .     .   .     .  Agree  
M_3 I spend a lot of time on Moodle for learning and working  .     .   .     .  Agree  

M Use Behavior  .     .   .     .  Agree
)*( C.V )Coefficient of variation( = Standard deviation / mean * 100.

As per table )10(, we conclude that there is an agreement of the sample about ”Use Behavior“ in gen1
eral since the mean of responses is 3.80 which means that the degree of agreement is ”Agree“, and the coef1
ficient of variation is 20.1% which means that the degree of agreement is 79.9% which indicates that there 
is an agreement between the respondents. Concerning the phrases, the degree of agreement ”Agree“ since 
the mean of responses ranges from  .   to  .  . 

To determine the importance of ”E-Learning“ from the perspective of the sample, we conduct descrip1
tive statistics )mean, relative mean, Standard deviation, coefficient of variation(, and the results as follow:

Table )11(: The descriptive statistics concerning ”E	Learning“

 Variables Mean Relative 
mean%

Std. 
Deviation C.V)*( Agreement Order

Y_1 Compared to the use of traditional education, using Moodle has im1
proved the quality of teaching and learning.  .     .   .     .  Neutral  

Y_2 Compared to the use of traditional education, using Moodle has 
made teaching and learning easier.  .     .   .     .  Agree  

Y_3 Compared to the use of traditional education, using Moodle has en1
hanced my effectiveness in teaching and learning.  .     .   .     .  Agree  
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 Variables Mean Relative 
mean%

Std. 
Deviation C.V)*( Agreement Order

Y_4 Compared to the use of traditional education, using Moodle has in1
creased lecturer and student’s productivity  .     .   .     .  Neutral  

Y E1 learning  .     .   .     .  Agree
)*( C.V )Coefficient of variation( = Standard deviation / mean * 100.

As per table )11( we conclude that there is an agreement of the sample about ”E-learning“ in general 
since the mean of responses is 3.42 which means that the degree of agreement is ”Agree“, and the coeffi1
cient of variation is 28.5% which means that the degree of agreement is 71.5% which indicates that there is 
an agreement between the respondents. Concerning the phrases.

The degree of agreement is ”Agree“ concerning phrases )Compared to the use of traditional education, 
using Moodle has made teaching and learning easier, Compared to the use of traditional education, using 
Moodle has enhanced my effectiveness in teaching and learning( since the mean of responses is 3.50, 3.46 
respectively, while the degree of agreement is ”neutral“ concerning the phrases )Compared to the use of 
traditional education, using Moodle has increased lecturer and student’s productivity, Compared to the use 
of traditional education, using Moodle has improved the quality of teaching and learning( since the mean 
of responses is 3.38, 3.33 respectively which means they do not reach to the acceptable level. 

Testing Goodness of fit

To test the goodness of fit of the suggested model which we 
obtained from the path analysis with the data of the question1
naire according to the standard tests we obtained the following 
table:

As demonstrated in Table )12( the goodness of fit indices 
that the model good fit with the sample data, as CMIN/DF )Chi 
Square / df( = 2.0.35 < 3, RMSEA = 0.021 < 0.08 , all other indices 
)GFI, CFI and TLI( are acceptable since their values are > 0.9, so the model is good, it does fit the sample data.

Hypotheses Testing  

To test the hypothesis H and H  Path Analysis 
technique was utilized to analyze the interrelation1
ships between the variables and then testing the 
research hypotheses. Table )13 ( shows the estima1
tion of path coefficients and their significance level. 
As shown in the table below the P-Value is less than 
0.01 for all tests, so we conclude that there is a posi1
tive significant impact of FC ”Facilitating Conditions“ 
as an independent variable on UB ”Use Behavior“ as a dependent variable, so we accept H1. We also accept 
H2 ”There is a significant positive relationship between actual use behavior and the quality of e-learning ” 

To test H3; we test the effect of UB )Use Behavior( on E-learning across the levels of time pressure )low 
time pressure, high time pressure( we obtained the following results shown in table )14( as below; 

From the previous, we conclude that The effect of UB ”Use Behavior“ on EL ”E-learning“ is 0.535 for 
the state of ”Low time pressure“; while it is 0.335 for the stat of ”High time pressure“, and there is a signif1
icant difference between the two values. Consequently, we conclude that the effect of Use behavior on 

Table )12(: Goodness of fit indices

Indicator Value Suggested 
Guidelines

CMIN/DF )Chi Square / df(  .    ≤ 3
GFI )Goodness of Fit Index(  .    ≥ 0.9
CFI )Comparative Fit Index(  .    ≥ 0.9
TLI )Tucker- Lewis Index(  .    ≥ 0.9
RMSEA Root Mean Square 
Error of Approximation  .    ≤ 0.08

Table )13(: the estimated regression weight for 
the model

Variables Estimate Standard
Error

Critical
Value P	Value R 

Square
Intercept  .    .     .    ***

 .   
UB <111 FC .    .      .    ***

Intercept .    .    .    .   
 .   

EL <111 UB .    .     .    ***
*** Significant at 0.01 level.
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E1learning is greater in the 
state of low time pressure 
than the state of high time 
pressure; So, we accept 
H .

To test H4; we test 
the effect of UB )Use Be1
havior( on EL )E-learning 
(across the levels of In1
tensified learning )low 
intensified learning, high 
intensified learning( we 
obtained the following re1
sults shown in table )15( as below;

From the previous, we conclude that the effect of UB ”Use Behavior“ on EL ”E-learning“ is 0.465 for the 
state of ”Low intensified learning“; while it is 0.336 for the stat of ”High intensified learning“, and there is a 
significant difference between the two values. Consequently, we conclude that the effect of Use behavior 
on E-learning is greater in the state of low intensified learning than the state of high intensified learning; So 
we accept H4.

Discussion 

Hypothesis H1 gained empirical support. As a result, hardware, applications, and technological as1
sistance play an integral role in the operation of Moodle. The results support the studies of Chang et al., 
)2007(, Al-Fraihat & Sinclair, )2020(, and Agudo-Peregrina et al., )2014(, Al-Okaily et al., )2020(. Previous 
studies have confirmed the requirements for facilitation such as the available support for the organization, 
and technology assistance would eliminate the obstacles to the use of modern Its )Taylor & Todd, 1995(.  
This research revealed that there is a positive significant influence of promoting conditions on Teacher use 
of Moodle. Most of the hurdles to Moodle were overcome by offering complete assistance during the trial 
phase, such as IT support, services, expertise, and improved hardware. Any of the teachers had these sup1
ports fulfilled.

Hypothesis H2 was accepted. This confirms that the instructor behavior in utilizing the e-learning sys1
tem has a strong relationship with an emphasis on interactive tools and interactivity functions, such as va1
riety in learning styles and offering evaluation materials to students. This follow the findings of Volery and 
Lord )2000(, who studied crucial performance drivers of online learning, finding that system consistency 
was the most significant factor in assessing online learning. There’s also a beneficial impact of instructor’s 
behavior on e-learning system efficiency. This article confirms the findings of Sun et al. )2008(. These find1
ings corroborate the results obtained by Hassanzadeh et al. )2012( found that educational system efficiency 
favorably and explicitly associated with student happiness and the utilization of the platform, which sug1
gests that the teacher use of the education tools of the E-learning system, and dealing with the promoting 
resources such as online forums, active learning tools, will increase in usability and optimizing their perfor1
mance of the E1learning platforms.

Hypothesis H3 was accepted, as revealed of the findings of Hypothesis H2, there is a significant 
positive relationship between actual user behavior and the quality of e-learning. When we did take the 
moderating effect of time pressure into account, we revealed that time pressure moderates the relation1

Table )14 ( Estimated parameter across the two levels of time pressure

Variables
Low time pressure High time pressure

Estimate Standard
Error

Critical
Value P	Value Estimate Standard

Error
Critical
Value

P	Value

Intercept .    .     .    .    .    .    .    .   
EL <111 UB .    .     .    *** .    .     .    .   

Table )15( Estimated parameter across the two levels of intensified learning

Variables Low intensified learning High intensified learning

Estimate Standard
Error

Critical
Value P	Value Estimate Standard

Error
Critical
Value

P	Value

Intercept .    .    .    .    .    .    .    .   
EL <111 UB .    .     .    *** .    .     .    .   
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ship between e-learning use behavior and quality of e-learning negatively. In other words, the relationship 
between e-learning use behavior and quality of e-learning becomes stronger when the time pressure de1
creased, which is consistent with the study of Enber et al. )2020(, which showed the Educational Technol1
ogy department and lecturers in Austrian University were under time pressure. The workload concerning 
the advice and support to lecturers and students was permanently high because of the crisis of covid 19 
pandemics, which affect negatively the quality of learning. Hypothesis H4 was supported, Thus, intensified 
learning moderates the relationship between e-learning use behavior and the quality of e-learning nega1
tively. In other words, in the state of low instructors’ learning demand, the effect of use behavior on e-learn1
ing becomes greater. The findings are in agreement with the study of Stoyanov & Kirschner )2004( Based on 
the results of this research, one of the key issues associated with running e-learning courses or curriculum 
is the lack of or inadequate professional competencies of the instructors. Without sufficient preparation or 
growth, teachers may face difficulties using e-learning.

Implications

Overall, the study’s conclusions uphold a significant theoretical investigation. Rather than just re1
searching acceptance and use of e-learning systems, we went beyond to research how the use of e-learning 
systems affects the efficiency of e-learning systems. We found that e-learning use behavior influences the 
quality of educational e-learning. However, this relationship is moderated by time pressure and learning 
demands, while prior research discussed the impact of system quality on use behavior.

Our results have important functional consequences for lecturers and university administration. First, 
this study showed that enabling environments have a major impact on the usage behavior of e-learning 
programs. Thus, it is recommended that the management should include all facilities for the lecturers to 
use the e-learning services including the required hardware and software, and should also provide effective 
technical assistance when they face access problems, system failures, and service delays. Second, the re1
search showed that real use actions have a strong influence on the quality of learning. Therefore, program1
mers ought to create e-learning programs that are useful and easy to use to affect the quality of learning. 
Third, this study found that the effect of use behavior on e-learning is greater in the state of low time pres1
sure, thus, it is advised to provide a sufficient number of teaching staff commensurate with the number of 
students for overcoming time pressure in e1learning. 

Fourth, the study revealed that that the effect of use behavior on e-learning is greater in the state of 
low intensified learning. Proper teacher preparation is essential in order for the e-learning method to be 
successful. This would help teachers develop a greater understanding of the method, while also growing 
their knowledge of its full functionality. Last but not least, the management wants to know how to success1
fully use e-learning programs. Increase the understanding of various fields of e-learning and increase the 
successful use of e1learning programs. They also are less likely to use these mechanisms if they don’t have 
any information about the systems or they might not be able to benefit entirely from them, which may 
contribute to inadequate online cooperation. Uncoordinated teamwork could also adversely affect student 
learning. Therefore, all schools and universities should provide students and teachers with training in the 
most successful use of their respective e1learning programs.

Limitations and Recommendations For Future Studies

Our analysis has some limitations. These limitations also provide the foundation for future study. To 
boost the validity and durability of the model, it will be a good idea to interview teachers from various parts 
of the Middle East. Future research can also conduct studies in other academic institutions in developed 
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countries. This research was also focused on the instructor’s view. So, more understanding of the problems 
of e1learning and its viability can be achieved if other stakeholders are included.

Third, the analysis was performed cross-sectional. The views of the users about a method can shift as 
the users grow professionally, but such improvements cannot be assessed by longitudinal analysis, Since 
it would be of benefit to test the validity of interactions over time. Fourth, we tested the moderating effect 
of time pressure and learning demand in this study. So, other moderating variables may also be detected, 
such as gender and computer literacy, and future work could test the moderator’s impact on the relation1
ships suggested by these variables. Finally, convenience sampling was used for the study and due to some 
constraints which may affect the generalizability of the finding.
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Abstract
The study essentially purposed to pursue the relationship between PDM management styles and em1

ployee performance in public and private universities in Egypt in order to help these organizations to achieve 
their excellence. 

A total of 300 employees from 2 Egyptian universities filled in the questionnaire designed for the cross 
sectional study, which measured employee’s performance, influenced by management PDM practices.

The study findings revealed that there was a significant positive relation between the decision rights 
and employee’s performance )p< 0.05( in public and private universities in Egypt, the mean indices findings 
showed that the decision rights index was above 3.0 in El Menoufia public university and 6th October private 
university, this was considered above average. It meant that the employees agree that decision rights improve 
the employee’s performance when taking part in making decisions in their organizations. The researcher se1
lected the sample from employees in public university 

The findings enriched the understanding of PDM theories by empirically proving the role of manager’s 
culture and the employee’s feeling of being more responsible, valuable and accountable. 

Keywords: participative decision making, employee performance, centralization, decentralization, 
collectivistic, individualistic, power distance. .

Study Background

Public sector employees are famous for their laziness and indolence Wilson, )1989( p.xviii; Wright, )2001, 
p.560(. In )2007(, Buelens & Van den Broeck confirmed that public workers have fewer work periods and offer 
less pledge to their institution than their colleagues in the private sector. Public organizations have an extreme 
hierarchy structurally and culturally in nature. The consequence is frustrated front-line employees who seldom 
can be aware of the results of their work that assists senior level of management and high political systems.

 Decision makers in public organization possess less power foundations and lack the monies to invest that 
reform operating systems, in comparison with their rivals in private sector Bozeman )1987(. Independence and 
flexibility are usually less in public businesses. For example, a benevolence officer may recognize the way to in1
crease fund expenditure proficiency but does not get the right manner to start valuable modifications without 
asking a legal authority for funding to implement the notion. As a result, the investments, created for discover1
ing substitutions in public businesses are far less than those presented in private institutions.
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Public sector decisions get several stakeholders who strongly think that they have the power to contribute 
in the decision making process. The process of making decisions must have the ability to agree with ubiquitous 
shareholders that offers a comprehensive collection of persons a voice about what they will do )Freeman, 1984(. 
Private organization makers of decisions have additional action-orientation, more responsive, as well to threat 
than those in private organization.

The private organization has no transparency for analysis as a public organization, which keeps it softer to let 
ideas under secrecy as decision maker’s commission operates an investigation and waits for responses )Nutt, 2002(.

Statement of the Problem
The principal problem, the study has aimed to trace is that employees in Public sector obviously suffer 

from lack of performance excellence, compared to that of private sector. Actually, the public sector perfor1
mance acts more importantly, compared to the private sector, because it focuses on customer based service. 
In this study, we examine the relation between collectivistic and individualistic management style on the 
employee creativity and innovation in public organizations. There has been much research, done on the 
factor. There exists inadequate empirical proof that proposes the management PDM styles and practices 
have a relation with the employee creativity and innovation in public sectors.

The study goal consequently, is to fill a gap by providing empirical evidence on the impact of collec1
tivistic and individualistic management style introduced in the public and private sector on employee per1
formance in Egypt.  The study also intended to examine the interactive effect among management power 
distance style and employee performance in public and private organizations in the country, which previ1
ous researches have not done so far. 

Specific Objectives.
1	 Assessing how the employee performance is related by management collectivistic and individualistic 

style in public and private organizations. 
2	 clarifying how management power distance relates employee performance in public and private or1

ganizations.

Significance of the Study
The ultimate target for any organization is to achieve high levels of its employee performance. Man1

agers have to search for the tools, which assist them to attain this goal. This study will offer significant 
knowledge to the employees to increase their awareness of the best practices to sustain their performance.   
Moreover, this study may produce valuable practical actions for the counselors and advisors in the extent 
of best performance management. This study also clarifies how PDM cultural management style is related 
to the employee performance positively or negatively by involving them in making decisions, and how this 
could motivate or demotivate them to perform actively. Finally, this study hopes to stand on the most suit1
able management PDM style in the public and private organizations in Egypt.

The Literature Review
Relationship between Decision Rights and Employee Performance.

Locke & Latham Goal Setting Theory, )2002(, was a sufficient choice to monitor this aspect of the 
study. The following literature explains the relationship between decision rights and employee perfor1
mance. Decision-making rights allow for greater employee participation in decisions on matters that im1
pact their work. Hence, workers have a say to name the right key performance indicators )KPIs( and create 
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critical success factors )CSFs( for their job duties. Armstrong, )2006( noted that it appears that employees 
can achieve or exceed performance goals when they are motivated by management to make decisions and 
solve performance-related problems for which they are responsible. This is in line with Hewitt, )2002( who 
argued that individual and team contributions are a starting point for calculating the outcomes for which 
employees are responsible and accountable.

According to Michelle, )2007(; Helmut, )2002(, both the decision maker and other associates of the or1
ganization are influenced by the highly critical decisions of an organization. The attribution of decision-mak1
ing rights according to Helmut )2002(; Jensen & Michelle )2007( can solve the problem of externalities, 
which can make an influence on other stakeholders when they do not participate in the important decisions 
that affect them. According to Noah, )2008(, there is a delegation with exceptional practice in which the 
followers enjoy better control, more independence of selection, taking into account the connection of the 
communication gap between management and employees. It refers to the degree of employee involvement 
in a company’s strategic planning activities. An organization may enforce a high or low level of employee 
engagement. A high degree of involvement )deep involvement of employees in the decision-making pro1
cess( refers to all ranks of workers take part in the planning process.

Conversely, low-level employee involvement )superficial employee involvement in the decision-mak1
ing process( reflects only the planning process dedicated to top manager )Barringer & Bleudon, 1999(. Em1
ployee involvement in decision making affects employees at the forefront of the planning process. These 
are the people closest to your customers who can help you identify new products and services that are a 
key element of your entrepreneurial process )Liet et al., 2006(. This means that employee involvement in 
the planning process associated with potential innovation can facilitate awareness of opportunities in the 
company )Kemelgor, 2002; Zivkovic et al., 2009(. According to Osterman )1994(, about 45% of workers are 
determined to work. Aghion and Tirole )1997( encouraged the benefits of coordination between manage1
ment and employees, the delegation of decision-making power, to improve employee performance with1
out significantly interfering with decision-making. I agree to point out that. However, Juliette & Jeff, )2005( 
argued that there are certain conditions )such as the sensitivity and nature of the problem( that employers 
can retain decision-making power.

Barringer and Bleudon, )1999( argued that decentralization of decision - making power would be 
achieved if the organization were fully involved with employees in the decision - making process. This 
means that concerns for your sub-workers are resolved during planning. Similarly, empirical studies with 
various researchers: Wagner, )1994(; Cindy )2002(; Cappelli & Neumark, )2001(;

Awolabi and Adeola )2011( found that decentralization of decision-making power not only eases the 
burden on senior management, but also reduces unnecessary communication up and down the hierarchy, 
and decreases organizational costs a well.

 Partial employee involvement in decision-making )centralization of decision rights( conversely, does 
not alleviate the concerns of the frontline employees )Cindy, 2002(. Barringer & Bleudorn, )1999(; Li et al., 
)2006( defended full employee involvement in decision making because of   frontline employees close1
ness to the customer and having concrete knowledge about market needs and its dissatisfaction. Frontline 
workers also recognize how to address the dissatisfaction - that is a fundamental factor in the success of any 
organization. In contrast, an empirical study by Kazuyuki & Kanamori, )2008( recommended that with ad1
vancement of information communication technology )ICT(, centralization of decision rights could still cap1
ture the concerns of the floor employees in an organization, which would have only been possible through 
decentralization of decision rights. This can be achieved through the interaction between centralized and 
decentralized decision-making supported by the ICT, where the frontline workers Kazuyuki & Kanamori, 
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)2008(, can feed all the necessary information about customers and decisions into the computer system. 
The managers then access the information, screen and evaluate to make decisions, decisions then commu1
nicate to the concerned employees via ICT systems Kazuyuki & Kazuyuki, )2008(.

Management Cultural as a Mediator to Employee Performance 

Michelle )2007( found that employee participation in decision-making, sometimes referred to as par1
ticipatory decision-making )PDM(, is associated with shared decision-making in the workplace. At a dis1
cussion meeting, Hewitt )2002( stated that there are individual events that can improve participatory de1
cision-making. For example, if you have a clear set of options and employees want to get involved in your 
work, it can be helpful to get them involved in the decision-making process. Participatory decision-making 
in an organization can also seem essential when developing a commitment to the work of a larger person.

According to Sagie & Aycan )2003(, the combination of 2x2 power distance )low / medium vs high( 
and individuality )low / medium vs high( produces four approaches to PDM: face-to-face, Collective and 
Pseudo,  in addition, paternity involvement.

Face-to-face PDM: This approach provides face-to-face interaction between high individualism and 
low power distance, thus this gives way to face-to-face interaction. Face-to-face PDM refers to direct, high1
er-order interactions. Therefore, workers, not representatives, participate in the decision-making process. 
However, you need to involve employees who have the necessary knowledge and information that man1
agers do not have. That is, the manager offers the opportunity to participate based on Merit, Witte, )1980(. 
Sagie and Aycan, )2003(.

Collective PDM:  a blend of low or medium individualism and low or medium power length. This 
means that employees are indirectly involved in decision1making, such as advisory committees, labor1man1
agement committees, and even trade unions. Therefore, it is the institutional involvement of employees in 
the decision-making process related to employment relationships )Sagie & Aycan, 2003(.

PDM paternalism: Combines high-powered paternity with low individuality. The approach to parent1
ing is the same as a parent1child relationship, a sub1parent relationship. It is assumed that the appearance 
of the father )excellent( knows what is best for his subordinates. He is fully confident and is expected to 
make the right decisions for the benefit of his subordinates. Sub-workers believe that their boss acts on their 
behalf taking into account the interests and protection of the decision1making process. This means that 
workers are rarely involved in employment decisions. In such a case, participation is usually limited to Lam’s 
senior employee in 1986 )Sagie & Aycan, 2003(.

Pseudo-PDM: Pseudo-PDM develops in a high individualistic and high power culture. This type of in1
volvement represents a doctrine management covered by the involvement mask. Guidance managers allow 
participation, but lose employee confidence. Instead, employees of the organization are well aware of the 
difference between official democracy and the current dictatorship Sagie & Aycan )2003(.

In agreement with Hewitt, )2002(, Locke & Schweiger,)1979( emphasized that decision making 
should be a joint process between managers and subordinates. A democratic manager asks the employees 
to decide on the future issues of his business )Michelle & Lori, 2007(. The experiment assumes that partial 
ownership should be the feeling of the employees of the business. Thus contributing in deciding on what to 
be done simply determines the future course of their business through goals.

Culture and Its Dimensions in Egypt 

Traditionally, the term culture was formulated by Hofstede is ”the collective programming of the mind 
which distinguishes the members of one group or category of people from another“. In the definition of 
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culture, groups or categories of people refers to people that are in contact with each other or that have 
something in common such as nationality, gender, religion, and ethnicity Nunnally, J.C.)1967(. Hofstede 
has identified four main dimensions that form a model for differences among national cultures. These di1
mensions are Power distance, Individualism vs. Collectivism, Feminity vs. Masculinity, and Uncertainty 
Avoidance. First, Power distance, refers to the extent to which the less powerful members of organizations 
within a country expect and accept that power is distributed unequally.

Large Power Distance with a value of )80( was found to be a leading Hofstede Dimension character1
istic in Egypt. Leaders in Egypt seem to have power and authority, which indicates a high level of inequality 
of power and wealth within the society.

A large area of power with a value of )80( was found to be the main dimensional feature of Hofstede 
in Egypt. Egyptian leaders appear to have power and authority, which shows a high level of inequality of 
power and wealth in society.

The second dimension is individuality and collectivity. This refers to a society in which the interests 
of the individual are prioritized over the interests of the group and a society in which the interests of the 
group are prioritized over the interests of the individual. Egypt in particular has )38( compared to the world 
ranking average of )64(. The result is a group society that opposes individual culture, and the long-term 
commitment to group members, whether family or relationship becomes clear.

Conceptual Framework.

 

Independent variables 

Decision rights 

Mediator  

 Management 
Culture style  

Dependent variables 

Employee performance  

Critical Review of Major Issues

This section introduces a critical review of major issues. These are: decision rights, incentives, orga1
nization resources, performance measurement and PDM with management culture practices respectively.

Employees cannot take responsibility for results over which they have not been given an opportunity 
to influence )de Waal, 2007(. Likewise, when workers lack freedom with the authority to make decisions 
and solve problems relevant to their performance result)s(, performance deteriorates because of absence of 
job satisfaction and commitment to work )Locke & Schweiger, 1979; Murphy & Oyer, 2001; Helmut, 2002(; 
Barron & Glen, 2003; Garvey & Milbourn, 2003(.

Ivancevich )2004(; Armstrong, )2004(; Juliette ; Jeff )2005(;  the Economics letter, )2007(. All the quot1
ed scholars argue that it is significant to involve employees in decisions that impact their work. Locke & 
Schweiger )1979( oppose that employees are possible to commit their energy to the organization’s future 
direction, )goals and objectives( when management involves them in making decisions that affect them and 
their jobs directly. Wagner, )1994(; Cindy, )2002(; Cappelli & Neumark) 2001(; Awolabi & Adeola )2011( 
found out that  decentralizing decision rights alleviates the burden on top management as well as cutting 
unnecessary communication up and down the hierarchy and reduces the agency costs.  However, recogniz1
ing organizational goals and/or objectives as employees are motivated with decision rights is not maintain1
able when performance is not communicated with incentives Baiman’s )1990(.
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Methodology
Research Design 

The study was descriptive and correlation survey Amin, )2005( that investigated the relationship be1
tween performance management practices and employee performance in public and private organizations 
in Egypt. The purpose of achieving the study objectives, the researcher used an analytical cross sectional 
survey design to capture the categorical description of attitudes of the study population Sekaran,) 2003(. A 
mixture of methodology was employed using quantitative and qualitative design which is basic in the Social 
Sciences literature Sekaran,) 2003(; Ahuja, )2005(.  To collect data a combination of methods was used in 
order to facilitate triangulation of the results so that the study phenomenon was richly and deeply appreci1
ated as well as giving validity to the research findings. 

Sample Size Determination 

In order to determine a representative sample from the general population, according to Ruane) 2005: 
p 109( if the population size is below 1000. The sample should be 50%of the total target population size. 
When the total target population size for El Menoufia public university was estimated 150 employees and 
 th October University has     employees. The researcher used Simple random sampling because this sam1
pling frame was homogeneous, that we thought there were no different opinions.   The sample had sub-
groups )managers, supervisors, and operatives( thus affirming a fair representation of these sub-groups in 
the sample size Ahuja, )2005(.

Since the study planned to investigate the employee performance in the public organization and pri1
vate sector as well, consequently, the researcher chose Elmenoufia public university as a sample representa1
tive of public sector employees. It is difficult to get a sample from different industries to present public sector 
employees; the researcher has an easy access to the university employees.

The researcher surveyed employees from  th October private university to represent the total pop1
ulation of employees in private, since it is difficult to survey all the private sector population. 6th October 
university is one of the oldest private universities in Egypt.

Sampling procedures like stratified random sampling, accidental sampling, and quota sampling were 
not used because: stratified random sampling requires a heterogeneous sample. Accidental sampling is just 
set on availability and willingness to participate yet the researcher required respondents with particular 
information and knowledge. Quota sampling may result to failure of generalizing the finds to the whole 
population, yet the research aims at generalization of the research findings.

Data Collection Procedure and Instruments 
Procedure

Collecting data and presenting data are basically the two activities of the process of collecting data. 
These are questionnaires and interviews, collected by the researcher.  The researcher favored question1
naires since they are cheap to administer, they let respondents fill them at a high degree of   convenience, 
and stimulate data from many respondents within a very short time Gupta &Proctor, )2007(.  The research1
er used Personal interviews to complement questionnaires because they are a more personal form of re1
search, the respondents offer an interviewer the chance to investigate or ask follow-up questions, and they 
are generally easier for respondents particularly in seeking respondent’s opinions, Amin, )2005(. 

The researcher did not use procedures like a census, observation, and administrative by1product be1
cause: a census involves data collection from everybody in the population of study, yet the study required 
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just a sample from the population of study. Observation is not practical because we cannot observe di1
rectly people’s opinions yet the research required collection of respondents‟ opinions. An administrative 
by-product lacks flexibility yet collecting respondents‟ opinions requires flexibility in offering different al1
ternatives to the respondents. Therefore, the researcher used questionnaires and interviews in collecting 
respondents‟ opinions.

The researcher upheld Logistical and ethical considerations during the data collection exercise. For 
instance, respondents left their names, when completing the filling-in process of the questionnaires truth1
fully. The collected information was handled with confidentiality and was used for study purposes only. 
Findings are to be published for public consumption and for use by all interested scholars.

Result and Discussion
Demographics analysis in the public and private sectors.
Sample characteristics

Population characteristics like age bracket, education level, respondents‟ gender, number of years 
worked in the two different organizations, 
were likely to have a bearing on the qual1
ity and validity of the responses. Thus in 
order to assess the respondents‟ compe1
tency, the sample characteristics of     re1
spondents from the public organizations 
)public universities( and the same number 
of respondents from private organizations 
)private universities( were analyzed, as 
shown in table )1(.

Findings further indicated that 
36.7% of the respondents were males 
while 63.3% were females across the 
public organizations. This shows that 
both males‟ and females‟ opinions were 
fairly captured. On average, the females 
were the majority compared to their male 
counterparts in public organizations in 
Egypt. Results also indicated that on av1
erage, operatives across the public sector 
were the majority )72%( of participants 
in the study. Supervisors were 14% and 
Managers were 14%.

Findings of the study further con1
firmed that public sector, majority of the 
respondents )27%( were between 26 
and    years. This implied that the re1
spondents on average had the cognitive 
maturity to understand and interpret the 
questionnaire appropriately. 

Table )1(: Showing Sample Characteristics of Respondents 
across El Menoufia University and 6th October University.

Sample Character-
istics

El Memoufia university 6th October university
Frequency )N( Percentage Frequency Percentage

Gender:
Male
Female
Total

  
  

   

  . 
  . 

100%

  
  

   

  . 
  . 

100%
Job category:
Operatives
Supervisors
managers
Total

   
  
  

   

  . 
  . 
  . 

100%

   
  
 

   

  . 
  . 
 . 

100%
Age bracket:
25 years and below
   1    years
   1    years
   1    years
   1    years
   years and above
Total

  
  
  
  
  
 

   

  . 
  . 
  . 
  . 
  . 
 . 

100%

  
  
  
  
 
 

   

  . 
  . 
  . 
  . 
 . 
 . 

100%
Level of Education:
Certificate
Diploma
Bachelor’s Degree
Master’s Degree
PhD
Total

  
   

 
 
 

   

  . 
  . 
 . 
 . 
 . 

100%

 
   
  
 
 

   

 . 
  . 
  . 
 . 
 . 

100%
Number of years of 
service:
Less than   years
  1   years
  1    years
   1    years
   1    years
Over    years
Totals

  
  
  
  
  
  

   

 
  . 
  . 
  
 . 

  . 
100%

  
  
  
 
 
 

   

  . 
  .. 
  . 
 . 
 . 
 . 

100%
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However, the respondents aged more than 46 and aged between 41 and 45 were the little practi1
tioners to be 9% and 10 % this implied a recruitment shortage ‘in public sector. The results also showed that 
the greatest average respondents were diploma degree holders )67.3%( public sector. So respondents were 
somewhat qualified enough to evaluate effective performance management practices and therefore gave 
reliable responses. Finally, the results revealed that   El Menoufia University, the majority of the respondents 
)43.3%( had served their respective organizations between over 20 years. The minority among the respon1
dents )8%( had served in their respective organizations for less than 2 years. This implied that the study 
participants were competent enough to respond appropriately to the questionnaire that sought to establish 
whether there was a relationship between performance management practices and employee performance 
in public organizations in Egypt.

Findings revealed that 48.7% 0f respondents were males, while 51.3% were females. This implied the 
private sector depends to some extent on both sexes in an equal participation, and the study will reflect 
opinions of both. Like the public sector. Operatives were the majority 74%, while managers were the mi1
nority 3.3%. The private sectors always seek young employees who are full of energy and ambitions, thus 
the majority of respondents were between 26 and 30 years 37.3%. in contrast to the public sector, employ1
ees aged between 41 and 45 or over 46 were the minority to be 5.3% for both of them.

The findings further reveal most of respondents have got Diploma certificate 70.3%, followed by em1
ployees, getting bachelor degree 23.3%. Finally, the majority of respondents 33.3%  had adequate experi1
ence to answer efficiently, since they have worked from 6 to 10 years, over 20 years, as well between16 to 
20 years were few participants in responding the questionnaire 4.7% and 4%  to investigate the relation1
ship between the performance management practices and employee’s performance in the private sector in 
Egypt.

The relationship between decision rights and employee performance in the public and private sec-
tors by different demographics variables.

To measure the relationship between decision rights and employee’s performance by different demo1
graphics variables )gender- education- experience( in public and private sectors, thus spearman correlation 
coefficient was used.

The spearman results in the public sector showed positive relation between decision rights and em1
ployee’s performance for all demographics, gender , education level and experience, while the relations 
were not statistically significant when p > .05. For gender, p <.05, thus the relation was statistically signifi1
cant, for education level, diploma and bachelor de1
gree, the relations were statistically significant, since 
P <.  . The values of spearman of diploma, master 
and 6-15 were high .488**, .447 and .435. 

In general, the spearman correlation coefficient 
results showed positive significant relation between 
decision rights and employee’s performance in the 
private sector for all demographics, since p <.  . 
Only the relation is not statistically significant for 
diploma that p > .05. the results showed no critical 
difference between both sexes. The relation master 
holding respondents was the most positive signifi1
cant relation between decision rights and employ1

Table )2(: The Relation between Decision Rights and 
Employee’s Performance by Demographics Variable

Factor Demographics
Public sector Private sector

Spearman 
correlation

P Spearman 
correlation

P

decision 
rights

Male .   * .    .   ** .   
Female .   ** .    .   ** .   

Diploma .   ** .    .    .   
Bachelor .   ** .    .   ** .   
Master .    .    .   ** .   

PhD .    .   
Less than   .   * .    .   ** .   
 1   years .    .    .   ** .   

   and above .   * .    .   * .   
**.Correlation is significant at the 0.01 level ) 2-tailed(.
*. Correlation is significant at the 0.05 level ) 2-tailed(.
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er’s performance. The results showed the most positive significant relation for respondents experienced 
 1   years, since the value of spearman is big .   **.

There was no difference between public and private universities regarding decision rights.

The qualitative results revealed that in table )2( clearly only )16.7%( of employees of managerial, who 
were fully involved in the process of making decision. All )75%( of Lower employees were not involved in 
the process in the public sector, and lower employees had partial involvement in decision making process 
)50%(, this led to improved performance in the pri1
vate sector.

The relationship between PDM management 
style theory and employee Performance by differ-
ent demographics variables. 

To measure the relationship between PDM and 
employee’s performance by different demographics 
variables )gender- education- experience( in public 
and private sectors, thus spearman correlation coeffi1
cient was used, as depicted in table )3(.

The spearman correlation coefficient results 
showed positive significant relation between PDM  
and employee’s performance in the private sector for 
all demographics, since p <.  . the value of spearman 
for females was bigger than that of males, this referred to the relation was stronger for females. For diploma 
and less than 5 years, the relation was positive, but not statistically significant p > .05. Master and 16 and 
above had the biggest spearman values.645**and .655**. This meant that their relations were stronger 
than others between PDM and employee’s performance.

In the same scale, the qualitative results indicated that most of the respondents confirmed the public 
sector managers had high power distance and individualistic style of management, take centralized de1
cisions and ambiguous goals, affected the performance negatively )66.7%(, while 83.3%( of respondents 
showed agreement that private sector managers usually create clear goals, favor using decentralized deci1
sions in order to involve frontline employees and also have low power distance style of management.

Discussion of the Finding
In general, The spearman correlation coefficient results showed positive significant relation between 

decision rights and employee’s performance in the public and  private sectors for all demographics, since 
p <.05. Only the relation was not statistically significant for diploma that p > .05. It has been reported that 
many times experts with experience take more time in decision making than the novice decision makers 
)Kobus, proctor and Hotels, 2001(. However, the expert executes the tasks more effectively as compared 
to a novice person. It has also reported in Wickens )1992( that experts with experience cannot guarantee a 
better performance. One consistent finding was that women are less risk-seeking than males e.g., Croson & 
Gneezy, )2009(; Jianakoplos & Bernasek, )1998(; Powell & Ansic, )1997(; Wong & Carducci, )1991(. Gender 
differences during decision-making have also been attributed to differences in information processing van 
den Bos et al., )2013(.

Workers can either be directly involved in discussions or represented by fellow workers that per1
haps are more knowledgeable about particular issues. Workers‟ job satisfaction and thus commitment to 

Table )3(: The Relation between PDM and Employ-
ee’s Performance by Demographics Variable

Factor Demographics
Public sector Private sector

Spearman 
correlation

P Spearman 
correlation

P

PDM Male .   ** .    .   ** .   
Female .   ** .    .   ** .   

Diploma .   ** .    .    .   
Bachelor .   ** .    .   ** .   
Master .    .    .   ** .   

PhD .    .   
Less than   .    .    .    .   
 1   years .    .    .   ** .   

   and above .   ** .    .   ** .   
**.Correlation is significant at the 0.01 level ) 2-tailed(.
*. Correlation is significant at the 0.05 level ) 2-tailed(.
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performance is the result whichever process the organization may select to use. Aghion & Tirole, )1997(, 
further affirmed that involvement in the decision making process empowers employees to increase their 
performance without any severe disruption to the decision-making process which is the concern of most 
managers. The degree to which public employees are involved in the decisions that concern them and their 
jobs consequently largely determines the public organizations‟ success in the provision of public services 
Summers & Hyman, )2005(. Thus full participatory decision making approach that values employee con1
tributions )regardless of workers status( results in collective responsibility and ultimately outstanding per1
formance.

Unlike private organizations, public organizations have a tendency to centralize all the decisions, 
which are quite complex and sophisticated in most cases, the lower employees, are required to implement 
what the directors without question and hesitation have already decided. Thus involving employees in the 
decision-making in ways that improve their performance may be an extremely difficult task in public or1
ganizations. However, in order to achieve moderate participatory decision, process a comprehensive par1
ticipatory decision make approach is a great necessity in public organizations. This approach is related to 
a situation whereby workers‟ decisions from sections, departments and divisions in a public organization 
are all involved, considered and if possible, incorporated in making final decision. If this proposal is to work 
at the section level, employees‟ decisions are captured after reaching a consensus. The accepted decisions 
should then be forwarded to the department. Then the department level decisions should be presented at 
the division level. When consensus is reached at the division level, the decisions should immediately be 
communicated to all concerned employees.

Similarly, empirical studies by various scholars Cindy, )2002(; Aoki & Okuno, )1996( indicated that 
decentralizing decision rights lessens the burden on top management of making uninformed decisions. 
Shallow employee involvement in decision-making )centralization of decision rights( ignores the worries 
of the frontline employees and thus results in poor attitude and employees seem disloyal to the executive 
decisions. Barringer & Bleudorn, )1999( fostered the same opinions when they discussed that complete in1
volvement of public employees in the decision making process is both challenging and very costly in terms 
of time spent on meetings instead of working. They continued to observe that at times allowances given to 
meeting participants )if any( are costs that have to be absorbed by the concerned organizations. Therefore, 
moderate involvement of employees in the decision1making processes is suitable for public organizations 
much as full employee involvement in decision making would be preferred because of the greater benefits 
both employees and organizations stand to enjoy as a result of this approach to decision making.

The Relationship between Participative Decision Making Theory and Employee Performance

The researcher found out from the results that a significant positive relation was existed between the 
participative decision making theory and employee’s performance in public and private organizations. The 
mean index of PDM in the public and private universities was 3.7416 and 3.7787, these values were above 
average. This implied that the PDM with its cultural context in form of high power distance management, 
high individualistic management, centralized decision making and vague and ambiguous goals led to poor 
employee’s performance in the public sector. pseudo PDM controls the relationships between managers 
and employees in public sectors. in the private sector, this implied that low power distance managers are 
happy with decentralized decisions. Individualistic style managers encourage the innovations in their orga1
nizations, respondents agreed that employees performed better, when managers decentralized decisions.

As extracted from the results, the managers in private sectors in Egypt have low power distance with 
face to face PDM to achieve high performance organization, this is in accordance with Gelfand et al., )2007( 
in low power distance cultures employees are more free to utilize their own discretion. To facilitate effec1
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tive and efficient decision-making at lower levels of the organization. Training is importantly emphasized 
to subordinates on how to undertake various roles Largrosen, )2002(, and employees have more liberty to 
implement his own processes or procedures so as to improve outcomes Gelfand et al., )2007( this can boost 
innovation and creativity in the employee’s performance. Communication is regarded crucial in the perfor1
mance of an organization by both management and subordinates )Snell & Hui, 2000(.

Recommendations
To analyze the findings of this study, the first aim was that the public organizations should seek is to 

get the customer satisfaction through enhancing the performance of their employees. It is highly recom1
mended to take procedures and actions to achieve this goal. First, unlike the private sector, decisions are 
centralized, this prohibits employee’s participation. The effective way in order to make sure full employee 
participation in decision rights is to decentralize decisions, including all employees regardless of their cad1
re. This will result in increased employee commitment to their jobs, responsibility and accountability for 
actions taken, the managers in public sector must give up pseudo PDM with high power distance style, so 
they lose contact with their employees. This result to impose ambiguous and unrealistic goals, thus the em1
ployees cannot implement and feel frustrated, like the private sector, the managers in public organizations 
must apply face to face PDM, which managers give the employees a complete freedom in making decisions 
if necessary, the employee’s innovation, creativity, challenge and responsibility will be outburst.
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Abstract

The Purpose of study to analyze the public, private, and semi1government organizations in UAE from 
a social responsibility perspective, and precautionary measures in the COVID1  , especially related to their 
effect on the Employees’ Commitment )EC(. The objective that guides this work aimed to identify the gener1
al characteristics of UAE organizations in terms of their approach to social responsibility and precautionary 
measures in the COVID-19, particularly in the area of human resources )Employees’ Commitment(. The study 
approach performed a brief literature review with a focus on conceptual frameworks of corporate social re1
sponsibility )CSR(, and precautionary measures in the COVID-19, a context analysis in the UAE organizations. 
It employed a survey research design to study randomly selected organizations. A total of     questionnaires 
were administered to collect data. Data analysis revealed that CSR is a familiar concept in the sector as most of 
the organizations do engage in CSR activities regularly and taking precautionary measures in the COVID1   
period, and up to what extent employees’ commitment engaged with that. Etc. to know the extent of the 
employees’ commitment to their work in these difficult and forceful circumstances in terms of ability to the 
task, individual ability, and individual effort. However, the study assumes that the proportion of employees’ 
commitment )EC( in CSR and lockdown precautionary measures is negligible. The Originality is to discuss the 
general characteristics of the UAE organization’s relation between CSR and lockdown precautionary measures 
with their effect on employees’ commitment )EC( by studying from this perspective the most committed orga1
nization characteristics in UAE.

Keywords: Corporate Social Responsibility, COVID1  , Employee Commitment, Task Capacity, Indi1
vidual Capacity, Individual Effort.

Introduction
It is expected that the study will provide some general views in this field, and specifically, this study will try 

to identify the most influencing factors on employee commitment through corporate social responsibility and 
precautionary measures in covid1   at the United Arab Emirates.

The employee’s commitment )EC( received more attention from the researchers as it is a desirable and 
desired behavior enhancing and maximizing it among workers. Therefore, the commitment of employees 
in condition, such as the Corona pandemic, has become and is still worthy of the attention of administrative 
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leaders, as it generates among individuals a high sense of belonging and integration with the organization, 
which is reflected positively on some variables such as organizational citizenship, or the reduction of work 
pressures. A paper that discusses employee commitment: a review of the background, determinants, and 
theoretical perspectives: has reviewed research on employee commitment, in terms of commitment to orga1
nizations )Kim & Rowley, 2005(. In contrast, employees’ commitment was found by some to coincide with 
a commitment to the company in some early )Mueller et al., 1992(, and later )Lee & Yoon, 2018(. However, 
Stebbins engaged in the debate and said continuance commitment is not leaving the job because of financial 
problems that fall into an individual. Although these studies were valuable, they were undertaken when the 
COVID1   had not been available and therefore this could be enough reason to procedure the present study.

Corporate social responsibility as a specific theory affirms that corporations are entities with economic, 
legal, ethical, and philanthropic obligations. Corporations responsible for a triple bottom line seek sustainability 
in the economic, social, and environmental realms )McWilliams & Siegel, 2001(. It is important to determine 
the factors of both precautionary measures during COVID-19, and corporate social responsibility effects on em1
ployee’s commitment, it’s more important to find efficient methods to prevent COVID-19 as well as to pay atten1
tion to CSR and footfalls employees in the circle of commitment. The concept has been developing since earlier 
studies, for example: employee commitment is now an indispensable element in organizations. The reason why 
commitment has attracted research attention over the years is primarily that organizations rely on committed 
employees to create and maintain competitive advantage and achieve superior performance )Anitha, 2016(. 
Existing literature defines )EC( as a force of stability that aims to maintain behavioral direction even when the 
business is not meeting its expectation. As per another study, it is defined as a force that stabilizes an employee’s 
behavior under circumstances where that behavior could be attempted to change )Lee & Reade, 2018(. 

Moreover, the theory of engagement has mostly centered on the relationship between the individual and 
the organization. The theory of CSR has centered mainly on the relationship between society and organization. 
By integrating both, it is possible to create more complete multi1level models of not only CSR but management 
in general, which are holistic in nature. As a consequence, the benefit of the individual, the benefit of the com1
pany, and the benefit of society. We aimed to assess the effectiveness of five dimensions on employees’ com1
mitment )EC( through COVID-19 and CSR variables. The earlier studies indicate a significant relationship be1
tween CSR and employee commitment, suggesting that employees in socially responsible companies generate 
better commitment than their peers in less socially responsible companies )Mahmood et al., 2020(.Therefore, 
employees tend to present favorable behaviors in the workplace when they strongly identify with their organi1
zation. Firms’ CSR initiatives enhance employees’ perception of oneness with their organizations, and they tend 
to identify with their organizations to enhance their self-respect.

Our contribute to research the CSR on employees’ commitment during the Covid1   period, 
through task capacity, individual capacity, and individual effort as much as they could achieve the high 
level of commitment and explicit CSR communication.

Study Questions

1 SQ1. To what extent the variables )length of service, job level, educational qualification, Task Ca1
pacity, Individual Capacity, and Individual Effort( affect the employee’s commitment of the United 
Arab Emirates workers.

1 SQ . What is the level of commitment of employees in institutions of social responsibility and pre1
cautionary measures in the period of the Corona pandemic?

Study Objectives 

1 SO . Determine the level and degree of employee’s commitment to corporate social responsibility 
during the Covid1   pandemic.
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1 SO2. Determine the variables and factors that affect employees’ commitment.
1 SO . Identify the impact of selected variables: Task Capacity, Individual Capacity, and Individual 

Effort on employee commitment during the Covid-19.
1 SO . Identify the conceptual model of employee commitment to CSR during the Covid1  .

Study Problem 

SP1. Through the field experience, the researcher noticed that the level of employee’s commitment 
varies from one individual to another and from one group to another with employees towards corporate 
social responsibility and in the period of the Corona pandemic. Therefore, the image of these differenc1
es varies according to objective factors and circumstances that are mainly related to the personal and 
functional characteristics of the employees and the surrounding environmental factors, whether to be 
internal external.

Literature Review and Hypotheses Development  

Increased interest in the concept of employees committed to the recent period, whether among 
managers or academics considering that the committed employee is more attached to his organization 
and more serious in achieving its goals. Perhaps the important variable in this research is the dependent 
variable, which is the employee’s commitment. Four independent variables were used during the period 
of the Corona pandemic in an attempt to explain the discrepancy between workers in UAE institutions. 
The independent factors are: )1. Task Capacity: Technology, Task Design, 2. Individual Capacity: Knowl1
edge, Skills, Abilities, 3. Individual Effort: Attitudes, Beliefs, and 4. Corporate Social Responsibility with 
covid-19(. In this context, it is imperative to identify the most important concepts and definitions the 
employee’s commitment to the management thinkers has tried to define.

2.1 Concept of Employee’s Commitment

Shepherd & Mathews )2000( identified that committed employee behavior is at the core of the man1
agement of human resources and is a key characteristic that separates HRM from conventional staff man1
agement. Similarly, Lee & Yoon )2018( notes that employee commitment compares favorably with resigned 
compliance with behavior seen as a feature of conventional staff management work relationships. Employ1
ee commitment is a core aspect of organizational success achievement )Meyer et al., 2012(. This is support1
ed by Whitener, )2001(, that argues that high-level commitment is important to improving efficiency and 
gaining sustainable competitive advantage. Over the years, organizations have faced the major challenge 
of recruiting competitive, committed employees that are able to do their utmost to accomplish the organi1
zation’s goals.

Employees who are not prepared to offer their best appear to have low levels of employee engage1
ment. Low levels of employee engagement are observed in workers who are not committed to organiza1
tional objectives and goals but to personal performance )Mathotaarachchi et al., 2018(.

Attitudinal Commitment. Perhaps the most common way to explore the idea is through the atti1
tudes and feelings of a person towards his or her organization )Shepherd & Mathews, 2000(. Also the attitu1
dinal commitment is the relative strength of the identification and participation of a person in a specific job.

Normative Commitment: The idea of normative commitment developed in the works of González & 
Guillen )2008( implies that, because this is the proper way to act, individuals bind themselves to one orga1
nization. Also normative commitment is characterized as the entirety of internalized normative pressures to 
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behave in a manner that meets organizational objectives and interests and implies that actions are exhibit1
ed by individuals primarily because they feel that this is the correct and moral way to act.

Behavioral Commitment: As illustrated in the works of Gilbert et al., )2011(, behavioral commitment 
evolves as a result of the previous acts of a person that are essentially binding. Also, behavioral commitment 
is when a person identifies himself with a specific behavior.

Calculative Commitment: A study tends to describe involvement in calculative terms )e.g., Davis et 
al., 2009(. This includes the number of expenditures made by a person as a result of their employment with 
an organization and the related expenses of leaving their current organization, along with their perceived 
availability of other alternatives to employment. It shows support for the theory of side bets, concluding 
that some forms of investments help to understand why some group members are extremely committed 
while others are not. Symon & Pritchard )2015(, work states that the development of fresh ideas and proj1
ects would be undermined without commitment. A highly committed employee is completely engaged and 
excited about their work, the committed employee understands the environment in which the organization 
works.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility )CSR( may attract positive attention to existing and future workers in 
this process. CSR initiatives’ contributions to the organizational image may enhance the pride and will1
ingness of employees to be associated with such a prestigious organization )Azim, 2016(. As a result, the 
expectations of CSR during Covid1   are going to be tested as an interaction variable in the relationship 
between the employee’s commitment, task capacity, individual capacity, and individual effort. Further, the 
emergence of the Corona pandemic that attacked all countries of the world, the private sector has become 
in direct challenge with this pandemic and its economic, social and health impacts. This made the compa1
nies a real test of how to deal in times of crisis, and made the practices of Corporate Social Responsibility 
CSR. During this pandemic, companies were provided with great opportunities and lessons that can be used 
to test the effectiveness of these companies in exercising their social responsibility.

The concept of CSR focuses on the role and responsibility of the company towards its society, which 
starts with its employees and moves to the maximum extent of those dealing with these companies and 
their products and the protection of their rights. The concepts of social responsibility are based here, as it 
is a wide range of responsibilities towards the preservation and protection of everyone’s rights. Over the 
past two decades, the concept of corporate social responsibility has drawn growing attention to academics, 
therefore, the marketers and executives may use their results of meta1analytical analysis to improve their 
effectiveness by recognizing that CSR )Aljarah & Ibrahim, 2020(. 

The definitions of CSR reflected the belief that businesses had a new position in society in which they 
needed to respond to societal expectations and influenced by the quest for sustainability, which meant that 
strategic decisions had to be made )Popkova et al., 2020(. Corporate Social Responsibility is a management 
concept in which corporations incorporate social and environmental issues and relationships with their 
stakeholders in their business operations. CSR is commonly understood to be the way a business main1
tains a balance between economic, environmental, and social imperatives. As per Collier & Esteban )2007(, 
contribution CSR is not an optional extra, all businesses, particularly those that operate at a transnational 
level, are responsible not only for the ethical conduct of their operations but also for their impact on all their 
stakeholders now and in generations to come. In general, social responsibility is more effective when a com1
pany takes it on voluntarily, as opposed to being required by the government to do so through regulation. 
Social responsibility can boost company morale, and this is especially true when a company can engage 
employees with its social causes.
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Another reason for organizations that accept CSR as a part of their business, however, appear to in1
terpret consumer loyalty intentions and behaviors in a positive light )Al Jarah & Emeagwali, 2017(. As per 
a study results were that the more a business consistently engages in CSR activities, the more its workers 
are engaged. Results from a study provided by the Society for Human Resources Management also indicate 
that businesses with sustainability systems have higher levels of morale and commitment to employees 
)Kunz, 2020(. Around the world the CSR faced great challenges, represented by the retreat of some compa1
nies from performing their social role, fearing the prolonged crisis. Among some of the emerging problems 
are the increased layoffs of employees and workers in the business sectors due to the inability to bear the 
high continuous expenses. This may affect the relationship between workers and their companies, which 
may suffer a loss of confidence between all parties, and this in the future may lead to the existence of cases 
or legislation that work to achieve job security for workers for a long period without being affected by the 
surrounding factors and disasters. 

Corporate Social Responsibility )CSR( emerged with this crisis at the forefront of researchers and com1
munity concerns, in order to achieve a sustainable partnership between society, stakeholders, and compa1
nies. This area will be the focus of great interest and subject to many updates and developments that will 
affect our concept of corporate social responsibility in the future and the role of society in developing it to 
be within the general framework for achieving community security. Since the 1950s, the principle of Cor1
porate Social Responsibility )CSR( has been a discussion subject. It was not until much later, however, that 
individuals began to understand its purpose, importance, and effect. In the form we see today, CSR became 
common after it was established in 1991 by the ”Pyramid of Corporate Social Responsibility“ by Archie 
Carroll )Schwartz & Carroll, 2003(. Therefore, the Carroll’s pyramid suggests that corporate has to fulfill 
responsibility at four levels: 

 1 Economic Responsibility

The lowest level of the pyramid reflects the first obligation of a company, which is to be profitable. 
Without benefit, the company will not be able to pay its workforce, even before the company begins CSR 
operations, employees would lose their employment. Being successful is the only way that a business can 
succeed and support society in the long term )Brin & Nehme, 2019(.

 1 Legal Responsibility

The second stage of the pyramid is the legal duty of the corporation to follow the rule. Of the four 
stages, this is the most significant responsibility, since this will demonstrate how businesses conduct 
their business in the marketplace. Such examples of the legal obligations a corporation should adhere 
to are employment rules, competition with other firms, tax legislation, and employee health and safety 
)Schwartz & Carroll, 2003(.

 1 Ethical Responsibility

The pyramid’s ethical layer is defined as doing the right thing, being fair in all circumstances, and pre1
venting damage as well. Not only should an organization follow the rule, but it should also do its business 
ethically. It is better for a business to be ethical, however, as this not only shows the stakeholders that they 
are moral and just, but consumers will also feel more secure buying products/services from the company. 
A few examples of being ethically responsible are being environmentally friendly and treating suppliers/
employees properly )Deigh et al., 2016(.

 1 Philanthropic Responsibility

Occupying the smallest room at the top of the pyramid is philanthropy. For a long time, corporations have 
been criticized for their carbon footprint, their role in deforestation, the use of natural resources, and more. In 
order to counterbalance these negatives, the group they take from should be ”given back“. While this is the 
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highest level of CSR, as many people would like to do business with businesses that are contributing back to 
society, it should not be taken lightly )Baden 2016(. Therefore the following hypothesis has been suggested:

1 H
1
. There is a significantly affect between CSR and employees’ commitment.

Precautionary Measures of COVID	19

It was initially reported to the )WHO( on December 31, 2019, as later the number of infected people 
and deaths rose at an unprecedented rate, the World Health Organization announced a COVID1   pan1
demic crisis globally )WHO 2020(. Many countries have declared a state of emergency that disrupts many 
areas of economic, political, and social action, imposes restrictions and measures of social isolation, and ul1
timately puts different sectors of the economy at risk )Fana et al., 2020(. Together with actions across coun1
tries, such a state of the emergency declaration has sensitized many businesses to unity and involvement 
in CSR actions. Therefore, Karam & Kitana )2020( pointed that instate to get organization excellence the 
leaders must take all precautionary measures requires.  Present-day examples of voluntary firm acts for the 
common good are existing CSR activities, such as donations to combat the virus in times of upheaval. Amid 
COVID-19 efforts, news reports and media content on CSR behavior are given specific coverage. There is 
no precedent for an infectious disease that, as extreme as this COVID-19 pandemic, has influenced the 
instability of capital markets, causing a global financial crisis )Bartsch et al., 2020(. Therefore, in the current 
disrupted sense of COVID-19, an opportunity emerges to explore the following research questions: Has the 
data on the CSR behavior of certain companies influenced their employee engagement? When normality is 
restored, will people’s views of firms change? Will this shift be greater among higher education employees?

A recent survey conducted by Deloitte among over  ,    respondents from companies operating in 
China indicates that the disease )COVID-19( would adversely affect the volume of revenue and cash flows, the 
capacity to service customers, employee productivity, and the commitment of employees. The protection of 
workers returning from holidays and business trips, the difficulties related to the availability of raw materials, 
and the lack of resources for coordinating remote work are also major threats )Genc & Dede, 2020(. Company 
executives also point out that COVID-19 will have an impact on the performance efficiency and employee 
commitment of organizations: 46% of respondents expect a reduction in performance targets in 2020 )Ander1
son et al., 2020(. However, the managers recommend supplying the workers with psychological and financial 
resources, such as emergency assistance, extra health benefits, and annual payroll payments. Focus also on 
organizing a healthy working environment: purchasing medical equipment and supplies )e.g., thermometers, 
antibacterial products(, self-monitoring of the wellbeing of workers, and workplace disinfection.

Some organizations have already reviewed their strategies on COVID-19 precautionary measures. In 
particular, they allow for a temporary absence from work due to sickness without the need to provide ab1
sences with doctor’s notes. Establish and convey specific rules and responsibilities for at-risk jobs )those 
who traveled abroad for personal reasons or were on business trips(. This includes the 14-day self-isolation 
provision for such employees and the cancellation of all meetings with customers and colleagues.

Overall, we would say that CSR has been significantly raised in the objectives of individuals, definitely 
the elements of personal health and well-being. It is clear that we have to attract and retain employees as 
an absolute priority to deliver excellence in CSR through multiple objectives. Moreover, this hypothesis has 
been recommended:

1 H
2
. There is a significantly affect between Precautionary Measures )COVID	19( and employees’ 

commitment.

Independent Factors Explanation

Task Capacity: the task is ”anything a manager uses to demonstrate work, to engage with employees 
interactively, or to ask employees to do something.“ The task may also be something that staff in a specif1
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ic situation wish to do for themselves. Moreover, capacity preparation is a strategy that compares teams’ 
available hours to what the project demands. Capacity is the most work that can be performed within a 
certain time period in this case )Yao & Chang, 2017(.

Technology: aids with having the organization completely organized. Systems such as Software for 
Project Management help to create, assign, review, and analyze a mission. Employers and executives can 
easily supervise practices in the workplace that help keep things on track. In a McKinsey study, more than 
40 percent of employees surveyed claim they spend at least a quarter of their workweek on manual, re1
petitive tasks such as sending emails and entering details. Leveraging automated technology in the work1
place puts these repetitive procedures on autopilot so that the workers can spend more time working on 
higher-return business projects, such as developing new client relationships or delivering more responsive 
customer service )AlShamsi & Ajmal, 2018(.

Task Design: It is a way of arranging a task plan and its workflow. In other words, the meaning literally 
reflects how deeply the plan of a mission is projected. During the job, the better the design of the mission, 
the less administrative questions, and problems will appear. Also, is a particular way of arranging a task de1
scription, task execution schedule, and its workflow? This word stands for how a mission is supposed to be 
accomplished in the best way possible. If a task has an ideal design, during the functional job, the minimum 
of administrative questions and issues will occur, and vice versa-a bad task design will lead to uncertainty, 
waste of time, and inability to fulfill task constraints )Ong et al., 2018(. Hence, the researcher has generated 
the following hypotheses:

1 H3. There is a significantly affect between Task Capacity and CSR.
1 H4. There is a significantly affect between Task Capacity and Precautionary Measures 

)COVID	19(.

Individual Capacity: CRS describes capacity as the ability of individuals and organizational units to 
efficiently, effectively and sustainably execute functions.

Knowledge: Knowledge Management for CSR provides research exploring the theoretical and prac1
tical aspects of linking firm profitability, social development, and natural environment with respect to busi1
ness management practices. Knowledge management and the change from CSR to corporate sustainability 
are likely to be daunting from all viewpoints of knowledge management, but the aspect and process per1
spectives of knowledge management do what relevant characteristics of corporate social responsibility do. 
Where it is found that internal CSR expertise is inadequate, a KM element view will help to define the gaps 
to be filled by external CSR experts )Lenssen et al., 2009(.

Skills: The reality that many jobs cannot be changed to any great degree, at least in the short run. 
Therefore, the approach is to allow for gradual progress and to presume that almost every worker can prog1
ress to a more demanding job reasonably quickly. As a result, employees need the opportunity to learn skills 
and abilities that will enable them to take on increasingly essential and rewarding tasks )Anderson 1993(. 
Several studies indicate that most workers don’t know about CSR, which is becoming a major issue. New 
work candidates lack basic skills and some businesses have had to institute programs to teach their existing 
workers basic skills )Kitana & Karam, 2019(.

Abilities: The quality of being able to do something, especially the power to do something physically, 
emotionally, financially, or legally. A skill, talent, or ability: an employee with several skills. However, it is im1
portant to figure out what possible ways to do it take place in order to turn CSR potential abilities into actual 
competitive advantages. Most researchers consistently note that it is beneficial not only for society but also 
for companies to engage in CSR work. It is claimed that the practice of CSR offers the organization additional 
benefits )Juščius & Snieška, 2008(. Therefore, employees, regardless of their career considerations, expect to 
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have incentives to perform CSR to minimize such danger as businesses face a high litigation risk in the case of 
covid-19. In line with our assumption, we find that the influence of employees’ ability on CSR is reduced by 
commitment risk )Yuan et al., 2019(. Furthermore, the positive relationship between the ability of the employ1
ees and CSR is weakened for the organizations, commitment is weakened when the pressure on CSR imposed 
by the external environment of a company and employees. Further, this hypotheses have been introduced:

1 H5. There is a significantly affect between Individual Capacity and CSR.
1 H6. There is a significantly affect between Individual Capacity and Precautionary Measures 

)COVID	19(.

Individual Effort: Trivellas )2019( argued out that the concept of employee commitment arises when 
people employ higher levels of effort and energy in their work. Talent is commonly considered to be a re1
fined individual skill that can take place in any area of operation. Professional employees may work in 
teams together, and they may have individual achievements as well. Corporate culture has a direct effect on 
individual efforts by providing individuals with the right climate to do their best, when employees know the 
attitudes and behavior the company promotes and rewards, they feel secure in their role and can openly 
perform their duties. The significant individual and organizational factors that explain how CSR affects em1
ployee commitment are relevant )Kitana & Karam, 2017(. By adopting a macroeconomic approach, which 
considers the financial returns for organizations when launching CSR initiatives, most of the prior research 
has explored the implications of CSR for organizations. In recent years, we have seen the emergence of an 
evolving approach that focuses on the effects of CSR interventions on the organizational practices and suc1
cess of individuals, a so-called micro-CSR strategy )Glavas, 2016(. This approach suggests that CSR initia1
tives can shape employees’ attitudes and behaviors such as job satisfaction, organizational citizenship be1
haviors, commitment, and work engagement and, ultimately, their performance )Rupp et al., 2006(. Rupp 
& Mallory )2015(, they suggests an approach that CSR interventions can shape the attitudes and behaviors 
of employees, such as job satisfaction, behaviors of organizational citizenship, commitment and work en1
gagement, and ultimately their performance. 

Attitudes: is a state of mind that is psychological. It is the way an individual thinks about circumstanc1
es, and it eventually defines the actions of a person. Employees may have a positive or negative attitude in 
the workplace about particular job responsibilities, goods or services, co-workers or management, or the 
organization as a whole. Attitudes and efficiency are more likely to be optimistic when workers are satis1
fied and engaged )Ali & Jung, 2017(. A study points out a focus on two key traditional structures that have 
been used to analyze the impacts of CSR on the attitudes and behaviors of individuals, namely the theory 
of social identity. In addition, they also concentrate on deontic theory to advance current research, which 
indicates that attitudes and actions of individuals are affected by the perceived moral responsibilities to 
maintain justice norms. The deontic theory is an insightful framework for this paper since, contrary to the 
theories of social identity and social exchange, it describes how the sense of justice by people affects their 
attitudes and actions above and above the control of their own personal interest )Bouraoui et al., 2019(.

Beliefs: the idea of a belief is an opinion or something that an entity considers to be true. An example 
of a belief is faith in God. The state of assumption; the belief or recognition that such things are real or true. 
A study argues that incongruity between the values of the employee and the CSR beliefs of the organization 
is simply the inability of an organization to impose a ”psychological contract“ that can have a detrimental 
impact on employee job satisfaction1in our case, employee1an organization incongruence can adversely 
affect the quality of employee work life )Opoku‐Dakwa et al., 2018(. In particular, the incongruity between 
the CSR beliefs of the employee and the CSR beliefs of the company is expected to have a negative impact 
on both the lower and higher standard of work-life of the employee )Singhapakdi et al,. 2015(. Therefore, 
the study has provided this hypotheses:
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1 H7. There is a significantly affect between Individual Effort and CSR.
1 H8. There is a significantly affect between Individual Effort and Precautionary Measures 

)COVID	19(.

Method
Sample and Procedure

In order to test the proposed investigation model and the research hypotheses, data collection was 
based on a self-administrated questionnaire. The study comprised the employees in the different and sever1
al organizations in the UAE. Data was collected through an online survey distributed to most organizations 
randomly with respondent’s percentages Abu Dhabi 22.2%, Ajman 33.3%, Dubai 11.1%, Fujairah 0%, Ras 
Al-Khaimah 4.4%, Sharjah 24.4%, and Umm al Quwain 4.4%. The research instrument is a self-adminis1
trated questionnaire, through an electronic tool called google forms. The data collection has a total of )385( 
valid responses. The sample comprises 48.9% women and 51.1% men. Concerning the level of education, 
the majority has shown doctoral degree 37.8%. Most respondents are aged between 41 and above years 
44.4%. The majority for period of service was 11 and above years, with 51.1%. With regard to the functions 
performed by the respondents, it was observed that most of them )51.6%( perform operational activities, 
followed by technical and administrative positions with 18.6%. While, the most important question was, 
what is your level of knowledge regarding the term Corporate Social Responsibility )CSR(? The highest rate 
of respondent was )I have a basic understanding of this concept(, with 35.6%.

Measures

We performed a literature review and modified scales used in earlier studies in order to operation1
alize variables, modifying and adjusting the terminology so that the scales became more perceptible to 
respondents. We want to know how CSR and COVID-19 are continuing to affect employees’ commitment. 
Employees’ task capacity, individual capacity, individual effort, and precautionary measures in COVID-19 
as the independent variables have measured the scale of 15 items. To measure the factors of study we use 
the following indicators technology, task design, knowledge, skills, abilities, attitudes, and beliefs. While the 
corporate social responsibility )CSR( as interaction variable was measured using a scale of 11 items. Further, 
employee commitment was measured based on Bouraoui et al., )2019(. The scale is composed of 8 items. 
Items like ”Would you be willing to work extra for an organization to achieve goals )e.g. CSR(?“.

All items were measured on a five-point Likert scale )1 = strongly disagree to 5 = strongly agree(. Path 
Coefficients analysis was used to assess the psychometric properties of the scales and the measurement 
model fit, using Smartpls3. Next, the composite reliability )CR( and the average variance extracted )AVE( 
were computed. All the scales showed values above )0.7( on critical ratio and above )0.6( on AVE, which are 
in line with the suggested )Hair Jr, 2014(. Discriminant validity is evidenced by the fact that all correlations 
between the constructs are significantly smaller than one and the squared correlations calculated for each 
pair of constructs is always smaller than the variance extracted for correspondent constructs )Fornell & 
Larcker 1981(, thereby confirming the discriminant validity.

Assessing Reflective Models )PLS	SEM(

In the beginning to evaluating PLS-SEM results involves examining the measurement models, which 
differ for reflective and formative constructs. If the measurement models meet the required criteria, re1
searchers then need to assess the structural model. The first phase in the evaluation of the reflective mea1
surement model requires evaluating the loadings of the indicator. Loadings above )0.7( are recommended, 
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as they demonstrate that more than    percent of the variance of the indicator is explained by the build, 
thereby providing reasonable item reliability.

Moreover, researchers will use bootstrap confidence intervals to determine whether the building’s 
reliability is substantially greater than the minimum recommended threshold )e.g., the lower bound of the 
95 percent confidence interval of the construct reliability is higher than 0.70(.The third step is to determine 
the convergent validity of each measure of a construct. In order to understand the variance of its items, 
convergent validity is the degree to which the construct converges. The metric used for determining the 
convergent validity of a construct is the average variance extracted )AVE( for all things on each construct. In 
order to measure the AVE, the load of each indicator on a build has to be squared and the mean value deter1
mined. The minimum appropriate AVE is 0.50 or higher than AVE 0.50 or higher, meaning that 50% or more 
of the variation of the elements making up the construct is clarified by the construct )Karam, 2019(. The 
final step is to test discriminant validity, which is the degree to which in the structural model a construct is 
empirically distinct from other constructs. The standard metric was introduced by Fornell & Larcker )1981( 
they suggested that the AVE of each construct should be compared to the squared inter1construct correla1
tion )as a measure of shared variance( of the same construct and all other reflectively measured constructs 
in the structural model1the shared variance should not be greater than their AVEs for all model constructs.

Conceptual Model 

Conceptual model is characterized as a methods whereby research is carried out by observing and 
analyzing knowledge on a given topic that is already present. Well, the researchers used conceptual model 
to come up with the concepts of CSR based on his observations of employee’s commitment to organizations 
during the COVID1   period.
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Figure 1. Conceptual Model of Study

Data Analysis and Findings
Some specific segments were reviewed for an early evaluation of the SmartPLS model for the PLS-SEM 

investigation analysis debate. However, the accompanying estimates have been tested, PLS, Partial Least 
Squares give way to display estimates in the PLS-SEM Performance model suggestion and additionally in an 
open substance-based report; moreover, it is available after checking the indicators for paradigm influenc1
es. There are initially two kinds of numbers in the output in the same layout, the circles including numbers 
within that indicate the degree shift of the LVs is cleared up by the other inactive variables. Secondly, the 
numbers on the headings are known as coefficients of the direction.
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Study Reflective Model

The model clarifies how high the efficacy of each variable on the others. Path coefficients ”Path coeffi1
cients“ Both LVs have measurements that are reactive. ”Latent variables“ )LVs( are related to each other in 
the SEM inner model as suggested by ”substantive theory“ as exogenous and endogenous are divided into 
two groups of LVs. 

 

  Figure 2. Employees’ Commitment Model

The PLS-SEM performance calculation is reflective: it represents the way variables are reflected in the 
current paradigm both apparent variables are linked by a ”regression“ in their LVs )Karam & Kitana 2018(.

In the above model, the researcher relies on organizations of the private sector, public sector, and 
semi-public sector employees. The authors intend to know more about the driving forces behind employ1
ees’ commitment to CSR during the covid1   period, through factors such as employee task capacity, em1
ployee individual capacity, employee individual effort, by precautionary measures in COVID-19 as an inter1
action variable. While the independent variable was CSR. Further, this research interested in carrying out 
the reasons due to the study’s aims were to comprehend the relationships to these factors. In light of the 
above information, the researcher generates the conceptual model in Samrt PLS )Figure 2(, to find out the 
effect of the above factors on employees’ commitment.

Variable Variance Explanation 

Based on the variable variance from )Table1(, the strength of the relationship between independent 
variables has been demonstrated, while the LVs: X

 
 Task Ca1

pacity, X
  
Individual Capacity, X

  
Individual Effort, with two in1

teraction variable: X
a
 Precautionary Measures in COVID1  , 

and X
b
 Corporate Social Responsibility, though Y= Employ1

ees’ Commitment dependent variable were reflected by 
R-value. Based on the ”PLS Path model estimation diagram“ 
)Figure2(, the overall coefficient of determination was found 

Table 1. Quality criteria for latent variable
R Square R Square 

Adjusted
CSR  .     .   

Employees’ Commitment  .     .   
P.M. COVID1    .     .   
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as enough evidence in )Table1(. The coefficient of determination were )R  =  .    Employees’ Commitment 
/ = 0.657 CSR / = 0.437 Precautionary Measures in COVID-19( respectively. However, it has been shown 
the coefficient of determination were appeared )58.7 %( of the variation in the dependent variable, and this 
could be enough evidence to accept the independent variables variation, with significant P-value )0.000(.

Discriminant Validity 

The most recognized and conservative approach to evaluate discriminant validity has suggested 
by )Fornell & Larcker, 1981(. Hence, there are two method to evaluate the discriminant validity, the 
expectation was that the correlation value between constructs should ideally be )0.8( and should not 
be greater than )0.9(. Further, to establish the discriminant validity, through average variance extract1
ed )AVE( square root of each latent variable should be larger than the latent variable correlations. 
As shown in Table 2 clearly that discriminant validity was met the study model due to the square 
root of AVE for LVs are much larger than the corresponding. While, the numbers are larger than the 
correlation values in the )columns( of )CSR = 0.749(, )Employees’ Commitment = 0.739( )Individual 
Capacity = 0.829(, )Individual Effort 
= 0.837(, )Precautionary Measures in 
COVID-19 = 0.772(, )Task Capacity = 
0.786(, and also higher than those in 
the )rows(. In summary, for all vari1
ables, the values of square roots are 
bigger than the AVE extracted values. 
Overall, the discriminant validity 
was well established.

The Interaction Effect of Covid	19 and CSR

The researchers develop a model of CSR to treat employees’ commitment during Covid1  . The de1
pendent variable is employees’ commitment )plotted on the Y-axis(. The independent variable is CSR )plot1
ted on the X-axis(. Researchers might hypothesize an interaction effect, based on precautionary measures in 
COVID-19. To visualize the potential interaction, which would plot mean employees’ commitment score by 
precautionary measures in COVID-19 for each CSR and connect the means with lines, as shown in figure 3. 

Further, the lines are parallel.  The line for employees’ commitment is steeper. This suggests a possible 
interaction effect, based on precautionary measures in covid-19. The plot tells us that CSR increases employ1
ees’ commitment even during precautionary measures in covid-19 effectively. Hence, based on the above 
)Table 3( that show the reduction are significant with )R Squared = 0.557 Adjusted R Squared = 0.523(.

Therefore, the interaction value 
through PM Covid1   * CSR by internal 
latent variables explained 52.3% vari1
ances in the tests of the between-sub1
jects effects model. This could be one of 
the most effective contribution of study 
e.g. the more precautionary measures 
of Covid1  , the more employee’s com1
mitment to corporate social respon1
sibility standards and commit to their 
work )Van de Poel & Fahlquist, 2013(.

Table 2. Latent variable relationships
 CSR EC IC IE PM TC

CSR  .   
Employees’ Commitment  .     .   

Individual Capacity  .     .     .   
Individual Effort  .     .     .     .   
P.M. COVID1    .     .     .     .     .   

Task Capacity 1 .     .    1 .    1 .     .     .   

Table 3. Tests of between	subjects effects
Dependent Variable:   Employees Commitment  

Source
Type III Sum 
of Squares df

Mean 
Square F Sig.

Partial Eta 
Squared

Corrected Model    .   a      .      .    .    .   
Intercept     .          .        .    .    .   

PMCovid1     .        .      .    .    .   
CSR   .       .     .    .    .   

PMCovid1   * CSR   .        .     .    .    .   
Error    .        .   
Total     .       

Corrected Total    .       
a. R Squared = .557 )Adjusted R Squared = .523( source: SPSS v.22
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Construct Reliability and Validity

The validity of Construct determines how well a test or experiment lives up to its arguments. It re1
fers to whether a variable’s operational definition actually represents a concept’s true theoretical mean1
ing. Based on the conventional paradigm examine, ”construct validity“ is a type of essential sorts of le1
gitimacy confirmation, near to criterion legitimacy and substance validity. Nowadays the validity theory 
portrays to ”construct validity“ as a bigger worry of legitimacy investigation, inclusive sorts of validity 
confirms )Perry, 1996(. Fornell and Larcker )1981( suggested that each construct’s AVE should be com1
pared to the squared inter-construct correlation )as a measure of shared variance( of that same construct 
and all other reflectively measured constructs in the structural model, the shared variance for all model 
constructs should not be larger than their AVEs. 

 

Figure 3. Interaction Variables

As the evidence of Construct Reliability values = Cronbach’s Alpha, rho_A, and Composite Reliability 
all together should be bigger than Average Variance Extracted )AVE( values. Hence, as an example of Table 4, 
Corporate Social Responsibility )CSR( = Cronbach’s Alpha )0.737(, rho_A )0.737(, and Composite Reliability 
)0.836( with AVE )0.560(.

Collinearity Statistics 
)VIF( 

The Variance Infla1
tion Factor )VIF( should be 
bigger than )1(, in a set of 
multiple regression vari1
ables is a measure of the 
sum of multicollinearity. 

Table 4. Summary of Model Results
 Cronbach’s 

Alpha
rho_A Composite 

Reliability
Average Variance 
Extracted )AVE(

Collinearity 
Statistics )VIF(

CSR  .     .     .     .     .   
Employees’ Commitment  .     .     .     .     .   

Individual Capacity  .     .     .     .     .   
Individual Effort  .     .     .     .     .   
P.M. COVID1    .     .     .     .     .   

Task Capacity  .     .     .     .     .   
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Further, for each independent variable, this ratio is determined. Although a high VIF implies that with the 
other variables in the model, the related independent variable is strongly collinear. The study found for 
employees task capacity was the smallest factor with )VIF = 1.406( shown that variance in a specific coeffi1
cient with 40.6% greater than what might anticipate if there were no multicollinearity, i.e. it should be no 
relationship with different indicators. Hence, a variance inflation factors range of all variables between )1 
and 2( that mean the SEM-PLS model measurement was well-fitting and structured.   

Outer Loadings

Outer loadings: are the estimated relationships in reflective measurement models )i.e., arrows from 
the latent variable to its indicators(. They determine an item’s absolute contribution to its assigned con1
struct. Loadings are of primary interest in the evaluation of reflective measurement models but are also 
interpreted when formative measures are involved )Wong, 2013(. To obtain the percent of the variance in 
every one of the factors represented via every component, including the aggregate of the squared compo1
nent loadings into that component and split up the numeral of variables. 

Interpreting factor loadings: through one dependable guideline on loadings should be )0.7( or bigger to 
affirm the IV from earlier which appeared on a particular component, with level )0.7( correlate with the vari1
ance in the indicator being clarified the 
component )Hair et al., 2012(. Hence, 
the LVs should be capable of explain1
ing at least 50% of each factors vari1
ance. The model results estimation 
was shown in )Figure 2(, and the out1
er loadings of various constructs are 
shown in )Table 5(.  Furthermore, the 
study found that values of each factor 
loading have expressed on )Figure 2( 
conceptual paradigm, and as long as 
on Table )5( outcome outlines overall 
loadings are sufficient, except slightly 
differences of )CSR indicator 4 = 0.694, 
if an organization has a proven track 
record of poor CSR, would you be put 
off working their tasks?( with all others 
LVs, and )Employees’ Commitment 4 = 
 .   , my commitment to Corporate 
Social Responsibility has led to high 
productivity( with all others LVs. The 
higher factor loading represents that 
the factor extracts sufficient variance 
from that variable.

Hypothesis Testing

The Path coefficients have specified the intensity of connection with the model latent factors with 
constant of determination )R2( was indicated the effect on all LVs to investigate the hypotheses significant1
ly. The study decision regarding to significance level was refuse )H0( is self-assertive. Based on the path 
coefficients analysis in )Table 6(, the study found the bootstrapping tests results of model hypotheses has 

Table 5. Relationships in reflective model
 Indicators CSR Employees’ 

Commitment
Individual 
Capacity

Individual 
Effort

P.M. 
COVID	19

Task 
Capacity

CSR   .   
CSR   .   
CSR   .   
CSR   .   
EC   .   
EC   .   
EC   .   
EC   .   
IC   .   
IC   .   
IC   .   
IE   .   
IE   .   
IE   .   

PM   .   
PM   .   
PM   .   
PM   .   
TC   .   
TC   .   
TC   .   
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shown the satisfactory fit to all 
esteems. Thus, the model of em1
ployees commitment estimate 
for )8( hypotheses outcome of 
bootstrapping tests has indicat1
ed same importance levels with 
all parameter gauges were sta1
tistically significant at 0.05 level 
based on T1Values bigger than 
)>0.1(, P-Values smaller than 
)<0.05(. Subsequently, to spec1
ify the statistical levels of signif1
icance hypothesis as the following from H1, to H8 were statistically significant. Hence, the strongest con1
nection Hypothesis was P.M. COVID-19 -> employees’ commitment with T-Statistics )  .   (, and P-value 
)0.000(. In the second hand, the results found an issue on the model hypothesis )H7( which shown in the 
Table 6 )Task Capacity -> Corporate Social Responsibility( were non-significant, which the researchers re1
jected the )H7 = 0.118(. 

In addition, the study has shown the adequate of sample size )385( based on Construct Reliability 
values = Cronbach’s Alpha, rho_A, and Composite Reliability together were bigger than Average Variance 
Extracted )AVE( values in )Table 4(, and that shows to enough valid data were gathered.

 Moreover, a statistical measure which is the )R2( for clarifying the variance in LVs and DV upon par1
adigm that shown on )Table 6(. However, all estimations of )Path coefficients( were indicated the intensity 
of the association with )P-value =0.00(, from eight hypotheses on a paradigm were interpreted statistically 
significant at an alpha level of 0.05 )1%(. As SEM-PLS3 was specified path coefficients into comprehensive 
framework of a paradigm, this could be a better grade in combination paradigm rather to that if an SPLS 
discovers several troubles it might not confirm )R2( to all paradigm.

Discussion

In this research, we found a positive and significant effect between employee perceptions of CSR and 
employee precautionary measures of covid-19, on employees’ commitment to their workplaces e.g. what 
is your level of knowledge regarding the term )CSR(? How important is it to you that companies operate 
on a socially responsible level? Would you be willing to work extra for an organization to achieve goals 
)e.g. CSR(? Does your organization have a management person responsible for CSR?. The other inter1
action variables, CSR, and P.M.covid-19 were significantly interacted with the employees’ commitment 
relationship this through two highest questions of study )e.g. Does your company engage in CSR?, and 
working remotely increases my productivity(. Based on the path coefficients analysis, and )8( hypotheses 
of the study model contributed to several methods to understand and increase employee commitment. 
Inferring, all Construct Reliability values, Cronbach’s Alpha values, rho_A values, Composite Reliability 
values, and outer loading values in )Table 5( all together were bigger than the Average Variance Extracted 
)AVE( values shown in )Table 4(, this could be sufficient evidence to decide the model was well structured.

However, when CSR and precautionary measures of covid-19 were controlled for in the post Algo1
rithm and Bootstrapping analysis by SEM-PLS, authenticity had an effect above and beyond that of CSR on 
employees’ commitment. These findings suggest that perceived CSR has the strongest impact on employ1
ees’ commitment when it allows for them to show their whole selves at work remotely and during periods 
of coronavirus. This could be related to their feeling and emotions about the organization’s responsibility.  

Table 6. Path coefficients
 )O( )M( )STDEV( )|O/ST1

DEV|(
P 

Values
CSR -> Employees’ Commitment  .     .     .     .     .   
Individual Capacity -> CSR  .     .     .     .     .   
Individual Capacity -> P.M. COVID-19  .     .     .     .     .   
Individual Effort -> CSR  .     .     .      .     .   
Individual Effort -> P.M. COVID-19  .     .     .     .     .   
P.M. COVID-19 -> Employees’ Commitment  .     .     .      .     .   
Task Capacity -> CSR  .     .     .     .     .   
Task Capacity -> P.M. COVID-19  .     .     .     .     .   
Original Sample )O(, Sample Mean )M(, Standard Deviation )STDEV(, and T Statistics )|O/STDEV|(
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Moreover, when employees realized that precautionary measures of covid-19 are related to CSR, it 
might have a negative impact on their workplace therefore, they strongly accepted to develop their skills to 
work remotely? In addition, extra-role involvement in CSR was found to weaken the effect on employees’ 
commitment. These results suggest that even if employee’s commitment is positively affected by CSR, they 
prefer that CSR does not entail work above and beyond their own job )e.g. would you be willing to work 
extra for your organization to achieve the goals of CSR(?

Finally, the previous studies have found that CSR can affect positively employee commitment, the un1
derlying mechanisms for understanding this association were ignored. In order to fill this gap, this research 
has investigated five different mechanisms to understand the CSR effect on employee commitment asso1
ciation. More precisely, in line with task capacity, individual capacity, individual effort, and precautionary 
measures of covid-19, our findings provide support for the interaction role of precautionary measures of 
covid-19 and CSR fit.

Managerial Implications

Mirroring theoretical implications, CSR should be practice as much as possible even during coronavi1
rus )COVID-19(. Often enough, a department on the outskirts of the organization that promotes extra-role 
CSR behavior such as volunteering, recycling, and similar initiatives brings together CSR programs. Instead, 
CSR may be part of one’s work in two separate ways. CSR should be integrated into the organizations in 
such a way that it is part of their strategy for goods, and services )Rangan et al., 2012(. The other direction, 
which can be parallel as well, is bottom-up via work crafting templates )for job crafting and CSR(, employees 
may integrate CSR into their own employment even during crisis times.
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املجلد الحادي واألربعون Vol. 41 Special Issue March 2021مارس )آذار( 2021عدد خاص

دور أخالقيات العمل عن ُبعد لدى العامليـن في تحقيق جودة الخدمات اإللكتـرونية: دراسة ميدانية 	
ة في املنظمات الخاصة 	 نافسيَّ دور استشراف مستقبل تنمية رأس املال البشري لتحقيق امليـزة التَّ
إدارة املوارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي: دراسة تطبيقية على عينة من منظمات األعمال في فلسطين 	
تأثيـر املناخ األخالقي على تعزيـز االنغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان 	
درك في تعزيز الرفاه النف�سي للعاملين بالبنوك الوطنية اإلماراتية 	

ُ
دور الدعم التنظيمي امل

أثـر استـراتيجيات التدريب عن ُبعد للموارد البشرية في تعزيـز األولويات التنافسية  	
تأثيـر تبني تقنيات الذكاء االصطناعي في إعادة تشكيل مهام إدارة املوارد البشرية  	

في خضم أزمة جائحة كورونا
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	  The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles in
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	  Understanding the Influences of Administrative Staff Retention
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	  Ethics and Social Responsibility of Information Intermediaries

in International Businesses
	  Expected Competences of Smart Factories in the Age of Digitization
	 Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic
	 Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers
	  The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19)
	 Employee Performance as Affected by Decision Rights in its Cultural Context in the Public and Private Universities in Egypt
	 Using PLS-SEM Approach to Estimate Corporate Social Responsibility and Precautionary Measures of Covid-19
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