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أثر أنظمة عمل األداء العايل يف تعزيز مستوى أداء الرشكات  :الدور الوسيط ملرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية
( دراسة تطبيقية عىل رشكة يمن موبايل لالتصاالت يف اليمن)
عبداهلل أمحد العولقي
أستاذ إدارة األعامل املساعد
كلية العلوم اإلدارية – جامعة إب -اليمن
(قدم للنرش يف2019/8/27 :م – قبل للنرش يف2019/10/24 :م)
ملخص البحث
اهتم هذا البحث بتحليل طبيعة التأثري املبارش وغري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى
أداء رشكة يمن موبايل لالتصاالت؛ من خالل مرونة املوارد البرشية ،والرباعة التنظيمية؛ بوصفهام متغريات
وسيطة ،ولتحقيق ذلك ،فقد تم استخدم قائمة استقصاء موجهة للموظفني يف املركز الرئيس لرشكة يمن
موبايل لالتصاالت بأمانة العاصمة صنعاء ،باعتامد أسلوب احلرص الشامل ،والختبار فرضيات البحث
وصحة نموذجها تم تطبيق أسلوب  .Mediator Regression Analysisوبينت النتائج أن مرونة املوارد البرشية
والرباعة التنظيمية تتوسط العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة ،كام
بينت النتائج أن الرباعة التنظيمية تتوسط العالقة بني مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة،
وأخريا أوضحت النتائج أن مرونة املوارد البرشية تتوسط العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف الرشكة
ر
حمل الدراسة ومستوى براعتها التنظيمية .وقدمت الدراسة توصيات عملية لتنمية مرونة املوارد البرشية وزيادة

مستوى الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة وتعزيز قدرهتا عىل مواجهة التحديات التنافسية ،من خالل
التطبيق الفعال لنظم عمل األداء العايل.
** الكلامت املفتاحية :أنظمة عمل األداء العايل ،مرونة املوارد البرشية ،الرباعة التنظيمية ،مستوى أداء رشكة
يمن موبايل لالتصاالت.
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يف األجل القصري واالبتكار واكتشاف الفرص يف األجل

مقــدمــة
التغريات والتحوالت الرسيعة التي تشهدها بيئة األعامل

الطويل من أجل االستجابة الرسيعة للبيئة املتغرية ( & Wright

مفروضا ال يمكن
أمرا
ر
منذ تسعينيات القرن املايض ،أصبحت ر

& Snell,1998; Úbeda-García, Claver-Cortés, Marco-Lajara
 ،)Zaragoza-Sáez,2017; Gözen,2018من خالل نرش

تغري
جتنُّبه ،ومن تلك التغريات :التقدم التكنولوجي الرسيعّ ،
حاجات العمالء ورغباهتم ،وعوملة األسواق ،املنافسة
الشديدة ،وغري ذلك من الظواهر التي جعلت بيئة األعامل
مضطربة ومعقدة ،دفع ذلك مديري منظامت األعامل يف البحث
عن مداخل جديدة أكثر شمولية لتحقيق النجاح والتفوق عىل
املنافسني يف بيئة األعامل الديناميكية

( & Pradhan, Kumari

& Kumar, ( 2017; Jyoti & Rani, 2017; Sekhar, Patwardhan

 ،Vyas,2018وكان ثمرة ذلك ظهور النظرية املستندة إىل املوارد
) ،(Barney,1991ووف رقا هلذا النظرية؛ فإن حتقيق امليزة التنافسية
للمنظمة والتفوق عىل املنافسني ،تتوقف عىل مدى امتالكها
موارد اسرتاتيجية ،ولكي يصبح املورد اسرتاتيجيا ،جيب أن

واستخدام املهارات املختلفة للموارد البرشية برسعة يف سلسلة
القيمة ،بمعنى تطوير جمموعة واسعة من الكفاءات ونرشها أينام
تكون هناك احلاجة إليها

(et al,2017

 ،(Pradhanوتستطيع

املنظمة امتالك هذه املستوى من املهارات ملواجهة التغريات
البيئية من خالل ممارسة أنظمة عمل األداء العايل ،ممثلة يف
تصميم وتنفيذ جمموعة من املامرسات والسياسات املتعلقة
باملوارد البرشية تتضمن التوظيف االنتقائي ،والتدريب املك ّثف
والتحفيز وفرص التطوير الوظيفي وتقييم األداء ومشاركة
املوظفني يف صنع القرارات وفِ َرق العمل ذاتية اإلدارة وتبادل
املعلومات ومتكني املوظفني ،والتي تؤدي إىل تعزيز مهارات

تتوافر به جمموعة من اخلصائص والرشوط ،وهي أن يكون ذا

املوظفني وقدراهتم ودوافعهم بشكل يؤدي إىل زيادة مستوى

ونادرا ،وال يمكن إحالل بديل حمله ،ويصعب
قيمة،
ر

مرونة املوارد البرشية وحتسني أداء املوظفني والنتائج التنظيمية،

تقليده ) ،)Zhai,2018واملورد البرشي هو املورد الوحيد من بني

وبالتايل تعزيز قدرة املنظمة عىل مواجهة التحديات التنافسية،

موارد املنظمة األخرى الذي تتوفر فيه اخلصائص السابق

ومتكينها من االستجابة للتغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية

ذكرها ،لذلك جيمع العديد من الباحثني واملامرسني عىل أن

وحتقيق النجاح والنمو واالستمرارية

( & Fu, Bosak

نجاح منظامت األعامل يف األسواق احلالية يعتمد إىل حدّ كبري
عىل املوارد البرشية باملنظمة ( مرزوق ،الربدان2018،أ) ،األمر

Flood,2015; Úbeda-García, Claver-Cortés, Marco-Lajara,
Zaragoza-Sáez & García-Lillo,2018;Zhai,2018; Hauff,
& Alewell & Hansen,2018; Hu, Hou, Mak, Xu, Yang, Hu
 .)Wen,2019واستنا ردا ملا سبق ،فإن هذا البحث يسعى إىل

الذي يتطلب رضورة النظر للمورد البرشي باعتباره مور ردا
ومصدرا أساسيا لتحقيق امليزة التنافسية
اسرتاتيجيا حيويا،
ر

) ،(Alatailat, Elrehail & Emeagwali,2019فاملوارد البرشية يف
كافة املستويات اإلدارية هم مصدر األفكار واإلبداع واالبتكار،
أي منظمة إىل قدرات
واألداة الرئيسة يف حتويل التحديات يف ّ
تنافسية ،واملوارد البرشية هي املسؤولة عن حتقيق متطلبات
ر
وتنفيذا ،كام أن املوارد البرشية متتلك
التنافسية ختطي رطا وإدار رة
مصدرا أساسيا خللق القيمة وتقديم
املهارات واملعرفة التي متثل
ر
السلع واخلدمات اجلديدة التي متيز املنظمة وحتقق هلا ميزة

تنافسية ،فامتالك موارد برشية مرنة ومبدعة وذوي مهارات
عالية ،يمكن اعتبارها ميزة تنافسية مستدامة؛ حيث متكن
املنظمة من صياغة وتنفيذ مدى واسع من االسرتاتيجيات
املطورة واملبدعة ،ومتكن املنظمة من حتقيق التوازن بني األنشطة

فحص طبيعة التأثري املبارش غري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل
األداء العايل ومستوى أداء رشكة يمن موبايل؛ من خالل مرونة
املوارد البرشية والرباعة التنظيمية بوصفهام متغريات وسيطة.
مشكلة البحث
عىل الرغم من غزارة اإلنتاج العلمي يف جمال أنظمة عمل
األداء العايل يف بيئة األعامل األجنبية ،التي أكدت أمهية ممارسة
أنظمة عمل األداء العايل بمنظمة األعامل؛ ملا هلا من تأثري إجيايب
يف تطوير مهارات املوظفني ودوافعهم ،وزيادة مستوى رضاهم
الوظيفي وارتباطهم بوظائفهم وختفيض معدل دوران العمل
ومعدل تغيُّب املوظفني ،ومن َثم حيسن من مستوى أدائهم
حيسن من فعالية وكفاءة
ويزيد من مستوى إنتاجيتهم ،مما ّ

املنظمة ويزيد من مستوى أدائها ،وحيقق هلا مزايا تنافسية
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( Michaelis, Wagner & Schweizer,2015; Zhang,

خالل التأثري يف عدد من املتغريات مثل تنمية رأس املال البرشي

مستدامة

& Akhtar, Bal, Zhang & Talat,2018; Kloutsiniotis
& Mihail,2018; Hauff et al,2018; Ananthram, Xerri, Teo
 ،)Connell,2018; Luu,2019; Miao & Cao,2019إال إن اجلهود

وحتسني أداء املوظفني ،وإدارة املعرفة والتعلم التنظيمي
والتوجه الريادي ( Hamid,2017; Jyoti & Rani, 2017; Zhu et

املبذولة لعالج هذه الفجوة دون املستوى املطلوب من جانب

 ،)al,2018;Hauff et al,2018; Kloutsiniotis & Mihail,2018إال

الباحثني العرب .كام تناولت عدد من الدراسات طبيعة التأثري

أنه لوحظ حمدودية الدراسات األجنبية التي تناولت طبيعة

املبارش لتطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني مستوى أداء

التأثري غري املبارش بني أنظمة عمل األداء العايل وحتسني مستوى

( Cafferkey & Dundon,

أداء منظامت األعامل من خالل مرونة املوارد البرشية والرباعة

2015;Fu et al,2015; Jyoti & Rani, 2017; Ubeda-carcia, et
al,2017; Zhai,2018; Hauff et al,2018,Zhu, Liu & Chen,
 ،)2018إال أن الباحث مل يرصد سوى دراسة ( Alatailat et

( Fu et al,2015;Chang,2016;Ubeda-carcia et

املنظامت يف بيئة األعامل األجنبية

 )al,2019يف بيئة األعامل العربية تناولت طبيعة هذا التأثري يف
حدود علم الباحث ،كام لوحظ حمدودية الدراسات األجنبية
والعربية التي تناولت طبيعة التأثري املبارش بني تطبيق أنظمة
عمل األداء العايل ،ومستوى مرونة املوارد البرشية باملنظمة
(مرزوق،

والربدان2018،ب;et al,2018

،(Ubeda-carcia

وبالتايل فإن اجلهود املبذولة لعالج هذه الفجوة دون املستوى
املطلوب ،إضافة إىل تأكيد عدد من الدراسات يف بيئة األعامل
األجنبية عىل أمهية زيادة مرونة املوارد البرشية باملنظمة لتحسني
مستوى أدائها ،باعتبار مرونة املوارد البرشية متطل ربا أساسيا
لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة ومتكينها من التكيُّف

التنظيمية

 ،)al,2018ومن ثم يمكن القول بأن مشكلة البحث تكمن يف
وجود فجوة يف اإلنتاج الفكري لدراسة طبيعة التأثري املبارش
وغري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء
منظامت األعامل من خالل مرونة املوارد البرشية والرباعة
التنظيمية بوصفهام متغريات وسيطة ،وعليه يمكن ترمجة مشكلة
التقص
البحث إىل جمموعة من التساؤالت التي حتتاج من خالل
ّ
والتحليل إىل تقديم إجابات واضحة.
أسئلة البحث
يسعى البحث احلايل إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -مـا هي طبيعـة التـأثري املبـارش وغري املبـارش بني تطبيق أنظمـة

بفعالية ،ويف الوقت املناسب للتغريات يف بيئتها اخلارجية

عمـل األداء العـايل ،وحتســني مســتوى أداء رشكـة يمن

Rezaei,

موبـايـل لالتصــاالت من خالل حتســني مســتوى مرونـة
متغريا وسي رطا؟
مواردها البرشية بوصفها
ر

والداخلية

( Sekhar,

;Shiri,2015

&

Viese

;Patwardhan & Vyas,2016; Alibakhshi & Mahmoudi,2016

 ،)Ubeda-carcia, et al,2017; Sekhar et al,2018إال أن الباحث

مل يرصد أي دراسة يف بيئة األعامل العربية تناولت طبيعة هذا
التأثري ،كام أكدت عدد من الدراسات أن تطبيق أنظمة عمل
األداء العايل يف املنظامت يزيد من مستوى براعتها التنظيمية يف
اكتشاف أفكار وفرص جديدة ،واستغالل املوارد احلالية يف
الوقت نفسه بالشكل الذي يضمن هلا النجاح واالستمرارية
والنمو ( (Fu et al,2015; Chang,2016; Wang,2018; Ubeda-
 ،carcia et al,2018إال إن اجلهود املبذولة لعالج هذه الفجوة
دون املستوى املطلوب من جانب الباحثني العرب .وأكدت
نتائج عدد من الدراسات أن أنظمة عمل األداء العايل فعالة يف
حتسني األداء التنظيمي من خالل آليات الوساطة؛ حيث يزيد
تأثري أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني األداء التنظيمي من

 مـا هي طبيعـة التـأثري املبـارش وغري املبـارش بني تطبيق أنظمـةعمـل األداء العـايل ،وحتســني مســتوى أداء رشكـة يمن

موبايل لالتصــاالت من خالل حتســني مســتوى براعتها
متغريا وسي رطا؟
التنظيمية بوصفها
ر

 ما هي طبيعة التأثري املبارش وغري املبارش بني مستوى مرونةاملوارد البرشية ومستوى أداء رشكة يمن موبايل

لالتصاالت؛ من خالل حتسني مستوى براعتها التنظيمية
متغريا وسي رطا؟
بوصفها
ر

 مـا هي طبيعـة التـأثري املبـارش وغري املبـارش بني تطبيق أنظمـةعمـل األداء العـايل ،وحتســني مســتوى براعـة رشكـة يمن
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موبـايـل التنظيميـة من خالل حتســني مســتوى مرونـة
متغريا وسي رطا؟
مواردها البرشية بوصفها
ر
أهـداف البحث
-

-

التأثري غري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
وحتسني مستوى أداء منظامت األعامل؛ من خالل مرونة

يسعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التالية:
دراسة وتوصيف نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني

 ،)Chang,2016;Ubeda-carcia et al,2018إال أن الباحث مل

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل وحتسني مستوى أداء رشكة

يرصد -يف حدود علمه -أي دراسة يف بيئة األعامل العربية

يمن موبايل لالتصاالت؛ من خالل حتسني مستوى مرونة
متغريا وسي رطا.
مواردها البرشية بوصفها
ر

واليمنية ،تناولت طبيعة هذا التأثري ،ومن ثم فإن أمهية هذا

حتديد وتوصيف نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني

رشكة يمن موبايل لالتصاالت؛ من خالل حتسني مستوى
متغريا وسي رطا.
براعتها التنظيمية بوصفها
ر

-

الدراسات السابقة يف بيئة األعامل األجنبية ،تناولت طبيعة

املوارد البرشية والرباعة التنظيمية

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ،وحتسني مستوى أداء

-

 -بمراجعة أدبيات البحث تبني وجود عدد حمدود من

( ;Fu et al,2015

البحث تربز من خالل سد الفجوة البحثية يف بيئة األعامل
العربية.
 الكشف عن طبيعة التأثري املبارش وغري املبارش بنيمتغريات البحث وحتديد نمط العالقة املركبة بني كل من

أنظمة عمل األداء العايل ،ومرونة املوارد البرشية،

دراسة وتوصيف نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني

والرباعة التنظيمية ،وأداء رشكة يمن موبايل لالتصاالت،

مستوى مرونة املوارد البرشية ،ومستوى أداء رشكة يمن

سوف يسهم يف صياغة السياسات واخلطط الفعالة

موبايل لالتصاالت؛ من خالل حتسني مستوى براعتها
متغريا وسي رطا.
التنظيمية بوصفها
ر

لتحسني ممارسة أنظمة عمل األداء العايل لتحسني

حتديد وتوصيف نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني

القدرات واملهارات الفنية واملعرفية للموظفني ،وحتفيزهم
لتحقيق مستويات عالية من معدالت األداء واإلنتاجية،

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل وحتسني مستوى براعة

وتقديم خدمات بجودة عالية وحتسني الكفاءة والفاعلية

رشكة يمن موبايل التنظيمية؛ من خالل حتسني مستوى
متغريا وسي رطا.
مرونة مواردها البرشية بوصفها
ر

للرشكة ،وبالتايل تعزيز قدرة الرشكة عىل مواجهة

أمهية البحث
يســتمـد هـذا البحـث أمهيتـه من اعتبـارات عـدة ،تتمثـل فيام

التحديات التنافسية ،ومتكينها من االستجابة للتغريات
التي حتدث يف البيئة اخلارجية ،ومن ثم االنتقال نحو
إحداث التغيريات يف البيئة اخلارجية ،بام يتناسب مع
تطلعات الرشكة يف سعيها لتحقيق أهدافها طويلة األجل.

يأيت:
-

يعد البحث احلايل امتدا ردا للجهود املبذولة يف مناقشة

اإلطار النظري والدراسات السابقة

القضايا اخلاصة بأنظمة عمل األداء العايل ،ومرونة املوارد

يتناول البحث يف هذا اجلزء اإلطار النظري الذي يتضــمن

البرشية ،والرباعة التنظيمية يف املنظامت اخلدمية ،وهذه

مفاهيم متغريات البحث ،وعرض لعدد من الدراسات السابقة

املتغريات من أحدث أدبيات اإلدارة االسرتاتيجية

ذات الصـلة املبارش بمتغريات البحث ،وتنمية فروض البحث،

للموارد البرشية نسبيا ،هبدف التوصل إىل مزيد من املعرفة

كام ييل.

املرتاكمة ،والتي تساعد عىل تنمية املفاهيم اخلاصة هبذا

مفهوم أنظمـة عمـل األداء العـايل وأبعـاده

املجال ،ومن ثم فإن البحث يمثل إضافة للكتابات العلمية

work systems and Decline The Concept

يف هذا املجال.

high-performance

زاد تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية يف منظامت

األعامل يف السنوات األخرية ،بسبب أمهيتها بالنسبة لتحسني
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،)Hu

ممثلة يف االختيار والتوظيف والتدريب وتنمية املهارات وفرص

نتائج عمل املوظفني وحتسني أداء املنظمة

(et al,2019

وناقش الباحثني خالل العرشين السنة املاضية ماهية ممارسات

التطوير الوظيفي وتقييم األداء واملكافآت والتمكني املصممة

أدارة املوارد البرشية التي جيب عىل املنظمة تطبيقها لزيادة

للمسامهة يف حتسني الكفاءة والفعالية التنظيمية.

الكفاءة وحتسني األداء املايل وحتقيق التفوق عىل املنافسني،

ويمكن تعريف أنظمـة عمـل األداء العـايل بـأهنـا جمموعـة من

وأسفرت تلك اجلهود والنقاشات يف أن أنظمة عمل األداء

ممارســات املوارد البرشــية تتفاعل مع بعضــها بعض بشــكل

وتعبريا عن ممارسات اإلدارة
العايل هي أكثر املصطلحات داللة
ر

متكامل داخليا وتتوافق خارجيا مع اســرتاتيجية املنظمة العامة

االسرتاتيجية للموارد البرشية التي يمكن أن تساهم يف حتسني

والـتـنـافســيـة هبـدف حتســني أداء املـوظـفـني والســلـوكـيـات

Mihail

والقدرات ،وبالتايل حتســني أداء املنظمة وحتقيق مزايا تنافســية

)Kloutsiniotis,2016؛ حيث تؤكد أدبيات اإلدارة االسرتاتيجية
للموارد البرشية أن أنظمة عمل األداء العايل ُمت ّكن املنظامت من

(.)Miao & Cao,2019
ووف رقا ألدبيات اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية ،ال

أن تصبح أكثر فعالية وحتقق هلا مزايا تنافسية مستدامة ( (Zhang

يوجد اتفاق بشأن ممارسات املوارد البرشية التي جيب تضمينها

.et al,2018

يف أنظمة عمل األداء العايل ( ،)Hauff, et al,2018حيث يقرتح

أداء املنظمة (مرزوق ،والربدان2018،أ،

&

ورغم االهتامم املتزايد بموضوع أنظمة عمل األداء العايل،

بعض الباحثني تضمني حزمة أنظمة عمل األداء العايل بعض

ال يوجد تعريف متفق عليه بني الباحثني ملاهية أنظمة عمل

وظائف إدارة املوارد البرشية األساسية ،ويقرتح آخرون تضمني

األداء العايل؛ بسبب تطبيقاهتا الواسعة واملتنوعة يف إدارة املوارد

وابتكارا يف حزمة
بعض ممارسات املوارد البرشية األكثر تعقيدر ا
ر

البرشية االسرتاتيجية ( ،)Zhai,2018حيث يصف

( Mielke,

Beckmann,

Geest,

&

Guerbaai

Luta,

Leppla,

 )Schwendimann,2019أنظمة عمل األداء العايل بأهنا تتمثل يف
حزمة من ممارسات العمل تتضمن تبادل املعلومات والتدريب

والتحفيز والتمكني والتي تؤدي إىل تعزيز مهارات املوظفني
وقدراهتم ودوافعهم بشكل يؤدي إىل حتسني أداء املوظفني
والنتائج التنظيمية؛ مثل رضا العميل والكفاءة ،وجودة اخلدمة.
ويعرب عنها البعض بأهنا جمموعة مميزة من ممارسات املوارد
البرشية التكاملية التي توفر للمنظمة مزايا تنافسية وحتسن
إنتاجيتها وربحيتها ( .(Zhai,2018ويف السياق نفسه يعرفها
(et al,2018

 )Zhangبأهنا ممارسات املوارد البرشية املصممة

لتحسني مهارات املوظفني والتزامهم وإنتاجيتهم بطريق جتعل
مصدرا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة .كام
املوظفني
ر

يعرفها ( )Zhai,2018;Hauff, et al,2018من منظور رأس املال

البرشي بأهنا جمموعة من ممارسات إدارة املوارد البرشية
املصممة لتطوير وحتسني مهارات املوظفني ودوافعهم وحتسني
أدائهم والذي حيسن يف هناية املطاف األداء التنظيمي .ويعرف
( (de Reuver, Van de Voorde & Kilroy, 2019أنظمة عمل
األداء العايل بأهنا جمموعة من ممارسات املوارد البرشية املتكاملة

أنظمة عمل األداء العايل من منظور اسرتاتيجي مثل مشاركة
مدير املوارد البرشية يف التخطيط االسرتاتيجي ،واألنشطة
املوجهة نحو املعرفة ( ،)Zhai,2018يف حني استخدم بعض
الباحثني نموذج ( )AMOوالذي يتضمن ثالثة أبعاد ملامرسة
أنظمة عمل األداء العايل ،ويتمثل ال ُبعد األول يف ممارسات
املوارد البرشية املعززة للقدرات  Abilityمثل التوظيف
االنتقائي وكثافة برامج التدريب والرتكيز عىل تطوير معرفة
املوظفني ومهاراهتم وقدراهتم ،ويتمثل البعد الثاين يف
التحفيز Motivationمثل التعويضات وتقييم األداء والتخطيط
الوظيفي ،واألمن الوظيفي ،ويتمثل البعد الثالث يف ممارسات
املوارد البرشية املعززة للفرص

'Opportunities

مثل مشاركة

املوظفني يف صنع القرارات وفراق العمل ذاتية اإلدارة ،وتبادل
املعلومات ،ومتكني املوظفني يف االستفادة من قدراهتم
ودوافعهم لتقديم خدمة أفضل

( Zhai,2018; Hauff, et

Hu et al,2019; Alatailat et al,2019
(and Kloutsiniotis,2016

; ،)al,2018بينام حدد

 )Mihailأبعاد أنظمة عمل األداء

العايل يف التدريب والتنمية ،واستقالل املوظفني ومشاركتهم يف
صنع القرارات ،واألمان الوظيفي ،ووضوح الوظيفة،

عبداهلل العولقي :أثر أنظمة عمل األداء العايل يف تعزيز مستوى أداء الرشكات :الدور الوسيط ملرونة..
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واالستقطاب واالختيار ،وإدارة األداء .يف حني حددها

 ،Miao & Cao,2019وحتسن من إنتاجية املوظفني ( (Michaelis
 ،et al,2015وخت ّفض من معدل دوران العمل ،وتقلل من معدل

يف التدريب واألجور واألداء وتنمية املسار الوظيفي ،واملشاركة

تغيب املوظفني

( ;Fabi, Lacoursière & Raymond,2015

يف اختاذ القرارات ،واألمان الوظيفي .وحدد البعض ممارسات

& Khan,2018; Ogbonnaya
de Reuver et al,2019

((Escribá-(Carda, Balbastre-Benavent & Canet-Giner,2017

املوارد البرشية التي جيب تضمينها يف أنظمة عمل األداء العايل
يف االختيار والتوظيف ،وفرق العمل املدارة ذاتيا ،ومتكني
املوظفني ،والتعويض العايل ،والتدريب املكثف ،وتبادل
املعلومات بني املوظفني (.)Zhai,2018
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة يمكن حتديد أبعاد
أنظمـة عمـل األداء العـايل َوفق أدبيـات اإلدارة االســرتاتيجيـة
للموارد البرشــية كام حددها ( & (Gardner, Moynihan, Park

Ling

&

Nasurdin,

; ،)Valizade,2018وتزيد من مستوى

ارتباط

املوظفني

( et

بوظائفهم

Ananthram

 ،)al,2018;Luu,2019وتعزز من املحافظة عىل املوظفني ومنع
ترسهبا إىل املنظامت املنافسة (،(Stirpe & Zárraga-Oberty,2017
ويزيد من مستوى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي( Fabi et
al,2015; Nasurdin et al,2018; Ananthram et al,2018;Zhang
; ،)et al,2018;Hu et al,2019وتعمل عىل تنمية رأس املال

البرشي

(&

Miao

;al,2018

Hamid,2017;Hauff,

et

 ،Wright,2001ويتفق معـه كـل من (منطـا ،،ومنـاع،2017 ،

 ،)Cao,2019وتعزّ ز مشاركة املعرفة يف املنظمة (منطا،،

ومرزوق ،والبدران2018 ،ب):

ومناع ،2017،شحاتة،2019،

،)Michaelis et al,2015

االبتكاري

(مرزوق،

 ممارسـات معززة للمهارات :تتمثل يف جمموعة املامرسـاتالتي تعمل بشـكل أسـاي عىل حتسـني القدرات واملهارات
الفنيـة واملعرفيـة للموظفني؛ من خالل حســن االختيـار
والتعيني ،والربامج التدريبية املكثفة.
 ممارسات معززة للدوافع :تتمثل يف جمموعة من املامرساتالتي تعمل عىل توجيه جهود املوظفني نحو حتقيق أهداف
العمل وتقدم هلم الدافع الكايف لتحقيق مستويات عالية
من األداء ،وتشمل هذه املجموعة من املامرسات أساليب
التعويض وتقييم األداء.
 ممـارســـات مـعـزّ زة لـلـتـمـكـني :تـتـمـثـل يف جمـمـوعـة مـناملامرسـات التي هتدّ ف إىل تفويض السـلطة واملسـؤولية إىل

املســتويـات الـدنيـا يف التنظيم من خالل اســتخـدام فرق
العمـل ذاتيـة اإلدارة ،وتـذليـل العقبـات أمـام مشـــاركـة
العاملني.
ومن ناحية أخرى ،بحثت عدد من الدراسات النتائج
املرتتبة عىل تطبيق أنظمة عمل األداء العايل باملنظمة؛ حيث

وحتسن

السلوك

للموظفني

الربدان2018،ب) ،وتزيد من مستوى إبداع

.)& Cao,2019; Martinaityte, Sacramento & Aryee,2019

مفهوم مرونـة املوارد البرشــيـة وأبعـادهـا

عنرصا مهام من عنارص اإلدارة
ُتعدّ مرونة املوارد البرشية
ر
االسرتاتيجية للموارد البرشية ،و ُتعتَرب متطلبرا أساسيا لتحقيق
ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة ،كام تعد أحد أهم جوانب
املرونة التنظيمية ،وتركز عىل تكييف خصائص املوظفني
(املعرفة ،واملهارات ،والسلوكيات) مع الظروف البيئية املتغرية
( Mahmoudi,2016;Aibaghi-Esfahani,
Koochmeshki& Sharifi-Parsa,2017

املوارد البرشية إىل قدرة إدارة املوارد البرشية عىل تسهيل قابلية
املنظمة عىل التكيف بفعالية ويف الوقت املناسب للتغريات يف

حيسن من مستوى أداء موظفيها من خالل حتسني قدراهتم
ّ
ومهارهتم وزيادة دوافعهم يف العمل وزيادة األمان الوظيفي
;Kim,2018;Kloutsiniotis & Mihail,2018; Hauff, et al,2018

 ،Rezaii,وتشري املرونة

التنافسية الديناميكية ( ،(Sekhar et al,2018وتشري مرونة

،)Kautonen,2011;Sekhar et al,2016

ومتكينهم

&

(Alibakhshi

إىل قدرة املنظمة عىل االستجابة للعديد من مطالب بيئتها

أظهرت بعض الدراسات أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

( & et al,2018; Han, Liao, Taylor

Human resource

flexibility and Decline The Concept

بيئتها

(Zhang

املوظفني( Miao

اخلارجية

)Snell,1998

والداخلية

(&

Kuckertz

ويصف

Zolin,

& (Wright

مرونة املوارد البرشية بأهنا مدى امتالك املوارد

زود املنظمة
البرشية للمهارات واخلربات والسلوكيات الذي ت ّ
بخيارات لتطبيق االسرتاتيجيات البديلة داخل بيئة ديناميكية
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تنافسية ( ،)Ubeda-carcia, et al,2017وتستطيع املنظمة امتالك

والعمل اجلامعي ومشاركة املوظفني يف تصميم املهام

هذه املستوى من املهارات ملواجهة التغريات البيئية من خالل

وتنظيم العمل.

ممارسة املوارد البرشية ممثلة يف تصميم وتنفيذ جمموعة من
املامرسات والسياسات املتعلقة باملوارد البرشية والتي تعزّ ز قدرة

-

مرونة مهارة املوارد البرشية :وصف & (Wright
) Snell,1998مرونة مهارة املوارد البرشية انطال رقا من

املنظمة عىل مواجهة التحديات التنافسية ،ومتكنها من

جانبني متكاملني ،يتمثل اجلانب األول يف عدد

االستجابة للتغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية ،ومن ثم

االستخدامات املمكنة التي يمكن أن تستخدم و ُتطبّق فيها

االنتقال نحو إحداث التغيريات يف البيئة اخلارجية ،بام يتناسب

تلك املهارات؛ فاملوظفون الذين يمتلكون جمموعات

مع تطلعات املنظمة يف سعيها لتحقيق أهدافها طويلة األجل
(العولقي .)2019،وامتالك املنظمة ملوارد برشية َم ِر َنة يؤدي

واسعة من املهارات يمكنهم إنجاز عدد كبري من املهام
املتنوعة ،مما يسمح بتطوير املرونة التشغيلية اليومية

إىل زيادة ارتباط املوظفني بوظائفهم ،وارتفاع مستوى الرضا

للموارد ،واجلانب الثاين يتمثل يف التنسيق ،ويشري إىل

الوظيفي ،وانخفاض معدل تغيُّب املوظفني ،وزيادة اإلنتاجية،

القدرة عىل نرش واستخدام املهارات املختلفة للموارد

وانخفاض معدل دوران املوظفني ( .)Sekhar et al,2018وحدد

البرشية برسعة يف سلسلة القيمة ،بمعنى تطوير جمموعة

Beltrán-Martín,

واسعة من الكفاءات ،ونرشها أينام تكون هناك احلاجة

 )Llusar,2008أبعاد مرونة املوارد البرشية يف (املرونة الوظيفية،

إليها ( ،(Pradhan et al,2017ويمكن إنشاء مرونة املهارة

ومرونة املهارات ،ومرونة السلوك):

بطريقتني خمتلفتني؛ األوىل :من خالل امتالك املنظمة

 -املرونة الوظيفية للموارد البرشية :تعني أن املوظفني

ملوارد برشية تتمتع بمهارات واسعة النطاق ولدهيم القدرة

(Bou-

&

Escrig-Tena

Roca-Puig,

قادرون عىل العمل يف مهام خمتلفة وحتت ظروف متنوعة،

وأن التكاليف والوقت الالزم للتعبئة املوظفني يف واجبات
حترك املوظف
أو وظائف جديدة منخفضة ،بمعنى سهولة ُّ

عىل استخدامها يف ظل ظروف الطلب املختلفة ،وتعد
املهارات الواسعة النطاق ذات قيمة؛ ألهنا ُتو ّلد تدفقات
إنتاجية للمتطلبات احلالية ،كام أهنا قادرة عىل إنتاج

بني الوظائف ،أو تويل مسؤولية إنجاز مهام متعددة يف
وظائف أخرى ،و ُيعدّ املوظفون َم ِرنني عندما يكونون
قادرين عىل التعلم برسعة ألداء وظائف جديدةBeltrán-

الطريقة الثانية يف قيام املنظمة بتوظيف جمموعة واسعة من
العاملني "املتخصصني" الذين يو ّفرون املرونة من خالل

 ،)Martínوتعكس املرونة الوظيفية براعة

السامح للمنظمة بإعادة تشكيل حزمة املهارات لتلبية

املوظفني احلاليني ألداء جمموعة واسعة من املهام املتنوعة

االحتياجات املتغرية ،واملهارات واسعة النطاق معقدة

(،(Mahmood, Khurshid & Ali,2017;Sekhar et al,2018

ويصعب تقليدها من جانب املنافسني؛ حيث تقوم املنظمة

 )Zolinأن املرونة الوظيفية تتمثل يف

بتطوير مزجيها اخلاص من املهارات مع جمموعة متنوعة من

قدرة املنظمة عىل تنويع كمية ونوعية املوظفني التي

تطبيقات املوارد البرشية التي تنفذها عىل مدى عدد من

تستخدمها دون احلاجة إىل توظيف عاملني جدد من

السنوات ،وقد يتم تطوير مرونة املهارات من خالل

خارج املنظمة ،فاملرونة الوظيفية تعني العملية التي من

عمليات مثل التناوب الوظيفي ،وفرق العمل ،وترتيبات

خالهلا تتكيف املنظمة مع التغريات يف الطلب عىل

العمل القائمة عىل املرشوعات ،كل ذلك خيلق مهارات

إنتاجها ،وذلك بواسطة إعادة التنظيم الداخيل ألماكن

واسعة خاصة باملنظمة والتي ال يمكن تقليدها بسهوله من

العمل والذي يعتمد عىل املهارات املتعددة وتنوع املهام

( Bhattacharya et al,2005; Pradhan et

)et al,2008

ويرى

(et al,2011

خمرجات من أجل املتطلبات البديلة املمكنة ،بينام متثل

جانب املنافسني
)al,2017
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 مرونة سلوكيات املوارد البرشية :تشري إىل مدى امتالكاملوظفني ملجموعة واسعة من النصوص السلوكية التي
ُمت ّكنهم من التك ّيف مع املطالب اخلاصة باحلاالت املتنوعة
)et al,2017

 ،)Aibaghi-Esfahaniويرى

)Snell,1998

أن سلوكيات املوظف هي أشبه ما تكون

&

(Wright

برامج نصية أو متواليات يعتمد عليها املوظفون يف أداء
وظائفهم ،فإذا كان املوظف يستخدم نفس النمط يف
التعامل مع الظروف املختلفة؛ فإن السلوك يكون جامدر ا
وغري مرن ،و ُتعدّ سلوكيات املوظفني مرنة ،عندما
يستخدمون سلسلة جديدة من اإلجراءات ملواجهة
الظروف اجلديدة عىل أساس االرجتال بدالر من اتباع
إجراءات حمددة مسب رقا ( ،)Ubeda-carcia et al,2017وختلق
مرونة السلوك قيمة للمنظمة؛ ألهنا متكنها من التعامل مع
جمموعة متنوعة من احلاالت ،كام أهنا تسهل تنفيذ عملية
التغيري ،ويمكن التمييز بني مرونة السلوكيات ومرونة
املهارات؛ حيث قد يمتلك املوظفون مهارات متعددة،
ولكن ليس لدهيم دوافع سلوكية كافية إلحداث التغيري،
أو قد يكون املوظفون متحمسني للغاية ،لكنهم يفتقرون
إىل املهارات واملعرفة الالزمة إلحداث التغيري (Pradhan
) ،et al,2017واألفراد خيتلفون يف قدراهتم عىل التكيف مع
التغيري وفق اختالف شخصياهتم ،وبالتايل يمكن للمنظمة
أن تعزز مرونتها السلوكية عن طريق استقطاب األفراد
الذين ُيظ ِه ُرون مستوى أعىل من القدرة عىل التكيف
).)Bhattacharya et al,2005

التنظيمي للمنظمة األعامل ،وحتقق هلا مزايا تنافسية مستدامة،
كام تساهم مرونة املوارد البرشية يف حتسني الفعالية التنظيمية
للمنظمة (مرزوق والبدران،

)،

وتزيد من مستوى استدامة املواد البرشية باملنظمة (السكارنة،
. (Aibaghi-Esfahani et al,2017،2018

Ambidexterity and Decline The Concept

تشتق كلمة الرباعة من الكلمة الالتينية  ambosأي كليهام أو

قادرا عىل استخدام كلتا يديه م رعا
عىل حد سواء ،وتعني
ر
شخصا ر
بنفس املهارة ،ويمكن القول :إن أول من استخدام مصطلح

الرباعة التنظيمية

Ambidexterity

Organizational

هو

( (Duncanيف عام ( 1976عويسى ،)2015،وتعني الرباعة
التنظيمية السعي املتزامن الستغالل املوارد احلالية ،واستكشاف
الفرص واإلمكانيات اجلديدة

( & Ahammad, Glaister

 ،)Junni,2019ويصفها ( )Chang,2016بأهنا تتمثل يف قدرة
املنظمة عىل استغالل الفرص احلالية بالسوق بكفاءة مع قدرهتا
يف الوقت نفسه عىل اإلبداع واالبتكار لتلبية متطلبات السوق يف
توجهان خمتلفان،
املستقبل .وأنشطة االستغالل واالستكشاف ُّ
وهو ما يتطلب من املنظامت حتقيق التوازن بني هذا التوجهني
بالشكل الذي يضمن هلا النجاح واالستمرار (،)Fu et al,2015
ويتم حتقيق الرباعة التنظيمية إذا تم توجيه سلوك املديرين
التنفيذيني نحو مزيج من األنشطة االستكشافية واالستغاللية
)et al,2017

 ،(Ubeda-carciaو ُتو َصف املنظمة بأهنا بارعة إذا

كانت قادرة عىل استغالل الكفاءات املوجودة حال ريا،
واستكشاف فرص جديدة بنفس القدر من الرباعة
( ،(Gözen,2018وبالتايل يمكن تعريف الرباعة التنظيمية بأهنا
قدرة املنظمة عىل السعي املتزامن الستغالل واكتشاف مواردها
الداخلية واخلارجية لتحقيق النجاح يف إدارة أعامهلا احلالية،
والعمل عىل حتسني قدرهتا عىل التكيُّف مع التغريات البيئية
املحيطة هلا

ومن ناحية أخرى ،أكد ( )Wright & Snell,1998أن أبعاد
مرونة املوارد البرشية ُتعدّ أصوالر اسرتاتيجية تساهم يف التطوير

2018أPradhan et al,2017،

مفهوم الرباعة التنظيمية وأبعادها

Organizational

(et al,2015

 .)Fuوتعد الرباعة التنظيمية أحد

نظرا
العوامل التي حت ّقق امليزة التنافسية املستدامة للمنظمة؛ ر
لتحقيق التوازن بني األنشطة يف األجل القصري واالبتكار

واكتشاف الفرص يف األجل الطويل ( .(Gözen,2018وتتمثل
أبعاد الرباعة التنظيمية يف االستغالل واالستكشاف
(:)Lubatkin, Simsek, Ling & Veiga,2006
 االستغالل :يشري إىل قدرة املنظمة عىل االستفادة منمواردها من أجل خلق قيمة يف األجل القصري ،ومن َثم
يركز عىل تلبية حاجات العمالء ورغباهتم احلالية من
خالل توسيع نطاق املعارف احلالية ،كذلك التوسع يف

جملة جامعة امللك سعود (العلوم اإلدارية) ،مج ( ،)29ع ( ،)1ص ص 2020( ،118 – 77م1442/هـ) 85...............

املنتجات أو اخلدمات احلالية ،وزيادة كفاءة قنوات

دون إتاحة الفرصة لالستفادة من تلك التغريات والتطورات

(Bai

لإلسهام يف حتقيق األرباح ،لذا حتتاج منظامت األعامل إىل حتقيق

) .al,2017وقد استخدم مصطلح االبتكار التدرجيي

التوازن والتكامل بني استغالل مواردها احلالية واستكشاف

عرب عن إدخال
لوصف األنشطة االستغاللية التي ُت ّ
تغريات ثانوية أو حمدودة يف املنتجات واملفاهيم احلالية،

الفرص اجلديدة (املنيس،2018،

التوزيع املوجودة

& Ren,2016; Ubeda-carcia et

واستخدام املنظمة ملعارفها املوجودة بالفعل والعمل عىل
حتسينها وتطويرها (املنيس،2018،

(Baškarada,

;(Baškarada et al,2016

.Gözen,2018

مفهوم أداء املنظمـة وأبعـادهـا

Organizational performance

and Decline The Concept

ُي عد األداء من املفاهيم األساسية بالنسبة ملنظامت األعامل

.Watson & Cromarty,2016
 االستكشاف :يشري إىل قدرة املنظمة عىل البحث عن الفرصاجلديدة ،وتوقع األحداث املستقبلية بام يمكنها من

عىل اختالف طبيعة األنشطة واملهام التي تقوم هبا ،إذ إن النتائج
التي تتمخض عن األداء ذات أمهية بالغة يف استمرار وبقاء

التكيف مع التغريات البيئية يف األجل الطويل ،وبالتايل يتم

املنظمة ،وعىل الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي

الرتكيز عىل تلبية حاجات العمالء ورغباهتم يف األسواق

تناولت مفهوم األداء ،إال أن ُه مل يتم االتفاق حول مفهوم حمدد

اجلديدة من خالل تقديم منتجات وخدمات جديدة ( Bai

تنوع وتعدّ د
لألداء)  ،(Gözen,2018وغال ربا ما يكمن اخلالف يف ُّ

&) .واستخدم

واختالف املعايري املستخدمة من قبلهم يف قياس األداء .وعىل

مصطلح االبتكار اجلذري لوصف أنشطة االستكشاف

الرغم من تباين اجتاهات الباحثني حول حتديد مفهوم األداء،

التي تشري إىل إدخال تغريات جوهرية تؤدي إىل ظهور

إال أهنم يتفقون عىل أن ُه انعكاس إلمكانية املنظمة يف حتقيق ما

منتجات وخدمات ومفاهيم جديدة ،واستخدام املنظمة

يعرب عن النتائج التي ترغب
تصبو إليه من أهداف؛ فاألداء ّ
املنظمة فيها ،وتسعى إىل حتقيقها (العولقي ،)2019،واألداء

(املنيس.(Baškarada et al,2016 ،2018،

عرب عن خمرجات نتائج أنشطة األعامل التي تم تنفيذها خالل
ُي ّ

Ren,2016; Ubeda-carcia, et al,2017

ملعرفة جديدة ختتلف عن املعارف املوجودة لدهيا
تأسيسا ملا سبق؛ يتضح أن الفكرة األساسية للرباعة
و
ر

التنظيمية ترتكز حول قدرة املنظمة عىل التعامل مع التناقض بني
أنشطة االستغالل واالستكشاف بشكل متزامن؛ حيث قد تر ّكز
املنظمة عىل استغالل مواردها احلالية لتحقيق األرباح يف األجل
القصري دون االهتامم بأنشطة االستكشاف؛ فالرتكيز املفرط عىل
أنشطة االستغالل قد يؤدي إىل اجلمود والروتني وقلة وعي
املنظمة بالفرص اجلديدة ووقوعها يف ّ
فخ النجاح ،وبالتايل
َضعف قدرهتا عىل التكيُّف واالستجابة للتغريات البيئية
املحيطة هبا وتعرض أدائها للخطر عىل املدى البعيد ،يف حني
حيدث العكس حال تركيز املنظمة عىل االستكشاف عىل حساب
االهتامم باألنشطة احلالية؛ حيث تستهلك أنشطة االستكشاف
موارد يف املدى القصري وعوائدها غري مؤكدة وطويلة األجل
ومتأخرة يف كثري من األحيان قد يؤدي ذلك إىل ّ
فخ الفشل،
مستمر
عندما يتم الرتكيز عىل التجديد والتغيري والتطوير بشكل
ّ

فرتة زمنية حمددة ( ،)Gözen,2018وهو النتيجة النهائية لنشاط

املنظمة ،وهو انعكاس لكيفية استخدام املنظمة ملواردها املالية
والبرشية لغرض حتقيق أهدافها ( Wheelen, Hunger, Hoffman
Bamford,2015

&) .وخيتلف الباحثون يف حتديد أبعاد األداء

وطرق قياسها ،منها عىل سبيل املثال ،مقاييس األداء املايل،
ومدخل القياس املقارن ،ومدخل بطاقة األداء املتوازنة التي
ظهرت من أجل التغلب عىل القصور واالنتقادات املوجهة
للمقاييس املالية التقليدية التي تركز عىل النتائج ،وتستخدم
مؤرشات الحقة غري مرتبطة بمحركات األداء؛ حيث حتتوي
بطاقة األداء املتوازن عىل مقاييس النتائج وحمركات أداء تلك
النتائج مرتبطة فيام بينها بعالقات السبب والنتيجة ،وتضم
بطاقة األداء املتوازن أربعة أبعاد أو منظورات رئيسية تشمل
منظور األداء املايل ،ومنظور رضا العمالء ،ومنظور العمليات
الداخلية ومنظور التعلم والنمو

(& Norton,1992

.)Kaplan

ويف كل األحوال هتدف عملية قياس أداء املنظمة إىل قياس
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النتائج املتحققة من تنفيذ أعامل املنظمة ومقارنة هذه النتائج

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل وتعزيز مستوى أداء الرشكات

باألهداف املخطط هلا من قبل ،وذلك للتأكد من كفاءة التنفيذ

الصغرية واملتوسطة .بينام توصلت دراسة ( )Zhai,2018إىل

والوقوف عىل الصعوبات التي تواجهها والتوصية بكيفية
العمل عىل إزالتها تفاد ريا لألخطاء مستقب ر
ال ( Wheelen et

وجود عالقة إجيابية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
ومستوى أداء املنظمة يف البلدان النامية ،كام بينت الدراسة أن

( & Jyoti

الرشكات يف البلدان النامية حتتاج إىل بذل جهود كبرية لتحسني

 ،)Rani, 2017;Hauff et al,2018يف حتديد األداء املايل واألداء

ممارسات أنظمة عمل األداء العايل لتظل قادرة عىل املنافسة ،كام

غري املايل كأبعاد لقياس أداء الرشكة حمل الدراسة ،وتشمل

حتتاج الرشكات إىل تطوير أنظمة عمل األداء العايل لتحسني

مؤرشات األداء املايل الربحية ومعدل نمو املبيعات واحلصة

األداء يف املدى الطويل وليس املدى القصري .كام أوضحت

السوقية ،ويشمل األداء غري املايل ،أداء املوظفني واألداء

دراسة ( (Hauff et al,2018وجود عالقة إجيابية بني تطبيق أنظمة

التشغييل ،وتتمثل مؤرشات أداء املوظفني يف رضا املوظفني،

عمل األداء العايل وأداء املنظامت يف أملانيا .كام بينت دراسة

ومعدل دوران العمل ،ومعدل إنتاجية املوظفني ،وتتمثل

( )Zhu et al,2018وجود تأثري إجيايب لتطبيق أنظمة عمل األداء

مؤرشات األداء التشغييل يف عدد شكاوى العمالء ،وجودة

العايل يف تعزيز مستوى أداء املنظامت يف القطاع الصناعي

 .)al.,2015ويتفق البحث احلايل مع دراسة كل من

واخلدمي .ويف السياق نفسه أكدت دراسة

اخلدمة ،ومستوى رضا العمالء.

( & Lee, Lee

 )Sohn,2017أن أنظمة عمل األداء العايل تؤثر بشكل إجيايب يف
حتسني أداء املنظامت الصناعية بكوريا اجلنوبية.

أنظمة عمل األداء العايل وأداء املنظمة
بحثت عدد من الدراسات طبيعة العالقة بني أنظمة عمل
األداء العايل ومستوى أداء منظامت األعامل؛ حيث توصلت
دراسة

أنظمة عمل األداء العايل ومرونة املوارد البرشية

( & Cafferkey& Dundon,2015; Obeidat, Mitchell

من خالل مراجعة الدراسات السابقة ،تبني أن تطبيق أنظمة

; )Bray,2016إىل وجود عالقة إجيابية بني

عمل األداء العايل تعزّ ز من مستوى مرونة املوارد البرشية؛ من

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل وحتسني مستوى أداء منظامت

خالل ممارسة املوارد البرشية ممثلة يف تصميم وتنفيذ جمموعة من

األعامل .ويف السياق نفسه ،أوضحت دراسة ()Fu et al,2015

املامرسات والسياسات املتعلقة باملوارد البرشية ،مثل االختيار

وجود عالقة إجيابية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل،

والتوظيف وبرامج التدريب والتعويضات العادلة ،وفرص

وحتسني مستوى أداء املنظامت اخلدمية بالصني ،كام أكدت

التطوير الوظيفي واألمن الوظيفي ،والتي تعزّ ز قدرة املنظمة

دراسة ( (Jyoti & Rani, 2017أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

عىل مواجهة التحديات التنافسية ،ومتكنها من االستجابة

يف رشكات االتصاالت باهلند حيسن من مستوى أدائها التنظيمي.

للتغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية ،ومن ثم االنتقال نحو

ويف االجتاه نفسه أوضحت دراسة ()Ubeda-carcia et al,2017

إحداث التغيريات يف البيئة اخلارجية ،بام يتناسب مع تطلعات

أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل يعزّ ز من مستوى أداء الفنادق

املنظمة يف سعيها لتحقيق أهدافها طويلة األجل

Al-Abbadi,2018

اإلسبانية .وأكدت دراسة

(et al,2019

 (Alatailatأن تطبيق

أنظمة عمل األداء العايل يؤثر بشكل إجيايب يف حتسني أداء البنوك

(العولقي)2019،؛ حيث توصلت
)al,2017

دراسة (Mahmood et

إىل أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف قطاع

التجارية األردنية .بينام أشارت دراسة ( (Wang & Xu, 2017إىل

االتصاالت بوالية فيصل أزاد يزيد من مستوى مرونة مواردها

حيسن
أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف البنوك بالصني ّ

البرشية .كام أكدت دراسة ( )Ubeda-carcia et al,2018أن تطبيق

مستوى أداء اخلدمة املرصفية ويزيد من مستوى رضا العمالء.

أنظمة عمل األداء العايل يف الفنادق اإلسبانية يزيد من مستوى

يف حني ب ّينت دراسة ( )Hamid,2017وجود تأثري إجيايب بني

مرونة مواردها البرشية .ويف السياق نفسه توصلت دراسة
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(مرزوق وعبدالعزيز2018،ب) إىل أن تطبيق أنظمة عمل
األداء العايل يزيد من مستوى مرونة املوارد البرشية يف منظامت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرصية.

حتسن من مستوى أداء املوظفني يف منظامت تكنولوجيا
ّ
املعلومات باهلند باعتبار أداء املوظفني أحد أبعاد األداء
التنظيمي.

بينام

)Mahmoudi,2016

أنظمة عمل األداء العايل والرباعة التنظيمية
بحثت عدد من الدراسات طبيعة العالقة بني ممارسة أنظمة

أظهرت

دراسة

(&

Alibakhshi

أن املوارد البرشية بمستشفيات جامعة

طهران تتمتع بمرونة عالية ،كام بينت النتائج وجود عالقة
إجيابية بني مستوى مرونة املوارد البرشية وأداء املستشفيات حمل

عمل األداء العايل ومستوى الرباعة التنظيمية ملنظمة األعامل؛

الدراسة.

حيث بينت دراسة ( (Fu et al,2015أن تطبيق أنظمة عمل األداء

الرباعة التنظيمية وأداء املنظمة

العايل يف املنظامت اخلدمية بالصني يزيد من مستوى براعتها

بحثت عدد من الدراسات طبيعة العالقة بني الرباعة

التنظيمية يف اكتشاف أفكار وفرص جديدة واستغالل املوارد

التنظيمية ومستوى أداء منظامت األعامل ،حيث توصلت

احلالية .كام أوضحت دراسة (عويس )2015،أن ممارسات

دراسة(عويس )2015،أن توفر الرباعة التنظيمية يف املنظامت

إدارة املوارد البرشية ممثلة يف التوظيف والتعويضات والتدريب

الصناعية الصغرية ومتوسطة احلجم حتسن من مستوى أدائها.

وتصميم العمل واملشاركة وتقييم األداء تؤثر بشكل إجيايب يف

يف حني بينت دراسة ( )Lee et al,2017أن الرباعة التنظيمية تؤثر

مستوى الرباعة التنظيمية بالرشكات الصناعية الصغرية

بشكل إجيايب يف مستوى أداء تطوير املنتجات اجلديدة .بينام

واملتوسطة احلجم يف السعودية .ويف السياق نفسه أكدت دراسة

توصلت دراسة

(Tamayo-Torres,

( )Chang,2016أن أنظمة عمل األداء العايل ترتبط بشكل إجيايب

إىل وجود عالقة معنوية إجيابية بني الرباعة التنظيمية ومستوى

يف مستوى الرباعة التنظيمية للمنظمة .كام أكدت دراسة

أداء املنظامت الصناعية يف إسبانيا .ويف السياق نفسه أكدت

( (Wang,2018أن أنظمة عمل األداء العايل تعزز من مستوى

دراسة ( (Gözen,2018وجود عالقة إجيابية بني مستوى الرباعة

الرباعة التنظيمية للمنظمة .ويف االجتاه نفسه ،أكدت دراسة

التنظيمية ومستوى أداء الرشكات العائلية يف تركيا .كام بينت

( )Ubeda-carcia et al,2018أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

دراسة ( (Peng, Lin, Peng & Chen,2019وجود عالقة إجيابية

يف الفنادق اإلسبانية يزيد من مستوى براعتها التنظيمية.

بني مستوى الرباعة التنظيمية ومستوى أداء رشكات تصنيع

(Roehrich& Lewis,2017

اإللكرتونيات بتايوان.
مرونة املوارد البرشية وأداء املنظمة
بحثت عدد من الدراسات طبيعة العالقة بني مرونة املوارد

مرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية

البرشية ومستوى أداء منظامت األعامل؛ حيث توصلت دراسة

رغم ندرة الدراسات السابقة التي تناولت طبيعة العالقة

 )Rezaeiإىل أن مرونة املوارد البرشية ممثلة يف

بني مرونة املوارد البرشية ومستوى براعتها التنظيمية؛ أكدت

(املرونة الوظيفية ،واملرونة السلوكية ،ومرونة املهارات) تؤثر

نتائج بعض الدراسات أن امتالك املنظمة ملوارد برشية مرنة يزيد

بشكل إجيايب يف مستوى أداء املنظامت بإيران .ويف السياق نفسه،

من مستوى قدرهتا يف اكتشاف أفكار وفرص جديدة واستغالل

 )Sekharأن مرونة املوارد البرشية

املوارد احلالية ،حيث تساهم زيادة مرونة املوارد البرشية يف زيادة

حتسن من مستوى أداء منظامت تكنولوجيا املعلومات باهلند .كام
ّ

مستوى رضاهم ودوافعهم ،وبالتايل إنتاجيتهم كام تساهم

(et al,2015

أكدت دراسة

(et al,2016

أوضحت دراسة ( )Ubeda-carcia et al,2017أن مرونة املوارد

مرونة املوارد البرشية يف بناء عالقات جيدة مع العمالء وتلبية
)et al,2017

 ،)Ubeda-carciaكام تساهم مرونة

البرشية تؤثر بشكل إجيايب يف مستوى أداء الفنادق اإلسبانية .يف

احتياجاهتم

حني ب ّينت دراسة ( )Sekhar et al,2018أن مرونة املوارد البرشية

املوارد البرشية يف اقرتاح حلول مبتكرة داخل املنظمة؛ ألن هذه
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املرونة تعني أن املوظفني يمكنهم االستجابة بشكل أفضل

األداء العايل ترتبط بشكل إجيايب بمستوى أداء الرشكات

تشجع املرونة أعضاء
للتغريات يف البيئة التنافسية الديناميكية ،و ّ

الصناعية بكوريا اجلنوبية ،وأن قوة هذه العالقة ختتلف حسب

املنظمة عىل التوصل إىل أفكار جديدة ،وتوليد معرفة جديدة،

نوع االتصاالت داخل الرشكة أفقية ورأسية؛ حيث يزيد تأثري

مثل السامح ألعضاء املنظمة بالتفكري يف طرق خلفض التكاليف

أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني أداء الرشكات حمل الدراسة

وبابتكار أساليب جديدة يف إنجاز العمل وبابتكار وخلق

عندما تكون االتصاالت األفقية والراسية مرتفعة نسبيا.

(Ubeda-carcia

وأكدت دراسة ( (Hamid,2017أنظمة عمل األداء العايل حتسن

) أن

من مستوى أداء الرشكات الصغرية واملتوسطة من خالل تنمية
متغريا وسي رطا.
رأس املال البرشي بوصفها
ر

خدمات جديدة

et al,2017;Pradhan et

) ،al,2017كام بينت دراسة

)Ubeda-carcia et al,2017

مرونة املوارد البرشية تؤثر بشكل إجيايب يف حتسني مستوى
الرباعة التنظيمية بالفنادق اإلسبانية.

ويف السياق نفسه أكدت دراسة ( (Hauff et al,2018أن أنظمة
عمل األداء العايل حتسن من مستوى أداء الرشكات بأملانيا من

أنظمـة عمـل األداء العـايل ومرونـة املوارد البرشــيـة والرباعـة

خالل تنمية رأس املال البرشي ،وحتسني أداء املوظف بوصفهام

التنظيمية وأداء املنظمة

متغريات وسيطة ،وأكدت الدراسة أنه جيب عىل منظامت

أكدت نتائج عدد من الدراسات أن أنظمة عمل األداء
العايل فعالة يف حتسني األداء التنظيمي من خالل آليات

حتسن من مستوى تطبيق أنظمة عمل األداء العايل؛
اإلعامل أن ّ

الوساطة؛ حيث يزيد تأثري أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني

ألهنا تؤثر بشكل إجيايب يف حتسني قدرات ومهارات املوظفني
وحت ّفزهم وتزيد من دوافعهم يف العمل وتعطيهم فرصة

األداء التنظيمي؛ من خالل التأثري يف عدد من املتغريات مثل

للمشاركة يف صنع القرارات ومتكنهم من استخدام معارفهم

تنمية رأس املال البرشي وحتسني أداء املوظفني ،وزيادة مستوى

ومهاراهتم يف أداء العمل ،وبالتايل زيادة مستوى أداء املوظفني

ارتباط املوظفني بوظائفهم وختفيض معدل دوران العمل،

واألداء التشغييل واألداء املايل ملنظمة األعامل .يف حني توصلت

وبالتايل حتسني األداء التنظيمي يف هناية املطاف؛ حيث توصلت

دراسة ( (Beltrán-Martín et al,2008إىل أن مرونة املوارد البرشية

 )Kloutsiniotisإىل أن تطبيق أنظمة

تتوسط العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل وحتسني

عمل األداء العايل تؤثر بشكل إجيايب وغري مبارش يف حتسني

مستوى أداء منظمة األعامل .بينام توصلت دراسة

( (Fu et

جودة اخلدمة كأحد أبعاد أداء البنوك من خالل حتسني نتائج
متغريا وسي رطا .يف حني بيّنت دراسة
عمل املوظفني بوصفها
ر

حتسن من مستوى أداء
 al,2015إىل أن أنظمة عمل األداء العايل ّ

دراسة

(& Mihail,2018

املنظامت اخلدمية بالصني بشكل غري مبارش من خالل زيادة

( (Zhu et al,2018أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل تؤثر بشكل

مستوى براعتها التنظيمية يف استكشاف أفكار وفرص جديدة

إجيايب وغري مبارش يف حتسني أداء رشكات الصناعة التحويلية

واستغالل املوارد احلالية .كام أوضحت دراسة (عويس)2015،

واخلدمية من خالل زيادة التوجه الريادي للرشكات حمل
متغريا وسي رطا ،كام بينت النتائج أن العالقة بني
الدراسة بوصفها
ر

أن ممارسات إدارة املوارد البرشية -ممثلة يف :التوظيف

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل وأداء الرشكة يكون أكثر إجيابية

والتعويضات والتدريب وتصميم العمل واملشاركة وتقييم
األداء -تؤثر بشكل إجيايب يف مستوى الرباعة التنظيمية

عندما يكون التعلم التنظيمي قويا .بينام توصلت دراسة ( (Jyoti

بالرشكات الصناعية الصغري واملتوسطة احلجم يف السعودية،

 & Rani, 2017إىل أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل تؤثر بشكل

والتي بدورها تؤدي إىل حتسني أداء هذه الرشكات .كام بينت

إجيايب وغري مبارش يف حتسني أداء رشكات االتصاالت باهلند من

دراسة ( (Chang,2016أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل تدعم

خالل حتسني عملية إدارة املعرفة بالرشكات حمل الدراسة .يف

الرباعة التنظيمية بشكل يؤدي إىل حتسني األداء التنظيمي ،كام

حني أوضحت نتائج دراسة ( )Lee et al,2017أن أنظمة عمل

بينت النتائج أن العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
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والرباعة التنظيمية زادت عند توسيط سلوكيات القيادة

العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ،وحتسني مستوى

التحويلية .يف حني أكدت دراسة ( )Ubeda-carcia et al,2017أن

أداء الفنادق اإلسبانية.
وتأسيسا ملا سبق ،ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة،
ر

الرباعة التنظيمية تلعب دور الوسيط يف العالقة بني مرونة
املوارد البرشية وحتسني مستوى أداء الفنادق اإلسبانية .ويف

يوضح العالقة بني متغريات
تم بناء نموذج البحث الذي ّ

السياق نفسه توصلت دراسة ( )Ubeda-carcia et al,2018إىل أن

البحث ،كام هو موضح يف الشكل رقم (:)1

مرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية يلعبان دور الوساطة يف

الشكل ( :)1نموذج البحث
مرونة املوارد البرشية
أنظمة عمل األداء

أداء الرشكة حمل الدراسة

العايل
الرباعة التنظيمية

فرضيات البحث
يف ضـــوء الـعـرض الســـابـق ملشـ ـكـلـة الـبـحـث،

-

والدراسات السابقة ،يمكن صياغة الفرضيات اآلتية:

( (H6من املتوقع وجود تأثري غري مبارش ذي داللة
إحصائية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء

 (H1( -يتوقع وجود تأثري ذي داللة إحصائية بني أنظمة

الرشكة حمل الدراسة من خالل الرباعة التنظيمية بوصفها
متغريا وسي رطا.
ر

 (H2( -يتوقع وجود تأثري ذي داللة إحصائية بني أنظمة

مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة.

عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة.

عمل األداء العايل ومستوى مرونة املوارد البرشية يف

الرشكة حمل الدراسة.
(H3( -من املتوقع وجود تأثري غري مبارش ذي داللة إحصائية

 (  (H7يتوقع وجود تأثري ذي داللة إحصــائية بني مســتوى-

( (H8يتوقع وجود تأثري ذي داللة إحصائية بني مستوى
مرونة املوارد البرشية ومستوى الرباعة التنظيمية يف
الرشكة حمل الدراسة.

بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة

 (H9( -من املتوقع وجود تأثري غري مبارش ذي داللة إحصائية

ُ (H4( -يتوقع وجود تـأثري ذي داللـة إحصـــائيـة بني أنظمـة

متغريا
حمل الدراسة من خالل الرباعة التنظيمية بوصفها
ر
وسي رطا.

حمل الدراسة من خالل مرونة املوارد البرشية بوصفها
متغريا وسي رطا.
ر
عمل األداء العايل ومســتوى الرباعة التنظيمية يف الرشــكة

حمل الدراسة.
 ( (H5يتوقع وجود تأثري ذي داللة إحصــائية بني مســتوىالرباعة التنظيمية ومستوى أداء الرشكات حمل الدراسة.

بني مستوى مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة

-

( (H10مـن املـتـوقـع وجـود تـأثـري غـري مـبـارش ذي داللـة
إحصــائية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومســتوى
الرباعـة التنظيميـة يف الرشــكـة حمـل الـدراســـة؛ من خالل
متغريا وسي رطا.
مرونة املوارد البرشية بوصفها
ر
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منهجية البحث

البحث ،وكذلك العالقات بني هذه املتغريات ،والتي تتمثل يف

تصميم هذا البحث يعتمد عىل املدخل الوصفي يف البحوث

أنظمة عمل األداء العايل ،ومرونة املوارد البرشية ،والرباعة

االجتامعية ،وذلك بغرض وصف املتغريات اخلاصة بمشكلة

التنظيمية ،وأداء الرشكة حمل الدراسة.
وبالنسبة ملتغري املستوى التعليمي ،تبني أن  46موظ رفا

جمتمع البحث يشمل املوظفني ممن يشغلون منصب مدير

وبنسبة  %25.5من إمجايل املستجيبني حاصلون عىل تعليم
متوسط ،وأن  147موظ رفا وبنسبة  %72.1من إمجايل

جمتمع البحث
عام ومدير إدارة ورئيس قسم وموظف إداري ،وموظف فني

املستجيبني حاصلون عىل تعليم جامعي ،وأن  11موظ رفا

يف املركز الرئيس لرشكة يمن موبايل لالتصاالت بأمانة
العاصمة صنعاء ،والبالغ عددهم ( )538موظ رفا (إدارة املوارد

وبنسبة  %5.4من إمجايل املستجيبني حاصلون عىل تعليم فوق
اجلامعي .ويرى الباحث ،أن انخفاض نسبة مشاركة احلاصلني

البرشية بالرشكة.)2019 ،

عىل تعليم فوق اجلامعي من املستجيبني ،يرجع إىل ضعف

ونظرا لصغر حجم جمتمع البحث ،فقد تقرر االعتامد عىل
ر

استقطاب الرشكة حلَ َملة الشهادات العليا ،وهو مؤرش عىل عدم

توزيع  538قائمة استبيان عىل املوظفني اإلداريني والفنيني يف

موبايل لالتصاالت ،ومؤرش عىل ضعف اهتامم إدارة الرشكة

املركز الرئيس بالرشكة ،وبلغ عدد قوائم االستبيان الصاحلة

بتنمية معارف ومهارات العاملني لدهيا .وبالنسبة ملتغري سنوات

لتحليل  204قائمة بمعدل استجابة  ،%37.91ويمكن عرض

اخلربة ،تبني أن  8موظفني وبنسبة  %3.9من إمجايل املستجيبني
خربهتم أقل من  5سنوات ،وأن  79موظ رفا وبنسبة  %38.7من

الذين استجابوا لالستبيان ،يف اجلدول ( )1والذي يوضح أن
جمموعة  91موظ رفا وبنسبة %44.6من إمجايل املستجيبني

إمجايل املستجيبني ترتاوح خربهتم بني  5سنوات إىل أقل من 10
سنوات ،وأن  69موظ رفا وبنسبة  %33.8من إمجايل املستجيبني

(موظف فني) ،وجمموعة  113موظ رفا وبنسبة  %55.4من

ترتاوح خربهتم بني  10سنوات إىل أقل من  15سنة ،وأن
جمموعة  48موظ رفا ،وبنسبة  %23.5من إمجايل املستجيبني

أسلوب احلرص الشامل جلمع البيانات األولية الالزمة .وقد تم

اخلصائص الديموغرافية للموظفني يف الرشكة حمل الدراسة

إمجايل املستجيبني (موظف إداري) .وبالنسبة ملتغري املستوى
اإلداري تبني أن جمموعة  18موظ رفا وبنسبة  %8.8من إمجايل
املستجيبني يشغلون منصب مدير عام ونائب مدير عام (إدارة
عليا) ،وجمموعة  47موظ رفا وبنسبة  %23من إمجايل املستجيبني،

توافرها يف سوق العمل ،أو عدم إقباهلم للعمل يف رشكة يمن

خربهتم أكثر من  15سنة .ويرى الباحث أن ارتفاع نسبة
مشاركة من خربهتم من عرش سنوات إىل  15سنة وأكثر من 15
سنة ،قد يرجع إىل انخفاض معدل دوران العمل يف الرشكة،
وضعف توفر فرص عمل أفضل خارج الرشكة ،كام أن

يشغلون منصب مدير إدارة ورئيس قسم (إدارة وسطى)،
وجمموعة  139موظ رفا وبنسبة %68.1من إمجايل املستجيبني،

انخفاض نسبة مشاركة من خربهتم أقل من  5سنوات يرجع إىل

يشغلون وظيفة إداري أو فني يف اإلدارة التنفيذية.

الظروف التي متر هبا اليمن من العام 2011م وتوقف التوظيف
يف خمتلف مؤسسات الدولة.
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اخلصائص الديموغرافية
-

نوع الوظيفة

-

املستوى اإلداري

 -املستوى التعليمي

 -سنوات اخلربة

العدد

النسبة

فني

91

%44.6

إداري

113

%55.4

املجموع

204

%100

اإلدارة العليا

18

%8.8

اإلدارة الوسطى

47

%23

اإلدارة التنفيذية

139

%68.1

املجموع

204

%100

تعليم متوسط

46

%25.5

تعليم جامعي

147

%72.1

تعليم فوق اجلامعي

11

%5.4

املجموع

204

%100

أقل من  5سنوات

8

%3.9

من5سنوات إىل أقل من 10سنوات

79

%38.7

من 10سنوات إىل أقل من  15سنة

69

%33.8

 15سنة فأكثر

48

%23.5

املجموع

204

%100

متغريات البحث وأساليب القيـاس
فيام يأيت يسـتعرض الباحث املتغريات واملقاييس املسـتخدمة
يف البحث ،وذلك عىل النحو اآليت:
-

-

أنظمة عمل األداء العايل :وتضم ثالثة متغريات رئيسية،

-

أداء الرشكة حمل الدراسة :ويضم ثالثة متغريات رئيسة،
تتلخص يف (األداء املايل ،واألداء التشغييل ،وأداء
املوظفني) ،ويضم  12فقرة ،واعتمد الباحث عىل مقياس
(.)Jyoti & Rani, 2017

تتلخص يف (ممارسات معززة ملهارة املوارد البرشية،

ولقياس متغريات أنظمة عمل األداء العايل ،ومرونة املوارد

وممارسات معززة لدوافع املوارد البرشية ،وممارسات

البرشية ،والرباعة التنظيمية ،وأداء الرشكة حمل الدراسة،

معززة لتمكني املوارد البرشية) ،وتضم  18فقرة ،واعتمد

استخدم الباحث مقياس متعدد البنود ،وتم االعتامد عىل مقياس

الباحث عىل مقياس (.(Gardner et al,2001

ليكرت الشهري واملتدرج من مخس نقاط؛ حيث يشري الرقم ()5

مرونة املوارد البرشية :وتضم ثالثة متغريات رئيسة،

إىل موافق متا رما ،بينام يشري الرقم ( )1إىل غري موافق متا رما مع

تتلخص يف (مرونة املهارات ،ومرونة السلوك ،واملرونة

وجود درجة حيادية يف املنتصف.

الوظيفية) ،ويضم  11فقرة ،واعتمد الباحث عىل مقياس
(.)Beltrán-Martín et al,2008
-

أداة البحث وطرق مجع البيانات

الرباعة التنظيمية :وتضم متغريين رئيسيني ،تتلخص يف

اعتمد البحث بصفة رئيسة عىل تصميم قائمة استبيان

(االستغالل ،واالستكشاف) ،ويضم  12فقرة ،واعتمد

موجهة للموظفني ممن يشغل منصب مدير عام ومدير إدارة

الباحث عىل مقياس (.)Lubatkin et al,2006

ورئيس قسم وموظف إداري ،وموظف فني يف املركز الرئيس
لرشكة يمن موبايل بأمانة العاصمة صنعاء ،وقد ر ِ
وع َي يف
ُ
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تصميمها البساطة والسهولة والوضوح ،وترتيب األسئلة

درجـة الثبـات يف املقـاييس املســتخـدمـة يف الـدراســة احلـاليـة من

والعبارات حسب تسلسل عوامل البحث ،وتم ختصيص

ناحية ،والتوصـل إىل مقاييس يمكن االعتامد عليها يف دراسـات

الصفحة األوىل لتقديم البحث واهلدف منه ،وطلب التعاون يف

مستقبلية من ناحية أخرى.

استيفاء بيانات االستبيان ،أما الصفحات األخرى فقد اشتملت
عىل مخسة أسئلة رئيسية ،خصص السؤال األول ( 18فقرة)
لقياس تقديرات املوظفني يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت
نحو درجة تطبيق نظم العمل عالية األداء ،وخصص السؤال
الثاين ( 11فقرة) لقياس تقديرات املوظفني يف رشكة يمن
موبايل لالتصاالت نحو مستوى مرونة املوارد البرشية فيها ،كام
تم ختصيص السؤال الثالث لقياس تقديرات املوظفني يف رشكة
يمن موبايل لالتصاالت نحو مستوى الرباعة التنظيمية فيها،
خصص لقياس تقديرات
أما السؤال الرابع ( 12فقرة) فقد ّ
املوظفني يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت نحو مستوى أدائها،
وأخريا فقد خصص السؤال اخلامس لقياس بعض اخلصائص
ر
للمستقص منهم.
الديموغرافية
َ

وجتدر اإلشارة هنا ،إىل أن ُه تم مجع البيانات اخلاصة
باالستقصاء باستخدام طريقة الزيارة القصرية ،لتسليم قائمة

األسئلة باليد ،ورشح طبيعة االستبيان وأهدافه ،ثم تركها ليتم
اإلجابة عنها يف الوقت واملكان املناسبني للمستقص منهم ،ثم
مجعها عن طريق املقابلة الشخصية القصرية مرة أخرى.
تقييم الصدق والثبات للمقاييس املستخدمة يف الدراسة
متثلت اخلطوة األوىل يف عملية حتليل البيانات األولية
اخلـاصـــة هبـذه الـدراســـة يف

حمـاولـة تقييم الثبـات Reliability

والصــدق  Validityللمقـاييس التي اعتمـدت عليهـا الـدراســة
احلـاليـة ،وذلـك هبـدف تقليـل أخطـاء القيـاس العشــوائيـة وزيـادة

تقييم الثبات
تم استخدام أسلوب معامل االرتباط ألفا

Alpha

 ،Correlation Coefficientباعتباره أكثر أساليب حتليل الثبات
داللة يف تقييم درجة التناسق الداخيل بني حمتويات أو بنود
املقياس اخلاضع لالختبار ،ويف حتديد مدى متثيل حمتويات أو
بنود املقياس للبنية األساسية املطلوب قياسها وليس شيئرا آخر،
وإن احلد املقبول ملعامل االرتباط ألفا  ،0.60وذلك وف رقا
ملستويات حتليل االعتامدية يف العلوم االجتامعية ( Hair, Black,

 ،Babin and Anderson, 2010إدريس.)2012 ،
وتم تطبيق أسلوب االرتباط ألفا عىل مقياس أنظمة
عمل األداء العايل ،ومقياس مرونة املوارد البرشية ،ومقياس
الرباعة التنظيمية ،ومقياس أداء الرشكة حمل الدراسة ،وذلك
متغري من املتغريات التي
بصورة إمجالية للمقياس ككل ولكل ّ
يتكون منها املقياس عىل حدة .واجلدول ( )2يوضح درجة
االتساق الداخيل ملحتويات املقاييس املستخدمة يف الدراسة؛
حيث أظهرت نتائج حتليل االعتامدية يف اجلدول أعاله ،أن
معامل ألفا ملقياس أنظمة عمل األداء العايل ككل يمثل نحو
 ،0.94ومقياس مرونة املوارد البرشية ككل يمثل حوايل
 ،0.85ومقياس الرباعة التنظيمية يمثل حوايل  ،0.94ومقياس
أداء الرشكة حمل الدراسة يمثل نحو ،0.93وهو مؤرش لدرجة
عالية من االعتامدية.
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جدول ( :)2تقييم درجة االتساق الداخيل بني حمتويات املقاييس املستخدمة يف الدراسة (خمرجات حتليل
االعتامدية ))Reliability Analysis
عدد

معامل الثبات

العبارات

)(Alpha

1

ممارسات معززة للمهارات

6

0.89

2

ممارسات معززة للدوافع

6

0.93

3

ممارسات معززة للتمكني

6

0.94

18

0.94

1

مرونة املهارات

4

0.83

2

مرونة السلوكيات

4

0.89

3

املرونة الوظيفية

3

0.80

11

0.85

1

االستغالل

6

0.92

2

االستكشاف

6

0.93

12

0.94

1

األداء املايل

4

0.87

2

األداء التشغييل

4

0.92

3

أداء املوظفني

4

0.79

12

0.93

املتغيــــــــــرات

إمجايل مقياس أنظمة عمل األداء العايل

إمجايل مقياس مرونة املوارد البرشية

إمجايل مقياس الرباعة التنظيمية

إمجايل مقياس أداء الرشكة حمل الدراسة

وبناء عىل نتائج التحليل السابق؛ فإن املقاييس املستخدمة يف

األبعاد تتفق مع األبعاد األصلية يف املقياس األصيل الذي تم
استخدامه يف االستقصاء ،إضاف رة إىل دوره يف ختفيض البيانات

ويمكن االعتامد عليها يف املراحل الالحقة من التحليل يف هذه

من خالل استبعاد حمتويات املقياس التي حتصل عىل معامالت

الدراسة.

حتميل أقل من املعامالت التي يقررها الباحث أو تكون حمملة

تقييم الصدق

عىل أكثر من عامل من العوامل املستخرجة (،Hair et al,2010

الدراسة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل بني حمتوياهتا،

بالنسبة للتحقق من صدق املقاييس املستخدَ مة يف الدراسة

إدريس.)2012،

(قياس املفاهيم األساسية التي من املفرتض قياسها وليس شيئرا

ويف ضــوء ذلك تم تطبيق التحليل العاميل االســتكشــايف

آخر) ،ولغرض زيادة التحقق من درجة مصداقية املقياس

( (EFAبـاســتخـدام طريقـة املكونـات األســـاســيـة Principal

البنائيConstruct :

 Component Analysisالســتخالص العوامـل معزّ زة بطريقـة

 validityوتعني تلخيص املتغريات أو اختصارها يف عدد أقل من
العوامل أو تقسيم املتغريات إىل جمموعات يطلق عىل كل منها

التدوير املتعاقب  Varimax Rotationعىل اعتبار أن األخرية ُتعدّ
أفضــل الوســائل التي تســتخدَ م يف تبســيط تفســري العوامل

اسم عامل ،ويعد التحليل العاميل االستكشايف )(EFA

املسـتخرجة ،وفيام يأيت يوضـح اجلدول ( )3العوامل الرئيسـية

 Exploratory Factor Analysisأفضل األساليب الختبار صدق

املســتخرجـة من فقرات مقيـاس أنظمـة عمـل األداء العـايل،
َ

اخلاضع لالختبار؛ تم استخدام الصدق

بنية املقياس؛ من حيث قدرته عىل اقرتاح األبعاد احلقيقية

ومقيـاس مرونـة املوارد البرشــيـة ،ومقيـاس الرباعـة التنظيميـة،

للمقياس اخلاضع لالختبار ،والتحقق من ما إذا كانت هذه

ومقياس أداء الرشكة حمل الدراسة.
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جدول رقم ( :)3العوامل الرئيسية املستخرجة من الفقرات األصلية اخلاصة باملقاييس املستخدمة يف البحث
(خمرجات أسلوب التحليل العاميل (EFA

1

تقييم أداء كل موظف بالرشكة بشكل عادل ويعكس أداءه الفعيل.

عامل
( )1
0.82

الفقرات

م

2

تتناسب املرتبات واملكافآت التي حيصل عليها املوظف يف الرشكة مع متطلبات وأعباء

0.87

عامل
( )2

عامل
()3

العمل الذي يقوم به.
3

املكافأة التي حيصل عليها كل موظف تعتمد عىل حسن أدائه.

0.82

4

تقدم الرشكة حوافز مادية ومعنوية للموظفني؛ لتشجيعهم عىل تطوير مهارهتم واكتساب

0.86

معارف وخربات جديدة.
5

حيصل مجيع املوظفني بالرشكة عىل مكافأة مقابل إنتاجيتهم وأدائهم اجلامعي.

6

تعترب فرص الرتقية يف الرشكة جيدة ومتاحة للجميع ،وتتم وفق معايري موضوعية.

7

أشارك رسميا يف جمموعات مثل جمموعات حتسني اجلودة ،وحل املشكالت ،واملناقشات

0.79
0.69
0.65

واحلوارات ،وتقديم اقرتاحات بالرشكة.
8

يوجد وصف وظيفي حديث للوظيفة التي أعمل هبا.

0.79

9

يتم تشجيع املوظفني عىل املشاركة يف صنع القرارات املهمة.

0.83

10

تتوفر لدي سلطة صنع القرارات يف نطاق وظيفتي.

0.83

11

تتيح الرشكة معلومات كافية عن مهام وعمليات العمل املطلوب إنجازه.

0.82

12

تتيح الرشكة معلومات كافية عن غاياهتا وأهدافها.

0.80

13

خيضع مجيع املتقدمني لشغل وظيفة ما هبذه الرشكة إىل مقابالت مهيكلة /أسئلة مرتبطة

0.77

بالوظيفة ،نفس األسئلة جلميع املتقدمني ،وذلك قبل التعيني.
14

يتم اختيار املوظفني وف رقا ملواصفات ومعايري شغل الوظائف الشاغرة.

0.82

15

حيصل كل موظف بالرشكة عىل برنامج تدريب مكثف كل عدة سنوات.

0.75

16

الربامج التدريبية التي تقدمها الرشكة تساعد العاملني عىل أداء وظائفهم بشكل أفضل.

0.74

17

يتم االستفادة من نتائج تقييم أداء األفراد يف حتديد احتياجاهتم من التدريب والتطوير.

0.70

18

توجد بالرشكة ُن ُظم واضحة لتشجيع التعليم والتطوير الذايت (مثل توفري نظم التعليم عن

0.66

ُبعد ،ودفع جزء من مرصوفات الربامج التعليمية).

م
1

نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج

%25.83

%25.34

%21.65

النسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجة

%25.83
عامل
( )1
0.87

%51.16
عامل
( )2

%72.82
عامل
()3

الفقرات
عندما يكتشف املوظفون مشاكل يف أداء وظائفهم؛ فإهنم حياولون بشكل تطوعي حتديد
أسباب هذه املشكالت.

2

معظم التغريات اإلجيابي ة التي حتدث يف الرشكة جاءت من مبادرات املوظفني.

0.85

3

أي معوقات ،حتى عند توفر
املوظفون يف الرشكة قادرون عىل العمل بكفاءة عند حدوث ّ

0.85

معلومات كاملة عن أسباب املعوقات.
0.81

4

يؤدي املوظفون أعامهلم بكفاءة عالية حتى يف الظروف الغامضة وغري الواضحة.

5

حياول املوظفون يف الرشكة تطوير مهارهتم وقدراهتم باستمرار.

0.90

6

يتعلم املوظفون يف الرشكة بشكل رسيع اإلجراءات والعمليات املستحدثة يف وظائفهم.

0.86
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7

يتطلع املوظفون يف الرشكة إىل تعلم مهارات جديدة يتوقعون احلاجة إليها مستقبالر يف

0.64

وظائفهم.
8

0.75

عندما يكون أحد املوظفني يف الرشكة ال جييد أداء مهمة معينة فإنه يبادر برسعة لتعلم طريقة
جديدة ألدائها.

9

حتمل مسؤوليات جديدة إىل
املوظفون يف الرشكة قادرون عىل أداء وظائف جديدة مع ُّ

0.86

10

املوظفون يف الرشكة قادرون عىل أداء املزيد من الوظائف بكفاءة عالية خالل فرتة زمنية

0.82

جانب وظائفهم احلالية خالل فرتة زمنية قصرية.

قصرية.
11

0.73

املوظفون يف الرشكة يمتلكون مهارات متعددة يمكن تطبيقها عىل الوظائف احلالية
والوظائف األخرى.

م

نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج

%29.56

%24.03

%19.75

النسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجة

%29.56
عامل
( )1
0.82

%53.58
عامل
( )2

%73.33

1

الفقرات
هتتم الرشكة بابتكار أساليب جديدة يف إنجاز العمل.

2

اعتامد نجاح الرشكة عىل قدرهتا عىل استكشاف التكنولوجيا اجلديدة.

0.83

3

حرص الرشكة عىل تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات ورغبات عمالئها.

0.85

4

بحث الرشكة عن أساليب مبتكرة لتلبية احتياجات عمالئها.

0.82

5

سعي الرشكة إىل الدخول بقوة يف قطاعات جديدة يف أسواقها احلالية.

0.75

6

بحث الرشكة عن عمالء جدد يف أسواق جديدة متا رما.

0.78

7

التزام الرشكة بتحسني اجلودة وخفض تكلفة إنتاج اخلدمة.

0.72

8

تأكيد الرشكة عىل حتسني مصداقية خدماهتا.

0.82

9

تركيز الرشكة عىل زيادة مستويات التكنولوجيا يف العمليات التشغيلية.

0.79

10

التعرف عىل رضا العمالء احلاليني بشكل مستمر.
حرص الرشكة عىل ُّ

0.83

11

التزام الرشكة بإدخال تعديالت عىل اخلدمات للحفاظ عىل رضا العمالء.

0.75

12

سعى الرشكة إىل توسيع نطاق اخلدمات املقدمة للعمالء احلاليني.

0.81

نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج

%38

%35.20

النسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجة

1

الفقرات
زاد رضا العمالء بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

%38
عامل
( )1
0.84

%73.20
عامل
( )2

2

حتسنت جودة اخلدمة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

81.0

3

انخفض عدد شكاوى العمالء بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

0.83

4

زادت سمعة الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

0.68

5

زادت ربحية الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

0.78

6

زاد معدل نمو مبيعات الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

0.73

7

ارتفعت احلصة السوقية للرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

0.79

8

ارتفع رضا موظفي الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

م

عامل
()3

0.70
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0.69

انخفض معدل دوران موظفي الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات
املنافسة.

10

0.75

معدل إنتاجية املوظفني بالرشكة أعىل من معدل إنتاجية موظفي الرشكات املنافسة.
نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج

%31.34

%25.32

%21.95

النسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجة

%31.34

%56.66

%78.62

يتضح من نتائج اجلدول ( )3أن العوامل الرئيسية

عىل عامل واحد فقط ( .)Hair et al,2010ويف ضوء ذلك مل يتم

املستخرجة من الفقرات األصلية اخلاص بأنظمة عمل األداء

نظرا لتمتعها بمعامالت حتميل اكرب
استبعاد أي فقرة ،ر

العايل تتمثل يف ثالثة عوامل(متغريات) تضم ( )18فقرة ،وقد

من ،0.50وأمكن تسمية العوامل (املتغريات) املستخرجة

تم حتديد الفقرات لتشكل العوامل الثالثة (املتغريات) عىل

باآليت :العامل املستخرج رقم ( )1مرونة السلوكيات ،وتضم

أساس معامالت التحميل؛ والتي تقرر أن تكون ( )0.50أو

الفقرات رقم( ،)4 ،3، 2، 1وقد بلغت نسبة التباين الذي

ألي فقرة برشط أن يكون التحميل عىل عامل واحد فقط
أكثر ّ

يفرسه هذا العامل  %29.56من التباين الكيل ،والعامل

نظرا
( .)Hair et al,2010ويف ضوء ذلك مل يتم استبعاد أي فقرة؛ ر

املستخرج رقم ( )2مرونة املهارات ،وتضم الفقرات رقم

لتمتعها بمعامالت حتميل أكرب من ،0.50وأمكن تسمية

( ،)5،6،7،8وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه هذا العامل

العوامل (املتغريات) املستخرجة باآليت :العامل املستخرج رقم

 %24.03من التباين الكيل ،والعامل املستخرج رقم ( )3املرونة

( )1ممارسة معززة للدوافع ،وتضم الفقرات رقم(4، 3، 2، 1

الوظيفية ،وتضم الفقرات رقم ( ،)9،10،11وقد بلغت نسبة

 ،)6، 5،وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه هذا العامل

التباين الذي يفرسه هذا العامل  %19.75من التباين الكيل.

 %25.83من التباين الكيل ،والعامل املستخرج رقم ()2

وأسهمت العوامل املستخرجة يف تفسري نحو  %73.33من

رقم

التباين الكيل يف الفقرات األصلية التي خضعت للتحليل،

( )7،8،9،10،11،12وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه

وبالتايل فإن هذه النتيجة تشري إىل نجاح التحليل العاميل يف

هذا العامل  %25.34من التباين الكيل ،والعامل املستخرج

استخراج العوامل الرئيسية يف البيانات اخلاضعة للتحليل.

ممارسات

معززة

للتمكني،

وتضم

الفقرات

رقم( )3ممارسات معززة للمهارات ،وتضم الفقرات رقم (13

كام تبني نتائج اجلدول ( )3أن العوامل الرئيسية املستخرجة

 ،)18، 17، 16، 15، 14،وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه

من الفقرات األصلية اخلاص بالرباعة التنظيمية تتمثل يف

هذا العامل  %21.65من التباين الكيل ،وأسهمت العوامل

عاملني (متغريين) تضم ( )12فقرة ،وقد تم حتديد الفقرات

املستخرجة يف تفسري نحو  %72.82من التباين الكيل يف

لتشكل العاملني (املتغريين) عىل أساس معامالت التحميل،

الفقرات األصلية التي خضعت للتحليل ،وبالتايل فإن هذه

ألي فقرة برشط أن يكون
والتي تقرر أن تكون ( )0.50أو أكثر ّ

النتيجة تشري إىل نجاح التحليل العاميل يف استخراج العوامل

التحميل عىل عامل واحد فقط ( .)Hair et al,2010ويف ضوء

الرئيسية يف البيانات اخلاضعة للتحليل.

نظرا لتمتعها بمعامالت حتميل
ذلك مل يتم استبعاد أي فقرة ،ر

وبالنسبة ملقياس مرونة املوارد البرشية ،تبني نتائج اجلدول

أكرب من ،0.50وأمكن تسمية العوامل (املتغريات) املستخرجة

( )3أن العوامل الرئيسية املستخرجة من الفقرات األصلية

باآليت :العامل املستخرج رقم ( )1االستكشاف وتضم

اخلاص بمرونة املوارد البرشية تتمثل يف ثالثة عوامل (متغريات)

الفقرات رقم ( ،)6، 5، 4، 3، 2، 1وقد بلغت نسبة التباين

تضم ( )11فقرة ،وقد تم حتديد الفقرات لتشكل العوامل
الثالثة (املتغريات) عىل أساس معامالت التحميل ،والتي تقرر

يفرسه هذا العامل  %38من التباين الكيل ،والعامل
الذي ّ
املستخرج رقم ( )2االستغالل وتضم الفقرات رقم (9، 8، 7

ألي فقرة برشط أن يكون التحميل
أن تكون ( )0.50أو أكثر ّ

 ،)12، 11، 10،وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه هذا
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العامل  %35.20من التباين الكيل .وأسهمت العوامل

املوارد البرشية ،وأبعاد الرباعة التنظيمية ،وأبعاد أداء الرشكة

املستخرجة يف تفسري نحو  %72.20من التباين الكيل يف

حمل الدراسة.

الفقرات األصلية التي خضعت للتحليل ،وبالتايل فإن هذه
النتيجة تشري إىل نجاح التحليل العاميل يف استخراج العوامل
الرئيسية يف البيانات اخلاضعة للتحليل.
وأخريا تبني نتائج اجلدول رقم ( )3أن العوامل الرئيسية
ر

املستخرجة من الفقرات األصلية اخلاص بأداء الرشكة حمل

أساليب حتليل البيانات واختبار فرضيات البحث
الختبار فرضيات البحث وصحة نموذجها تم تطبيق
أسلوب

Mediator Regression Analysis

من خالل برنامج

 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2.02لتحقق من

الدراسة تتمثل يف ثالثة عوامل(متغريات) تضم ( )10فقرات،

نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل

وقد تم حتديد الفقرات لتشكل العوامل الثالثة (املتغريات) عىل

األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة من خالل

أساس معامالت التحميل والتي تقرر أن تكون ( )0.50أو

مرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية بوصفهام متغريات

أكثر ألي فقرة برشط أن يكون التحميل عىل عامل واحد فقط

وسيطة ،والتحقق من نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني

نظرا
 .)Hairويف ضوء ذلك تم استبعاد فقرتني؛ ر

مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة من
متغريا وسي رطا ،والتحقق من
خالل الرباعة التنظيمية بوصفها
ر

(et al,2010

لتمتعها بمعامالت حتميل أقل من ،0.50وحتميلها عىل أكثر من
متغري ،وأمكن تسمية العوامل (املتغريات) املستخرجة باآليت:

نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل

العامل املستخرج رقم( )1األداء التشغييل ،وتضم الفقرات

األداء العايل ومستوى الرباعة التنظيمية للرشكة حمل الدراسة؛
متغريا وسي رطا؛ حيث
من خالل مرونة املوارد البرشية بوصفها
ر

رقم( ،)4، 3، 2، 1وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه هذا
العامل  %31.34من التباين الكيل ،والعامل املستخرج رقم ()2

يقوم هذا األسلوب بإجياد األثر اإلمجايل بني املتغري املستقل

األداء املايل وتضم الفقرات رقم( ،)7، 6، 5وقد بلغت نسبة

واملتغري التابع ،وإجياد األثر املبارش للمتغري املستقل عىل املتغري

التباين الذي يفرسه هذا العامل  %25.32من التباين الكيل،

التابع يف ظل وجود املتغري الوسيط ،ثم يتم إجياد األثر غري

والعامل املستخرج رقم ( )3أداء املوظفني وتضم الفقرات رقم

املبارش للمتغري املستقل عىل املتغري التابع ،فإذا كان األثر اإلمجايل
معنويا واألثر املبارش غري معنوي كان املتغري الوسيط وسي رطا

 %21.95من التباين الكيل .وأسهمت العوامل املستخرجة يف

كامالر ،أما إذا كان األثر اإلمجايل معنويا واألثر املبارش معنويا هنا

تفسري نحو  %78.62من التباين الكيل يف الفقرات األصلية

يتم إجياد مدى معنوية األثر غري املبارش ،فإذا كان األثر غري
املبارش معنويا كان املتغري الوسيط وسي رطا جزئيا ،أما إذا كان

التحليل العاميل يف استخراج العوامل الرئيسية يف البيانات

األثر غري املبارش غري معنوي فال ُيعد املتغري الوسيط وسي رطا

اخلاضعة للتحليل.

أساسا ).(Baron and Kenny,1986
ر

( ،)10، 9، 8وقد بلغت نسبة التباين الذي يفرسه هذا العامل

التي خضعت للتحليل ،وبالتايل فإن هذه النتيجة تشري إىل نجاح

وتعكس هذه النتيجة ،نجاح أسلوب التحليل العاميل يف
التحقق من مدى مصداقية املقياس اخلاضع لالختبار عىل النحو
وتأسيسا عىل
الذي يساعد عىل تقليل احتامالت أخطاء القياس.
ر

اختبار نموذج البحث وفرضياته
يناقش هذا اجلزء نتائج التحليل اإلحصائي اخلاص بتحديد

ما تم التوصل إليه من نتائج أسلوب التحليل العاميل ،اتضح أن

نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني متغريات البحث،

املقاييس اخلاضعة للدراسة تتمتع بدرجة عالية من الصدق

ولتحقيق ذلك ،تم تطبيق أسلوب

ملحتوياهتا يف قياس أبعاد أنظمة عمل األداء العايل ،وأبعاد مرونة

 Analysisمن خالل برنامج

Mediator Regression

PROCESS Procedure for SPSS

 Version 3.2.02للتحقق من نوع ودرجة هذا التأثري ،وذلك من
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خالل تطوير أربعة نامذج؛ حيث يقوم النموذج األول بدراسة

االنحدار ) )B=0.68وقيمة

وتوصيف نوع ودرجة األثر املبارش وغري املبارش بني تطبيق

مستوى معنوية  .0.01كام أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
يفرس حوايل ( %53وف رقا ملعامل التحديد )R2من التباين الكيل يف
ّ

يقوم النموذج الثاين بدراسة وتوصيف األثر املبارش وغري

تقرر قبول الفرض الثاين ( (H2القائل :يوجد تأثري مبارش ذو

املبارش بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة

داللة إحصائية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى

متغريا
حمل الدراسة من خالل الرباعة التنظيمية بوصفها
ر
وسي رطا ،ويقوم النموذج الثالث بدراسة وتوصيف األثر املبارش

مرونة املوارد البرشية يف الرشكة حمل الدراسة .وبالنظر إىل نتائج
اجلدول ( )4النموذج األول تبني أن األثر املبارش لتطبيق أنظمة

و غري املبارش بني مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة

عمل األداء العايل يف حتسني مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة

متغريا
حمل الدراسة من خالل الرباعة التنظيمية بوصفها
ر
وأخريا يقوم النموذج الرابع بدراسة وتوصيف األثر
وسي رطا،
ر

غري معنوية يف ظل وجود مرونة املوارد البرشية كمتغري وسيط؛

أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة؛
متغريا وسي رطا ،بينام
من خالل مرونة املوارد البرشية بوصفها
ر

املبارش وغري املبارش بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

ومستوى الرباعة التنظيمية للرشكة حمل الدراسة من خالل
متغريا وسي رطا.
مرونة املوارد البرشية بوصفها
ر
حيث تبني نتائج اجلدول ( )4النموذج األول وجود تأثري

(Test=14.36,Sig=0.000

 )T.عند

مستوى مرونة املوارد البرشية يف الرشكة حمل الدراسة .وبالتايل

حيث

بلغ

معامل

االنحدار

))B=0.17

وقيمة

( )T.Test=2.33,Sig=0.020عند مستوى معنوية  ،0.01كام أن
معنوي؛ حيث بلغ معامل االنحدار اإلمجايل
األثر اإلمجايل
ّ
) )B=0.62وقيمة ( ،)T.Test=11.79,Sig=0.000واألثر املبارش
غري معنوي ،فإن ذلك يدل عىل أن مرونة املوارد البرشية يتوسط

إجيايب مبارش لتطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف الرشكة حمل

كليا العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء

الدراسة وحتسني مستوى أدائها؛ حيث بلغ معامل االنحدار

الرشكة حمل الدراسة؛ حيث بلغ معامل االنحدار لألثر غري

 )T.عند مستوى

(Baron and ( )Z=6.86,Sig=0.000

))B=0.62

وقيمة

(Test=11.79,Sig=0.000

يفرس
معنوية  .0.01كام أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ّ
حوايل ( %40وف رقا ملعامل التحديد  )R2من التباين الكيل يف
تقرر قبول الفرض
مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة .وبالتايل ّ

املبارش ) )B=0.45وقيمة

 ،)Kenny,1986كام تساهم العالقة التفاعلية بني تطبيق أنظمة
عمل األداء العايل ومرونة املوارد البرشية يف تفسري حوايل %60
(وف رقا ملعامل التحديد )R2من التباين الكيل يف مستوى أداء

األول ( (H1القائل :يوجد تأثري مبارش ذو داللة إحصائية بني

الرشكة حمل الدراسة .وبالتايل تقرر قبول الفرض الثالث ((H3

تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل

القائل :يوجد تأثري غري مبارش ذو داللة إحصائية بني تطبيق

الدراسة .كام تبني النتائج يف النموذج األول وجود تأثري إجيايب

أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة من
متغريا وسي رطا.
خالل مرونة املوارد البرشية بوصفها
ر

مبارش لتطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني مستوى مرونة
املوارد البرشية يف الرشكة حمل الدراسة؛ حيث بلغ معامل
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جدول ( :)4التأثري اإلمجايل واملبارش وغري املبارش بني متغريات البحث (خمرجات )PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2.02
التأثري املبارش

اإلمجايل

التأثري غري املبارش

النموذج

معامل
التحديد

املسار
B

 1أنظمة عمل األداء العايل /أداء
الرشكة
 2أنظمة عمل األداء العايل  /مرونة

النموذج األول

املوارد البرشية
 3مرونة املوارد البرشية  /أداء الرشكة
4

0.62

T.

B

Z

B

T.

11.79

---

---

---

---

**

0.68

**

0.66

**

14.36

---

0.53
---

---

0.17

7.38

---

2.33

**

---

 1أنظمة عمل األداء العايل /أداء
الرشكة

النموذج الثاين

 2أنظمة عمل األداء العايل  /الرباعة
التنظيمية
 3الرباعة التنظيمية  /أداء الرشكة

0.62

---

0.70

**

0.47

**

5.75

0.29

**

3.67

التنظيمية  /أداء الرشكة

0.79

**

13.66

 1مرونة املوارد البرشية  /أداء الرشكة

0.87

**

18.77

---

---

النموذج الثالث

التنظيمية
 3الرباعة التنظيمية  /أداء الرشكة

---

0.33

**

التنظيمية /أداء الرشكة
 1أنظمة عمل األداء العايل /الرباعة
التنظيمية

النموذج الرابع

 2أنظمة عمل األداء العايل  /مرونة
املوارد البرشية
 3مرونة املوارد البرشية  /الرباعة
التنظيمية
 4أنظمة عمل األداء العايل  /مرونة
املوارد البرشية  /الرباعة التنظيمية

---

---

---

---

---

5.35
0.62

139.02

**224.41

0.58
---

---

**

113.01

11.79

**

186.82

0.67
---

0.19

**

---

---

**

---

---

---

**

352.48

2.40
---

 4مرونة املوارد البرشية /الرباعة

0.40

0.52

---

 2مرونة املوارد البرشية  /الرباعة

**

0.49

---

 4أنظمة عمل األداء العايل  /الرباعة

**115.91

11.79

---

11.79
14.98

206.28

6.86
0.62

**

**

--0.60

0.45

**139.02

---

أنظمة عمل األداء العايل /مرونة
املوارد البرشية  /أداء الرشكة

R2

0.40

---

F.

---

---

---

0.60
0.62

**

6.52

0.70

**

14.98

0.68

**

0.70

**

11.43

0.22

**

4.44

*

2.37
0.79

0.17

**

-----

---

--14.36

---

0.53
---

115.34

13.66
0.49

---

**

---

**224.41

**

206.28

-----

---

---

0.70
0.48

**

8.93
0.70

**

**282.07

14.98

** مستوى الداللة عند  *0.01مستوى الداللة عند  0.05طب رقا الختبار  ،T. Testواختبار ( ،Sobel test )ZواختبارF test.
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وأظهرت النتائج يف اجلدول ( )4النموذج الثاين وجود تأثري

الدراسة .وبالتايل تقرر قبول الفرض السادس ( (H6القائل:

إجيايب مبارش لتطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف الرشكة حمل

يوجد تأثري غري مبارش ذو داللة إحصائية بني تطبيق أنظمة عمل

الدراسة وحتسني مستوى براعتها التنظيمية؛ حيث بلغ معامل

األداء العايل ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة من خالل

االنحدار

))B=0.70

وقيمة

(Test=14.98,Sig=0.000

 )T.عند

متغريا وسي رطا.
الرباعة التنظيمية بوصفها
ر

مستوى معنوية  .0.01كام أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

وأوضحت نتائج اجلدول ( )4النموذج الثالث وجود تأثري

يفرس حوايل ( %49وف رقا ملعامل التحديد )R2من التباين الكيل يف
ّ

إجيايب مبارش ملرونة املوارد البرشية يف الرشكة حمل الدراسة،

مستوى الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة .وبالتايل تقرر

وحتسني مستوى أدائها؛ حيث بلغ معامل االنحدار ))B=0.79

قبول الفرض الرابع ( (H4القائل :يوجد تأثري مبارش ذو داللة

وقيمة ( )T. Test=13.66,Sig=0.000عند مستوى معنوية .0.01

إحصائية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى الرباعة

كام أن مرونة املورد البرشية يفرس حوايل ( %58وف رقا ملعامل

التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة .كام تبني النتائج يف النموذج

التحديد )R2من التباين الكيل يف مستوى أداء الرشكة حمل

الثاين وجود تأثري إجيايب مبارش للرباعة التنظيمية يف حتسني

الدراسة .وبالتايل تقرر قبول الفرض السابع ( (H7القائل :يوجد

مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة؛ حيث بلغ معامل االنحدار

تأثري مبارش ذو داللة إحصائية بني مرونة املوارد البرشية

 ),Sig=0.000عند مستوى

ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة ،كام تبني النتائج يف النموذج

معنوية  .0.01وبالتايل تقرر قبول الفرض اخلامس ( (H5القائل:

الثالث وجود تأثري إجيايب مبارش ملرونة املوارد البرشية يف حتسني

يوجد تأثري مبارش ذو داللة إحصائية بني الرباعة التنظيمية

مستوى الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة؛ حيث بلغ

ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة .وبالنظر إىل نتائج اجلدول

معامل االنحدار ) )B=0.87وقيمة ()T. Test=18.77,Sig=0.000

( )4النموذج الثاين تبني أن األثر املبارش لتطبيق أنظمة عمل

عند مستوى معنوية  .0.01كام أن مرونة املورد البرشية يفرس

األداء العايل يف حتسني مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة

حوايل ( %67وف رقا ملعامل التحديد )R2من التباين الكيل يف

معنوي؛ يف ظل وجود الرباعة التنظيمية كمتغري وسيط؛ حيث

مستوى الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة .وبالتايل تقرر

وقيمة

قبول الفرض الثامن ( (H8القائل :يوجد تأثري مبارش ذو داللة

( ،)T.Test=3.67,Sig=0.000كام أن األثر اإلمجايل معنوي؛ حيث

إحصائية بني مرونة املوارد البرشية ومستوى الرباعة التنظيمية

وقيمة

يف الرشكة حمل الدراسة ،وبالنظر إىل نتائج اجلدول ( )4النموذج

( ،)T.Test=11.79,Sig=0.000واألثر غري املبارش معنوي؛ حيث

الثالث تبني أن األثر املبارش ملرونة املوارد البرشية يف حتسني

وقيمة

مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة معنوي يف ظل وجود الرباعة

( )Z=5.35,Sig=0.000فإن ذلك يدل عىل أن الرباعة التنظيمية

التنظيمية كمتغري وسيط؛ حيث بلغ معامل االنحدار ))B=0.62

يتوسط جزئيا العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

وقيمة ( ،)T.Test=6.52,Sig=0.000كام أن األثر اإلمجايل

ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة (،)Baron and Kenny,1986

معنوي؛ حيث بلغ معامل االنحدار اإلمجايل ) )B=0.79وقيمة

كام تساهم العالقة التفاعلية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل

( ،)T.Test=13.66,Sig=0.000واألثر غري املبارش معنوي؛ حيث

والرباعة التنظيمية يف تفسري حوايل (%52وف رقا ملعامل

بلغ معامل االنحدار لألثر غري املبارش ) )B=0.17وقيمة

التحديد )R2من التباين الكيل يف مستوى أداء الرشكة حمل

( )T.Test=3.67,Sig=0.00عند مستوى معنوية  ،0.05فإن ذلك

) )B=0.47وقيمة

بلغ
بلغ

معامل
معامل

(T. Test=5.75

االنحدار
االنحدار

اإلمجايل

))B=0.29

))B=0.62

بلغ معامل االنحدار لألثر غري املبارش

))B=0.33
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يدل عىل أن الرباعة التنظيمية تتوسط جزئيا العالقة بني مرونة

مناقشة نتائج البحث وتفسريها

املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة ( Baron and

توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج ،التي تستحق

 ،)Kenny,1986كام تساهم العالقة التفاعلية بني مرونة املوارد

الدراسة واالهتامم من جانب إدارة رشكة يمن موبايل

البرشية والرباعة التنظيمية يف تفسري حوايل (%60وف رقا ملعامل

لالتصاالت ،وتتلخص أهم هذه النتائج يف أن تطبيق أنظمة

التحديد )R2من التباين الكيل يف مستوى أداء الرشكة حمل

عمل األداء العايل يساهم بشكل إجيايب ومبارش يف حتسني

الدراسة .وبالتايل تقرر قبول الفرض التاسع ( (H9القائل:

مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة .وهذا يعني ،أن إدارة رشكة

يوجد تأثري غري مبارش ذو داللة إحصائية بني مرونة املوارد

يمن موبايل لالتصاالت يمكنها حتسني مستوى أدائها من

البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة من خالل الرباعة

خالل جذب واستقطاب الكفاءات اإلبداعية ،واالستفادة من

التنظيمية بوصفها متغريا وسيطا.

نتائج تقييم أداء األفراد يف حتديد احتياجاهتم من التدريب

وأخريا تبني نتائج اجلدول ( )4النموذج الرابع أن األثر
ر
املبارش لتطبيق أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني مستوى

والتطوير ،والتدريب املستمر للموظفني ،وتقديم حوافز مادية
ومعنوية للموظفني لتشجيعهم عىل تطوير مهارهتم واكتساب

الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة معنوي يف ظل وجود

معارف وخربات جديدة ،وتوفري نظم واضحة بالرشكة

مرونة املوارد البرشية كمتغري وسيط؛ حيث بلغ معامل

لتشجيع التعليم والتطوير الذايت (مثل توفري نظم التعليم عن

االنحدار ) )B=0.22وقيمة ( ،)T.Test=4.44,Sig=0.000كام أن

ُبعد ،ودفع جزء من مرصوفات الربامج التعليمية)؛ لتحسني

األثر اإلمجايل معنوي؛ حيث بلغ معامل االنحدار اإلمجايل

القدرات واملهارات الفنية واملعرفية للموظفني ،وتقديم الدافع

) )B=0.70وقيمة ( ،)T.Test=14.98,Sig=0.000واألثر غري

الكايف للموظفني لتحقيق مستويات عالية من األداء ،من خالل

املبارش معنوي؛ حيث بلغ معامل االنحدار لألثر غري املبارش

تناسب املرتبات واملكافآت التي حيصل عليها املوظف يف

) )B=0.48وقيمة ( )Z=8.93,Sig=0.000فإن ذلك يدل عىل أن

الرشكة مع متطلبات وأعباء العمل وتناسبها مع ظروف

مرونة املوارد البرشية تتوسط جزئيا العالقة بني تطبيق أنظمة

املعيشة ،وعدالة وموضوعية تقييم أداء املوظفني ،وتوفري فرص

عمل األداء العايل ومستوى الرباعة التنظيمية للرشكة حمل

التقدم الوظيفي ،واألمن الوظيفي ،ومتكني املوظفني بالرشكة

 ،)Baronكام تساهم العالقة

من خالل تفويض السلطة ،أي إعطاء املوظفني احلرية يف اختاذ

التفاعلية بني أنظمة عمل األداء العايل ومرونة املوارد البرشية يف

قرارات يف نطاق وظيفتهم ،وإتاحة الفرصة ملشاركة املوظفني يف

تفسري حوايل ( %70وف رقا ملعامل التحديد )R2من التباين الكيل

صنع القرارات اهلامة ،وإتاحة املعلومات داخل الرشكة،

يف مستوى الرباعة التنظيمية للرشكة حمل الدراسة .وبالتايل تقرر

وتكوين فرق عمل ذاتية اإلدارة ،بشكل يؤدي إىل حتسني أداء

قبول الفرض العارش ( (H10القائل :يوجد تأثري غري مبارش ذو

املوظفني وزيادة مستوى رضاهم الوظيفي وارتباطهم

داللة إحصائية بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل ومستوى

بوظائفهم وبالتايل زيادة مستوى أداء الرشكة .وتتفق هذه

الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة؛ من خالل مرونة

النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها ( &Cafferkey

متغريا وسي رطا.
املوارد البرشية بوصفها
ر

& Dundon,2015;Fu et al,2015;Obeidat et al,2016;Jyoti
Rani, 2017; Lee et al,2017;Hamid,2017;Zhai,2018;Hauff et
al,2018;Zhu et al,2018; Al-Abbadi,2018; Alatailat et

الدراسة

(and Kenny,1986
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 )al,2019التي أكدت أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل حتسن

والتجديد واملولد ألساي للمعرفة ،فهم قوام املوجودات غري

من مستوى أداء منظامت األعامل.

مصدرا أساسيا للنجاح والنمو التنافيس
امللموسة ،التي ُت َعدّ
ر

كام تبني النتائج أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل يساهم

للرشكة؛ حيث إن ما تقدمه الرشكة من خدمات ليس هو ذاته

بشكل إجيايب ومبارش يف حتسني مستوى مرونة املوارد البرشية يف

مصدر امليزة التنافسية ،ولكن املصدر األهم للميزة التنافسية هو

رشكة يمن موبايل لالتصاالت .ويمكن تفسري ذلك بأن إدارة

اخلربات أو املعرفة التي تتوفر للرشكة ،ويصعب عىل املنافسني

الرشكة يمكنها زيادة مستوى مرونة مواردها البرشية؛ من

تقليدها ،فاملعرفة ما هي إال خربات ومهارات موظفي الرشكة،

خالل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية إلكساب املوظفني مهارات

وبالتايل يمكن إلدارة الرشكة أن تزيد من مستوى براعتها

متعددة ،وجذب واستقطاب وتوظيف عنارص برشية ذات

التنظيمية من خالل زيادة االهتامم باملامرسات املعززة ملهارات

مهارات متنوعة ،ويظهرون مستوى أعىل من القدرة عىل

املوظفني الفنية واملعرفية وتعزيز دوافعهم بالعمل ومتكينهم.

التكيف مع التغيري ،وحتفيزهم ومتكينهم وإعطائهم حرية

( Fu et

الترصف يف مكان العمل ملواجهة املستجدات والتغريات
الطارئة دون االعتامد عىل إجراءات حمددة مسب رقا ،بشكل يؤدي
إىل خلق مهارات واسعة خاصة بالرشكة والتي ال يمكن
تقليدها بسهولة من جانب املنافسني ،وبالتايل زيادة قدرهتا عىل
التكيُّف مع التغريات يف البيئة اخلارجية ،ومواجهة التحديات
التنافسية ،ومن ثم االنتقال نحو إحداث التغيريات يف البيئة
اخلارجية ،بام يتناسب مع تطلعات املنظمة يف سعيها لتحقيق
أهدافها طويلة األجل .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض
الدراسات منها( :مرزوق وعبدالعزيز2018،ب،

Mahmood

 ،)et al,2017;Ubeda-carcia, et al,2018والتي أكدت أن تطبيق
أنظمة عمل األداء العايل يزيد من مستوى مرونة املوارد البرشية
يف منظامت األعامل.
وأوضحت النتائج أن تطبيق نظم العمل عالية األداء يساهم
بشكل إجيايب ومبارش يف حتسني مستوى الرباعة التنظيمية يف
رشكة يمن موبايل لالتصاالت .وهذا يفرس أن زيادة مستوى
براعة الرشكة التنظيمية يف استغالل املوارد احلالية ،وحتسني
جودة اخلدمات احلالية ،وزيادة مستوى رضا العمالء احلاليني،
واكتشاف فرص جديدة وخلق خدمات جديدة وزيادة قدرهتا
عىل التك ُّيف مع التغريات يف البيئة اخلارجية ،يتم من خالل
االهتامم باملوارد البرشية باعتبارها مصدر اإلبداع واالبتكار

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات منها
;al,2018

et

Ubeda-carcia,

;Chang,2016

;al,2015

 ،)Wang,2018والتي أكدت أن تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
تزيد من مستوى الرباعة التنظيمية يف منظامت األعامل.
كام تبني النتائج أن مستوى مرونة املوارد البرشية يف رشكة

يمن موبايل لالتصاالت يساهم بشكل إجيايب ومبارش يف حتسني
مستوى أداء الرشكة .وهذا يعني أن إدارة الرشكة يمكنها حتسني
مستوى أدائها من خالل امتالك موارد برشية مرنة قادرة عىل
العمل يف مهام خمتلفة ويؤدون أعامهلم بكفاءة عالية حتى يف
الظروف الغامضة وغري الواضحة ،ويتعلمون بشكل رسيع
اإلجراءات والعمليات املستحدثة يف وظائفهم ،ويبادرون إىل
إحداث التغريات اإلجيابية يف الرشكة ،وحياولون بشكل تطوعي
حتديد أسباب املشاكل التي تواجههم يف أداء وظائفهم،
وقادرون عىل أداء وظائف جديدة مع حتمل مسؤوليات جديدة
إىل جانب وظائفهم احلالية خالل فرتة زمنية قصرية ،إضافة إىل
القدرة عىل نرش واستخدام املهارات املختلفة للموارد البرشية
برسعة يف سلسلة القيمة ،بمعنى تطوير جمموعة واسعة من
الكفاءات ونرشها أينام تكون هناك احلاجة إليها كل ذلك خيلق
مهارات واسعة خاصة بالرشكة والتي ال يمكن تقليدها بسهولة
من جانب املنافسني ،وبالتايل زيادة قدرة الرشكة عىل تطبيق
االسرتاتيجيات البديلة داخل بيئة ديناميكية تنافسية ومن ثم
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حتسني مستوى أداء الرشكة ومتكينها من البقاء والنجاح

هذه املرونة تعني أن املوظفني يمكنهم االستجابة بشكل أفضل

واالستمرارية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات

للتغريات يف البيئة التنافسية الديناميكية .وتتفق هذه النتيجة مع

( ;Rezaei et al,2015;Sekhar et al,2016

نتيجة دراسة ( )Ubeda-carcia et al,2017التي أكدت أن زيادة

Alibakhshi

مستوى مرونة املوارد البرشية يف منظامت األعامل يزيد من

السابقة منها
et

2016;Ubeda-carcia

et al,2018

Mahmoudi,

&

 )al,2017;Sekharالتي أكدت أن زيادة مستوى

مرونة املوارد البرشية يف منظامت األعامل يزيد من مستوى أدائها.
كام توصلت الدراسة إىل أن مستوى الرباعة التنظيمية يف
رشكة يمن موبايل لالتصاالت يساهم بشكل إجيايب ومبارش يف
يفرس أن زيادة قدرة الرشكة
حتسني مستوى أداء الرشكة .وهذا ّ
عىل حتقيق التوازن بني استغالل مواردها احلالية وزيادة القيمة
للعمالء احلالني وزيادة مستوى رضاهم ،وحتسني جودة
اخلدمات احلالية مع اكتشاف فرص جديدة ،وخلق وابتكار
خدمات جديدة إلشباع حاجات العمالء ورغباهتم يف
املستقبل ،سوف يزيد من مستوى أداء الرشكة ،وحيقق هلا ميزة
نظرا لتحقيق التوازن بني األنشطة يف األجل
تنافسية مستدامة؛ ر
القصري واالبتكار واكتشاف الفرص يف األجل الطويل .وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها (Tamayo-
et al,2017; Gozen,2018; Peng et al,2019

،Torres

عويس )2015،التي أكدت أن مستوى الرباعة التنظيمية
املرتفعة تزيد من مستوى أداء منظامت األعامل.
وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى مرونة املوارد
البرشية يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت يساهم بشكل إجيايب
ومبارش يف حتسني مستوى براعة الرشكة التنظيمية .ويمكن
تفسري ذلك يف أن امتالك الرشكة ملوارد برشية مرنة يزيد من
مستوى قدرهتا يف اكتشاف أفكار وفرص جديدة واستغالل
املوارد احلالية؛ حيث تساهم زيادة مرونة املوارد البرشية يف زيادة
مستوى رضا املوظفني وزيادة دوافعهم ،وبالتايل إنتاجيتهم ،كام
تساهم مرونة املوارد البرشية يف اقرتاح حلول مبتكرة والتوصل
إىل أفكار جديدة ،وتوليد معرفة جديدة وبابتكار أساليب
جديدة يف إنجاز العمل وبابتكار وخلق خدمات جديدة؛ ألن

مستوى براعتها التنظيمية ،وحتقيق النجاح والنمو
واالستمرارية.
وأظهرت النتائج أن مرونة املوارد البرشية والرباعة
التنظيمية تتوسط العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
ومستوى أداء رشكة يمن موبايل لالتصاالت .ويمكن تفسري
ذلك بزيادة قدرة الرشكة عىل جذب واستقطاب كفاءات
إبداعية وذات مهارات متنوعة ويظهرون مستوى أعىل من
القدرة عىل التكيف مع التغيري ،إضافة إىل تصميم وتنفيذ برامج
تدريبية إلكساب املوظفني مهارات متعدد ،وتوفري نظم واضحة
بالرشكة لتشجيع التعليم والتطوير الذايت لتحسني القدرات
واملهارات الفنية واملعرفية للموظفني ،وحتفيزهم ،وتوفري فرص
التقدم الوظيفي ،ومتكينهم وإعطائهم حرية الترصف يف مكان
العمل ملواجهة املستجدات والتغريات الطارئة دون االعتامد
عىل إجراءات حمددة مسب رقا ،بشكل يؤدي إىل امتالك الرشكة
موارد برشية مرنة قادرة عىل العمل يف مهام خمتلفة ،ويؤدون
أعامهلم بكفاءة عالية حتى يف الظروف الغامضة وغري الواضحة
وتطوير جمموعة واسعة من الكفاءات ونرشها أينام تكون هناك
احلاجة إليها كل ذلك خيلق مهارات واسعة خاصة بالرشكة
والتي ال يمكن تقليدها بسهولة من جانب املنافسني ،وبالتايل
زيادة قدرة الرشكة عىل حتقيق التوازن بني استغالل مواردها
احلالية مع اكتشاف فرص جديدة وخلق وابتكار خدمات
جديدة إلشباع حاجات العمالء ورغباهتم يف املستقبل ومتكينها
من القدرة عىل التكيف مع التغريات يف البيئة اخلارجية
ومواجهة التحديات التنافسية .وهذا يعني أن إدارة رشكة يمن
موبايل لالتصاالت حتتاج إىل بناء وتنمية كل عنرص من عنارص
أنظمة عمل األداء العايل ،وبناء وتنمية كل عنرص من عنارص
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مرونة املوارد البرشية ،وبناء وتنمية كل عنرص من عنارص

اخلدمات احلالية مع اكتشاف فرص جديدة وخلق وابتكار

الرباعة التنظيمية م رعا لتحسني مستوى أداء الرشكة .وهذه

خدمات جديدة إلشباع حاجات العمالء ورغباهتم يف املستقبل.

النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات منها ( Beltran-Martin
al,2008; Fu et al,2015;Ubeda-carcia et al,2018

 )etالتي

أكدت وجود أثر إجيايب غري مبارش بني تطبيق أنظمة عمل األداء
العايل وحتسني مستوى أداء منظامت األعامل من خالل مرونة
املوارد البرشية والرباعة التنظيمية بوصفهام متغريات وسيطة.
كام بينت النتائج أن الرباعة التنظيمية تتوسط بشكل جزئي
العالقة بني مستوى مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء رشكة
يمن موبايل لالتصاالت .وهذا يعني أن إدارة رشكة يمن
موبايل لالتصاالت حتتاج إىل بناء وتنمية كل عنرص من عنارص
مرونة املوارد البرشية (املرونة الوظيفية ،ومرونة املهارات،

توصيات البحث
يف ضوء نتائج حتليل التأثري املبارش وغري املبارش بني تطبيق
أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء رشكة يمن موبايل
لالتصاالت من خالل حتسني مستوى مرونة املوارد البرشية
والرباعة التنظيمية بوصفهام متغريات وسيطة ،يمكن تقديم
عدد من التوصيات واملقرتحات لتحسني مستوى أداء الرشكة
حمل الدراسة ،من خالل حتسني ممارسات أنظمة عمل األداء
العايل ،ومرونة املوارد البرشية ،والرباعة التنظيمية م رعا ،كام ييل:
-

ومصدرا أساسيا لتحقيق
باعتبارها مور ردا اسرتاتيجيا
ر

ومرونة السلوكيات) ،وبناء وتنمية كل عنرص من عنارص

امليزة التنافسية؛ فاملوارد البرشية يف كافة املستويات

الرباعة التنظيمية (االستغالل ،واالستكشاف) م رعا لتحسني

اإلدارية هم مصدر األفكار واإلبداع واالبتكار ،واألداة

مستوى أداء الرشكة ومتكينها من البقاء والنمو واالستمرارية.

أي منظمة إىل قدرات
الرئيسة يف حتويل التحديات يف ّ

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة ()Ubeda-carcia et al,2017

أي منظمة هي املسؤولة عن
تنافسية ،فاملوارد البرشية يف ّ

التي أكدت أن الرباعة التنظيمية تتوسط العالقة بني مستوى

ر
وتنفيذا ،كام أن
حتقيق متطلبات التنافسية ختطي رطا وإدار رة

مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء منظامت األعامل.

مصدرا
املوارد البرشية متتلك املهارات واملعرفة التي متثل
ر

وأخريا أظهرت النتائج أن مرونة املوارد البرشية يتوسط
ر

أساسيا خللق القيمة وتقديم السلع واخلدمات اجلديدة

بشكل جزئي العالقة بني تطبيق أنظمة عمل األداء العايل
ومستوى الرباعة التنظيمية يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت.
وهذا يعني إن إدارة رشكة يمن موبايل لالتصاالت حتتاج إىل

التي متيز املنظمة وحت ّقق هلا ميزة تنافسية.
-

الرشكة عىل التكيف مع التغريات يف البيئة اخلارجية،

(ممارسات معززة للمهارات ،وممارسات معززة للدوافع،

وزيادة قدرهتا يف مواجهة التحديات التنافسية ،من خالل

وممارسات معززة للتمكني) ،وبناء وتنمية كل عنرص من عنارص
ومرونة السلوكيات) م رعا لتحسني مستوى براعة الرشكة
التنظيمية يف حتقيق التوازن بني استغالل مواردها احلالية وزيادة
القيمة للعمالء احلالني وزيادة مستوى رضاهم ،وحتسني جودة

حتسني املامرسات املعززة ملهارات املوظفني بشكل يؤدي
إىل زيادة مرونة املوظفني بالرشكة ،ومن ثم زيادة قدرة

بناء وتنمية كل عنرص من عنارص أنظمة عمل األداء العايل

مرونة املوارد البرشية (املرونة الوظيفية ،ومرونة املهارات

أن تعي وتدرك إدارة الرشكة أمهية املوارد البرشية

اآلليات التنفيذية اآلتية:
-

تنمية وسائل استقطاب للعنارص البرشية املطلوبة وتطوير
مغريات حلفزهم عىل االنضامم إىل الرشكة باعتباره من
أفضل جهات االستخدام.
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-

-

-

تنمية وسائل ومعايري فحص للمتقدمني للعمل

-

واملفاضلة بينهم الختيار أكثر العنارص تواف رقا مع

بشكل يؤدي إىل زيادة مرونة املوظفني بالرشكة ،ومن َثم

احتياجات الرشكة ومتطلبات األعامل والوظائف

زيادة قدرة الرشكة عىل التكيُّف مع التغريات يف البيئة

الشاغرة وظروف التشغيل املادية واالجتامعية.

اخلارجية ،وزيادة قدرهتا عىل مواجهة التحديات

توظيف عنارص برشية يظهرون مستويات عالية يف

التنافسية وحتقيق النجاح والنمو واالستمرارية ،من

التكيف مع التغيري ،ولدهيم القدرة عىل أداء أعامهلم

خالل اآلليات التنفيذية اآلتية:

بكفاءة عالية حتى يف الظروف الغامضة وغري الواضحة.

 -تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية التعويضات واملكافآت بشكل

التدريب املستمر جلميع املوظفني يف كافة املستويات

يعمل عىل جذب واملحافظة عىل الكفاءات والقدرات

اإلدارية لتحسني القدرات واملهارات الفنية واملعرفية

اإلبداعية ،ومنعها من الترسب إىل الرشكات املنافسة.

للموظفني.
-

-

-

 -تناسب املرتبات واملكافآت التي حيصل عليها املوظف يف

حتديد االحتياجات التدريبية يف ضوء التحديات احلالية

الرشكة مع متطلبات وأعباء العمل وتناسبها مع ظروف

والتوجهات املستقبلية التي تواجه الرشكة.

املعيشة.

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية إلكساب املوظفني مهارات

 -تقييم أداء املوظفني عىل أسس موضوعية وعادلة ترتبط

متعددة متكنهم من إنجاز مهام متنوعة ،ولزيادة قدرة

بجوانب العمل بعيدر ا عن العالقات الشخصية ،وأن

املوظفني عىل أداء أعامهلم يف الظروف الغامضة وغري

تتسم بالوضوح والشفافية.

الواضحة.

 -توفري فرص التقدم الوظيفي (ختطيط املسار الوظيفي).

تصميم وتنفيذ برامج تدريب ملساعدة املوظفني عىل فهم

 -االهتامم بتوفري فرص التعلم والتطوير املستمر للموظفني.

كيفية املشاركة بفاعلية ضمن فرق العمل املختلفة هبدف

 -توزيع نسبة من أرباح الرشكة كحوافز للموظفني.

حتسن اجلودة وتطوير العمل والتصدي للمشكالت.

 -إتاحة الفرصة للموظفني المتالك عدد من أسهم الرشكة.

االستفادة من نتائج تقييم أداء املوظفني يف حتديد

-

حتسني املامرسات املعززة لتمكني املوظفني يف الرشكة

احتياجاهتم من التدريب والتطوير.

بشكل يؤدي إىل زيادة مرونة املوظفني ،ومن َثم وزيادة

تقديم حوافز مادية ومعنوية للموظفني؛ لتشجيعهم عىل

قدرة الرشكة عىل التكيف مع التغريات يف البيئة

تطوير مهارهتم واكتساب معارف وخربات جديدة.

اخلارجية ،وزيادة قدرهتا عىل مواجهة التحديات

توفري نظم واضحة بالرشكة لتشجيع التعليم والتطوير

التنافسية ،وحتقيق النجاح والنمو واالستمرارية ،من

الذايت ،مثل توفري نظم التعليم عن ُبعد ،ودفع جزء من

خالل اآلليات التنفيذية اآلتية:

مرصوفات الربامج التعليمية.
-

حتسني املامرسات املعززة لدوافع املوظفني يف مكان العمل

نرش واستخدام املهارات املختلفة للموظفني برسعة يف
سلسلة القيمة ،بمعنى تطوير جمموعة واسعة من
الكفاءات ونرشها أينام تكون هناك احلاجة إليها.

 تفويض السلطة من أعىل املستويات بالرشكة إىلاملستويات الدنيا.
 -إعطاء املوظفني حرية اختاذ القرارات املتعلقة بوظائفهم.
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 -إعطاء املوظفني حرية الترصف يف مكان العمل ملواجهة

وابتكار خدمات جديدة إلشباع حاجات العمالء

املستجدات والتغريات الطارئة دون االعتامد عىل

ورغباهتم يف املستقبل ،وبالتايل زيادة قدرة الرشكة عىل

إجراءات حمددة مسب رقا.

التكيُّف مع التغريات يف البيئة اخلارجية ،وزيادة قدرهتا

 -إتاحة الفرصة ملشاركة املوظفني يف صنع القرارات املهمة.

عىل مواجهة التحديات التنافسية ،من خالل اآلليات

 -إتاحة الفرصة ملشاركة املوظفني يف صياغة خطط

التنفيذية اآلتية:

واسرتاتيجيات الرشكة.

-

جذب واستقطاب الكفاءات والقدرات اإلبداعية

 -إتاحة املعلومات جلميع املوظفني داخل الرشكة.

واملتميزة من اخلارج ،كاجلامعات ومراكز االستشارات

 -تشجيع مجيع العاملني للتعبري عن أفكارهم.

للمساعدة يف توليد األفكار اجلديدة.

 -إتاحة معلومات كافية عن غايات الرشكة وأهدافها

-

وسياساهتا وإجراءات العمل هبا.

تنظيم الندوات واحلوارات وجلسات العصف الذهني
من وقت آلخر لتوليد األفكار اإلبداعية.

 -إقامة قنوات اتصال مفتوحة دائمة بني اإلدارة واملوظفني

-

تشجيع أسلوب العمل اجلامعي لتوليد األفكار اجلديدة.

وبني الرؤساء واملرؤوسني بالشكل الذي يسمح

-

تشجيع املوظفني عىل تقديم أفكارهم ومعارفهم دون

بتوصيل املعلومات عن األمور املهمة بالرشكة إىل
املوظفني ،مثل اخلطط املستقبلية للتوسع ،ومؤرشات

اخلوف من اللوم أو الوقوع يف اخلطأ.
-

األداء الكيل عىل مستوى الرشكة ،وغريها ،وكذلك

تصميم نظم وسياسات الرشكة بشكل يدعم اإلبداع
واالبتكار.

توصيل مقرتحات املوظفني فيام يتعلق بالتطوير

-

املبادرة إىل اغتنام الفرص والدخول إىل أسواق جديدة.

والتحسني وحلول املشكالت إىل اإلدارة العليا

-

تعديل اخلدمات احلالية بام يتناسب مع حاجات
العمالء ورغباهتم.

بالرشكة.
 -تصميم وتنفيذ نظام مرن إلدارة املوارد البرشية ،حتى

-

حتسني اجلودة وخفض تكلفة إنتاج اخلدمة.

تتمكن الرشكة من التكيف املستمر مع املتطلبات البيئية

-

زيادة مستويات التكنولوجيا يف العمليات التشغيلية.

املتغرية ،ومتطلبات العمل الديناميكية ،من خالل

-

حتسني إجراءات العمل وتعديل التعليامت.

إكساب املوظفني مهارات متعددة ليتم استخدامها يف

-

تقديم خدمات اتصاالت جديدة ومتنوعة.

وظائف خمتلفة ،وحتفيزهم ومتكينهم وإعطائهم حرية

-

خلق حاجات ورغبات جديدة للعمالء.

الترصف يف مكان العمل ملواجهة املستجدات

-

البحث عن عمالء جدد يف أسواق جديدة متا رما.

والتغريات الطارئة دون االعتامد عىل إجراءات حمددة

-

حتقيق املرونة يف موارد وعمليات الرشكة.

مسب رقا ،بشكل يؤدي إىل خلق مهارات واسعة خاصة
بالرشكة ،والتي ال يمكن تقليدها بسهولة من جانب
املنافسني.
 حتسني قدرة الرشكة يف حتقيق التوازن بني استغاللمواردها احلالية مع اكتشاف فرص جديدة وخلق

حدود البحث وتوجهاته املستقبلية
سلط البحث احلايل الضوء عىل التأثري املبارش وغري املبارش
بني ممارسة أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء رشكة يمن
موبايل لالتصاالت من خالل مرونة املوارد البرشية والرباعة
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التنظيمية بوصفهام متغريات وسيطة ،وهو موضوع يستحق

حتسن من مستوى أداء املنظمة ،مثل توسيط مشاركة

املزيد من البحوث والدراسات العربية يف املستقبل ،وقد تم

املعرفة يف العالقة بني ممارسة أنظمة عمل األداء العايل

إعداد البحت يف ضوء عدد من املحددات التي يمكن

وحتسني مستوى أداء املنظمة ،وتوسيط رأس املال

توضيحها ،ومن َثم اقرتاح بعض البحوث املستقبلية عىل النحو

والتوجه الريادي يف العالقة بني ممارسة
البرشي
ُّ

اآليت:

أنظمة عمل األداء العايل وحتسني مستوى أداء

 -ركزت الدراسة امليدانية عىل رشكة يمن موبايل

املنظمة ،وتوسيط رأس املال الفكري يف ممارسة

لالتصاالت ،وبالتايل يمكن التحقق من صالحية

أنظمة عمل األداء العايل ،وحتسني مستوى أداء

املقاييس التي تم التوصل إليها يف هذه الدراسة،

املنظمة.

واخلاصة بأنظمة عمل األداء العايل ،ومرونة املوارد

-

اعتمد البحث احلايل يف اختبار صحة فروضة عىل

البرشية والرباعة التنظيمية وأداء الرشكة حمل

املسح امليداين باستخدام قوائم استبيان ،والتي تم

الدراسة ،وذلك من خالل استخدامها يف منظامت

مجعها واحلصول عليها من املوظفني اإلداريني

خدمية أخرى ،مثل املنظامت الصحية ،والتعليمية،

والفنيني يف املركز الرئيس لرشكة يمن موبايل

والفندقية ،والبنوك التجارية واإلسالمية ،وغريها.

لالتصاالت ،ومن ثم يبقى هذا البحث متعمدر ا

 تضمنت ممارسات أنظمة عمل األداء العايل يف هذهالدراسة (ممارسات معززة للمهارات ،وممارسات

املستقص
اعتام ردا أساسيا عىل وجهات نظر هؤالء
َ
منهم يف هذه الرشكة.

معززة للدوافع ،وممارسات معززة للتمكني)،
وقياس أثرها يف حتسني مستوى أداء املنظمة .لذلك

املراجــــــع

تقرتح الدراسة احلالية ،إجراء بحوث مستقبلية

أوالر :املراجع العربية

تتضمن ممارسات أخرى ألنظمة عمل األداء العايل،

 −إدريس ،ثابت عبدالرمحن ،)2012( ،بحوث التسويق:

وقياس أثرها يف حتسني مستوى أداء املنظمة بالتطبيق

أساليب القياس والتحليل واختبار الفروض ،الدار

عىل نفس القطاع أو قطاع أخرى ،هبدف الوصول إىل

اجلامعية ،اإلسكندرية.

نموذج مفاهيمي يتضمن ممارسات أنظمة عمل

 −السكارنة ،سناء عبداهلل حممد ،)2018( ،األثر املعدل

تأثريا يف حتسني مستوى أداء
األداء العايل األكثر
ر
املنظمة.

لعدم التأكد البيئي يف العالقة بني مرونة املوارد البرشية
واستدامة املوارد البرشية :دراسة ميدانية عىل البنوك

 -تناول البحث احلايل التأثري املبارش وغري املبارش بني

التجارية األردنية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية

ممارسة أنظمة عمل األداء العايل ومستوى أداء رشكة

األعامل ،جامعة الرشق األوسط.

يمن موبايل لالتصاالت من خالل مرونة املوارد

 −شحاتة ،يارس السيد عيل ،)2019( ،أثر مشاركة املعرفة

البرشية والرباعة التنظيمية بوصفهام متغريات

كمتغري وسيط يف العالقة بني نظم العمل عالية األداء

وسيطة ،ومن َثم يقرتح إجراء دراسات تأخذ بعني

للموارد البرشية والتنمية املستدامة :بالتطبيق عىل

االعتبار بعض املتغريات األخرى التي ممكن أن

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
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 جامعة، جملة كلية التجار للبحوث العلمية،البحري

 العالقة بني نظم العمل عالية األداء وسلوك،)2017(

.74-1،)1(56 ،اإلسكندرية
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ملحق رقم ()1

قائمـة استقصـــــاء

أخي الكريم /أختي الكريمة.......................................
حتية طيبة وبعد
يمثل هذا االستقصاء اجلزء الرئييس من دراسة ميدانية لبحث حتت عنوان "أثر نظم العمل عالية األداء يف تعزيز أداء رشكة
يمن موبايل لالتصاالت :الدور الوسيط ملرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية" الرجاء التكرم باإلجابة عن مجيع األسئلة الواردة يف
قائمة االستقصاء املرفقة برصاحة ودقة وبام ترونه مناسبرا من خالل اخلربة التي تتمتعون هبا .وال شك يف أنكم تقدرون الفائدة التي تعود
عىل البحث العلمي؛ وذلك من خالل اهتاممكم باستيفاء البيانات اخلاصة هبذا االستقصاء؛ حيث متثل إجاباتكم أحد الدعائم األساسية
علام بأن مجيع البيانات سوف حتاط بالرسية التامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث فقط.
للبحث ،وما يسفر عنه من نتائج ،ر
شاكرا لكم حسن تعاونكم ،ولكم مني كل التقدير واالحرتام
ر
السؤال األول:
فيام ييل جمموعة من العبارات التي تتعلق بتوصيف نظم العمل عالية األداء ،الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة (✓)
أمام االختيار الذي تراه مناسبرا لواقع رشكة يمن موبايل الذي تعمل فيها من وجهة نظرك ،مع العلم بأن اختيارك (موافق متا رما) تعني
احلصول عىل أكرب درجة ،وكلام انخفضت املوافقة يعني ذلك احلصول عىل درجة أقل.
م
العبــــــــــــــــــــــــــارات

غري موافق

غري

موافق

متا رما

موافق

إىل حد

()1

()2

موافق

موافق
متا رما

ما
1

خيضع مجيع املتقدمني لشغل وظيفة ما هبذه الرشكة إىل مقابالت مهيكلة /أسئلة
مرتبطة بالوظيفة ،نفس األسئلة جلميع املتقدمني وذلك قبل التعيني.

2

يتم اختيار املوظفني وف رقا ملواصفات ومعايري شغل الوظائف الشاغرة.

3

حيصل كل موظف بالرشكة عىل برنامج تدريب مكثف كل عدة سنوات.

4

الربامج التدريبية التي تقدمها الرشكة تساعد العاملني عىل أداء وظائفهم بشكل
أفضل.

5

يتم االستفادة من نتائج تقييم أداء األفراد يف حتديد احتياجاهتم من التدريب
والتطوير.

6

توجد بالرشكة نظم واضحة لتشجيع التعليم والتطوير الذايت (مثل توفري نظم
التعليم عن ُبعد ،ودفع جزء من مرصوفات الربامج التعليمية).

()3

()4

()5
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7

تقييم أداء كل موظف بالرشكة عادل ،ويعكس أداءه الفعيل.

8

تتناسب املرتبات واملكافآت التي حيصل عليها املوظف يف الرشكة مع متطلبات
وأعباء العمل الذي يقوم به.

9

املكافأة التي حيصل عليها كل موظف تعتمد عىل حسن أدائه.

10

تقدم الرشكة حوافز مادية ومعنوية للموظفني لتشجيعهم عىل تطوير مهارهتم،
واكتساب معارف وخربات جديدة.

11

حيصل مجيع املوظفني بالرشكة عىل مكافأة مقابل إنتاجيتهم وأدائهم اجلامعي.

12

تعترب فرص الرتقية يف الرشكة جيدة ومتاحة للجميع وتتم وفق معايري موضوعية.

13

ّ
وحل املشكالت،
أشارك رسميا يف جمموعات مثل جمموعات حتسني اجلودة،
واملناقشات واحلوارات وتقديم اقرتاحات بالرشكة.

14

يوجد وصف وظيفي حديث للوظيفة التي أعمل هبا.

15

يتم تشجيع املوظفني عىل املشاركة يف صنع القرارات املهمة.

16

تتوفر لدي سلطة صنع القرارات يف نطاق وظيفتي.

17

تتيح الرشكة معلومات كافية عن مهام وعمليات العمل املطلوب إنجازه.

18

تتيح الرشكة معلومات كافية عن غاياهتا وأهدافها.

السؤال الثاين:
فيام ييل جمموعة من العبارات التي تتعلق بتوصيف مرونة املوارد البرشية ،الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة (✓)
أمام االختيار الذي تراه مناس ربا لواقع رشكة يمن موبايل الذي تعمل فيها من وجهة نظرك ،مع العلم بأن اختيارك (موافق متا رما) تعني
احلصول عىل أكرب درجة ،وكلام انخفضت املوافقة يعني ذلك احلصول عىل درجة أقل.
م
العبــــــــــــــــارات

1

حياول املوظفون يف الرشكة تطوير مهارهتم وقدراهتم باستمرار.

2

يتعلم املوظفون يف الرشكة بشكل رسيع اإلجراءات والعمليات املستحدثة يف
وظائفهم.

3

يتطلع املوظفون يف الرشكة إىل تعلم مهارات جديدة يتوقعون احلاجة إليها مستقبالر
يف وظائفهم.

4

عندما يكون أحد املوظفني يف الرشكة ال جييد أداء مهمة معينة؛ فإنه يبادر برسعة
لتعلم طريقة جديدة ألدائها.

غري موافق

غري

أوفق إىل

متا رما

موافق

حد ما

()1

()2

()3

موافق

موافق
متا رما

()4

()5

114
5

عبداهلل العولقي :أثر أنظمة عمل األداء العايل يف تعزيز مستوى أداء الرشكات :الدور الوسيط ملرونة...
عندما يكتشف املوظفون مشاكل يف أداء وظائفهم؛ فإهنم حياولون بشكل تطوعي
حتديد أسباب هذه املشكالت.

6

معظم التغريات اإلجيابية التي حتدث يف الرشكة جاءت من مبادرات املوظفني.

7

املوظفون يف الرشكة قادرون عىل العمل بكفاءة عند حدوث أي معوقات ،حتى عند
توفر معلومات كاملة عن أسباب املعوقات.

8

يؤدي املوظفون أعامهلم بكفاءة عالية حتى يف الظروف الغامضة وغري الواضحة.

9

حتمل مسؤوليات جديدة
املوظفون يف الرشكة قادرون عىل أداء وظائف جديدة مع ُّ
إىل جانب وظائفهم احلالية خالل فرتة زمنية قصرية.

1

املوظفون يف الرشكة قادرون عىل أداء املزيد من الوظائف بكفاءة عالية خالل فرتة

0

زمنية قصرية.

1

املوظفون يف الرشكة يمتلكون مهارات متعددة يمكن تطبيقها عىل الوظائف احلالية

1

والوظائف األخرى.

السؤال الثالث:
فيام ييل جمموعة من العبارات التي تتعلق بالرباعة التنظيمية ،الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة (✓) أمام االختيار
الذي تراه مناسبرا لواقع رشكة يمن موبايل الذي تعمل فيها من وجهة نظرك ،مع العلم بأن اختيارك (موافق متا رما) تعني احلصول عىل

أكرب درجة ،وكلام انخفضت املوافقة يعني ذلك احلصول عىل درجة أقل.
م
العبــــــــــــــــــــــــــارات

غري موافق

غري

موافق

متا رما

موافق

إىل حد

()1

()2

موافق

موافق
متا رما

ما
1

التزام الرشكة بتحسني اجلودة وخفض تكلفة إنتاج اخلدمة.

2

تأكيد الرشكة عىل حتسني مصداقية خدماهتا.

3

تركيز الرشكة عىل زيادة مستويات التكنولوجيا يف العمليات التشغيلية.

4

حرص الرشكة عىل التعرف عىل رضا العمالء احلاليني بشكل مستمر.

5

التزام الرشكة بإدخال تعديالت عىل اخلدمات للحفاظ عىل رضا العمالء.

6

سعى الرشكة إىل توسيع نطاق اخلدمات املقدمة للعمالء احلاليني.

7

هتتم الرشكة بابتكار أساليب جديدة يف إنجاز العمل.

8

اعتامد نجاح الرشكة عىل قدرهتا عىل استكشاف التكنولوجيا اجلديدة.

9

حرص الرشكة عىل تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات ورغبات عمالئها.

1

بحث الرشكة عن أساليب مبتكرة لتلبية احتياجات عمالئها.

0

()3

()4

()5
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1

سعي الرشكة إىل الدخول بقوة يف قطاعات جديدة يف أسواقها احلالية.

1
1

بحث الرشكة عن عمالء جدد يف أسواق جديدة متا رما.

2

السؤال الرابع:
فيام ييل جمموعة من العبارات التي تتعلق بتوصيف أداء رشكة يمن موبايل ،الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة (✓)
أمام االختيار الذي تراه مناسبرا ملستوى أداء الرشكة من وجهة نظرك ،مع العلم بأن اختيارك (موافق متا رما) تعني احلصول عىل أكرب
درجة ،وكلام انخفضت املوافقة يعني ذلك احلصول عىل درجة أقل.
م
العبــــــــــــــــــــــــــارات

غري موافق

غري

موافق

متا رما

موافق

إىل حد

()1

()2

موافق

موافق
متا رما

ما
1

زادت ربحية الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

2

زاد معدل نمو مبيعات الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات
املنافسة.

3

ارتفعت احلصة السوقية للرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات
املنافسة.

4

تعزّ ز املركز التنافيس للرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

5

زاد رضا العمالء بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

6

حتسنت جودة اخلدمة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

7

انخفض عدد شكاوى العمالء بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات
املنافسة.

8

زادت سمعة الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

9

ارتفع رضا موظفي الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة بالرشكات املنافسة.

10

انخفض معدل دوران موظفي الرشكة بالثالث السنوات األخرية مقارنة
بالرشكات املنافسة.

11

معدل إنتاجية املوظفني بالرشكة أعىل من معدل إنتاجية موظفي الرشكات املنافسة.

12

انخفض معدل تغيب موظفي بالثالث السنوات األخرية.

()3

()4

()5
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السؤال اخلامس :فيام ييل جمموعة من البيانات الشخصية الرجاء وضع عالمة (✓) أمام االختيار الذي تراه يناسبك.
 -1نوع الوظيفة
( ) إداري (

) فني
) مدير إدارة (

) رئيس قسم (

 -2املستوى اإلداري (

) مدير عام (

 -3املستوى التعليمي (

) تعليم متوسط ( ) تعليم جامعي ( ) تعليم فوق اجلامعي

) موظف

 -4سنوات اخلربة ( ) أقل من  5سنوات ( ) من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات ( ) من  10سنوات إىل أقل من 15
سنة ( )  15سنة فأكثر
مع خالص الشكر والتقدير
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Abstract
This study aimed to explore the mediating effect of the human resource flexibility and the
organizational ambidexterity on the nature of the direct and indirect relationship between applying the
high-performance work systems and the performance of Yemeni Mobile Telecommunication
Company. In order to achieve that, a survey was distributed to the employees at the main center of the
company in Sana'a using the comprehensive data collection. Also, the Mediator Regression Analysis
was used to test the research hypotheses as well as testing the validity of the model. The study outcomes
showed that human resource flexibility and organizational ambidexterity have a significant mediating
effect on the relationship between applying high-performance work systems and the performance of
Yemeni Mobile Telecommunication Company. In addition, the outcomes indicated that the
organizational ambidexterity significantly mediate the relationship between the human resource
flexibility and the performance of Yemeni Mobile Telecommunication Company. Moreover, the
study’s outcomes documented that the human resource flexibility has a significant mediating effect on
the relationship between applying the high-performance work systems and the organizational
ambidexterity in the company. Finally, this study off era practical recommendation to improve a human
resource flexibility and an organizational ambidexterity in Yemeni Mobile Telecommunication
Company, as well as reinforce the capability of the company to confront the competitive challenges
through applying the high-performance work systems.
Keywords: High-performance work systems, human resource flexibility, organizational
ambidexterity, level of performance of Yemeni Mobile Telecommunication Company.

