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 ملخص البحث

ومستوى    عايلاألداء ال عمل  أنظمة  تطبيق  بني  املبارش وغري املبارش    التأثرياهتم هذا البحث بتحليل طبيعة  

بوصفهام متغريات   ؛والرباعة التنظيمية  ، من خالل مرونة املوارد البرشية  ؛رشكة يمن موبايل لالتصاالت  أداء

تم    ،وسيطة فقد  ذلك،  للموظفنيولتحقيق  موجهة  استقصاء  قائمة  الرئيس    استخدم  املركز  يمن يف  لرشكة 

لالتصاالت صنعاء،  ب  موبايل  العاصمة  الشاملأمانة  احلرص  أسلوب  البحث   ،باعتامد  فرضيات  والختبار 

أن مرونة املوارد البرشية النتائج  وبينت   .Mediator Regression Analysisأسلوب تطبيق    وصحة نموذجها تم  

كام ،  ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة  أنظمة عمل األداء العايلوالرباعة التنظيمية تتوسط العالقة بني تطبيق  

، ية تتوسط العالقة بني مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة أن الرباعة التنظيمبينت النتائج  

يف الرشكة   أنظمة عمل األداء العايل  تطبيقتوسط العالقة بني  ت  مرونة املوارد البرشيةأوضحت النتائج أن    اوأخرير 

وقدمت الدراسة توصيات عملية لتنمية مرونة املوارد البرشية وزيادة   حمل الدراسة ومستوى براعتها التنظيمية.

من خالل   ،وتعزيز قدرهتا عىل مواجهة التحديات التنافسية  يف الرشكة حمل الدراسة  مستوى الرباعة التنظيمية

 . عمل األداء العايلالتطبيق الفعال لنظم 

الرباعة التنظيمية، مستوى أداء رشكة  ،  مرونة املوارد البرشية  ،أنظمة عمل األداء العايل:  املفتاحيةلامت  الك   **

 . يمن موبايل لالتصاالت
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 مقــدمــة

األعامل  بيئة  تشهدها  التي  الرسيعة  والتحوالت  التغريات 

ا ال يمكن  مفروضر   اأمرر أصبحت  ات القرن املايض،  يمنذ تسعين

التغرياتجتنُّ تلك  ومن  تغرّي   :به،  الرسيع،  التكنولوجي    التقدم 

املنافسة   األسواق،  وعوملة  ورغباهتم،  العمالء  حاجات 

التي   الظواهر  من  ذلك  وغري   األعامل بيئة جعلتالشديدة، 

يف البحث منظامت األعامل  مديري  ، دفع ذلك  ومعقدة مضطربة

والتفوق عىل  ق النجاح  يتحقلعن مداخل جديدة أكثر شمولية  

األعامل  املنافسني   بيئة   & Pradhan, Kumari)  الديناميكيةيف 

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

Vyas,2018 ،    وكان ثمرة ذلك ظهور النظرية املستندة إىل املوارد

(Barney,1991) فإن حتقيق امليزة التنافسية  ؛  ا هلذا النظرية ، ووفقر

املنافسني  للمنظمة عىل  اموالتفوق  مدى  عىل  تتوقف  تالكها  ، 

اسرتاتيجي   املورد  يصبح  ولكي  اسرتاتيجية،  أن  ا موارد  جيب   ،

تتوافر به جمموعة من اخلصائص والرشوط، وهي أن يكون ذا  

ونادرر  ويصعب    ا،قيمة،  حمله،  بديل  إحالل  يمكن  وال 

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

املنظمة   السابق   األخرىموارد  اخلصائص  فيه  تتوفر  الذي 

عىل   واملامرسني  الباحثني  من  العديد  جيمع  لذلك    أن ذكرها، 

كبري   حدّ   إىلاحلالية يعتمد    األسواق يف    األعاملنجاح منظامت  

األمر   (،أ2018) مرزوق، الربدان، عىل املوارد البرشية باملنظمة

البرش للمورد  النظر  رضورة  يتطلب  باعتباره  الذي  ا    ي  موردر

ا  حيوي  التنافسية  ا أساسي    ا ومصدرر ،  اسرتاتيجي ا  امليزة   لتحقيق 

(Alatailat, Elrehail & Emeagwali,2019)،    فاملوارد البرشية يف

كافة املستويات اإلدارية هم مصدر األفكار واإلبداع واالبتكار،  

أّي  التحديات يف  الرئيسة يف حتويل  إىل قدرات    واألداة  منظمة 

هي  واتنافسية،   البرشية  متطلبات املسؤولة  ملوارد  حتقيق  عن 

وتنفيذر   ا التنافسية ختطيطر  متتلاوإدارةر  البرشية  املوارد  أن  كام  ك  ، 

خللق القيمة وتقديم    ا أساسي    ااملهارات واملعرفة التي متثل مصدرر 

ميزة   هلا  وحتقق  املنظمة  متيز  التي  اجلديدة  واخلدمات  السلع 

ومبدعة  تنافسية مرنة  برشية  موارد  فامتالك  مهارات  وذوي  ، 

مستدامة تنافسية  ميزة  اعتبارها  يمكن  متكن ؛  عالية،  حيث 

وا مدى  وتنفيذ  صياغة  من  االسرتاتيجيات  املنظمة  من  سع 

قيق التوازن بني األنشطة  كن املنظمة من حتمت ، واملطورة واملبدعة

األجل  يف  الفرص  واكتشاف  واالبتكار  القصري  األجل  يف 

 & Wright ) االستجابة الرسيعة للبيئة املتغريةأجل من الطويل 

Snell,1998; Úbeda-García, Claver-Cortés, Marco-Lajara & 

Zaragoza-Sáez,2017; Gözen,2018)  ،  نرش خالل  من 

سلسلة  واستخدام املهارات املختلفة للموارد البرشية برسعة يف 

القيمة، بمعنى تطوير جمموعة واسعة من الكفاءات ونرشها أينام  

( إليها  احلاجة  هناك  تستطيع  و،  Pradhan et al,2017)تكون 

التغريات   ملواجهة  املهارات  من  املستوى  هذه  امتالك  املنظمة 

ممارسة   خالل  من  العايلالبيئية  األداء  عمل  يف    ،أنظمة  ممثلة 

املتعلقة  والسياسات  املامرسات  من  جمموعة  وتنفيذ  تصميم 

ف  والتدريب املكثّ  ،تتضمن التوظيف االنتقائي باملوارد البرشية 

الووالتحفيز   التطوير  ومشاركة  وفرص  األداء  وتقييم  ظيفي 

القرارات   ذاتية اإلدارة ووفَِرق  املوظفني يف صنع  تبادل  العمل 

املوظفني،   ومتكني  مهارات املعلومات  تعزيز  إىل  تؤدي  والتي 

إىل   يؤدي  بشكل  ودوافعهم  وقدراهتم  مستوى  املوظفني  زيادة 

 ،حتسني أداء املوظفني والنتائج التنظيميةمرونة املوارد البرشية و

التنافسيةيتعز  وبالتايل التحديات  املنظمة عىل مواجهة    ، ز قدرة 

 نها من االستجابة للتغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية يومتك

واالستمرارية والنمو  النجاح   & Fu, Bosak)  وحتقيق 

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,2019).   إىل  سبق،    ملا   اواستنادر يسعى  البحث  هذا  فإن 

أنظمة عمل  التأثري املبارش غري املبارش بني تطبيق    فحص طبيعة 

من خالل مرونة   ؛ومستوى أداء رشكة يمن موبايلاألداء العايل  

 . هام متغريات وسيطةفاملوارد البرشية والرباعة التنظيمية بوص

 

 مشكلة البحث 

أنظمة عمل عىل الرغم من غزارة اإلنتاج العلمي يف جمال  

ممارسة   أمهيةدت  أك  التي    ،األجنبية  األعامليف بيئة  األداء العايل  

إجيايب تأثري  ملا هلا من    ؛بمنظمة األعاملأنظمة عمل األداء العايل  

رضاهم  مستوى    دةيا وز  ،تطوير مهارات املوظفني ودوافعهميف  

بوظائفهم  الوظيفي و العمل ض  يفخت وارتباطهم  دوران  معدل 

تغيُّ و املوظفنيمعدل  ثَ   ، ب  أدائهم  ومن  مستوى  من  حيسن  م 

إنتاجيتهم،  مستوى  من  حيّس   ويزيد  وكفاءة  مما  فعالية  من  ن 

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

Akhtar, Bal, Zhang & Talat,2018; Kloutsiniotis & 
Mihail,2018; Hauff et al,2018; Ananthram, Xerri, Teo & 

Connell,2018; Luu,2019; Miao & Cao,2019  ،)  إال إن اجلهود

املبذولة لعالج هذه الفجوة دون املستوى املطلوب من جانب 

طبيعة التأثري  الدراسات  كام تناولت عدد من    الباحثني العرب.

 أداءحتسني مستوى  يف  أنظمة عمل األداء العايل  ملبارش لتطبيق  ا

األعامل   بيئة  يف   ,Cafferkey & Dundon)  األجنبيةاملنظامت 

2015;Fu et al,2015; Jyoti & Rani, 2017; Ubeda-carcia, et 
al,2017; Zhai,2018; Hauff et al,2018,Zhu, Liu & Chen, 

2018،)  ( دراسة  سوى  يرصد  مل  الباحث  أن   Alatailat etإال 

al,2019  التأثري هذا  طبيعة  تناولت  العربية  األعامل  بيئة  يف  يف  ( 

الباحث علم  األجنبية    ،حدود  الدراسات  حمدودية  لوحظ  كام 

التأثري   طبيعة  تناولت  التي  أنظمة  تطبيق  بني  املبارش  والعربية 

العايل األداء  البرشية    مستوىو  ،عمل  املوارد    باملنظمةمرونة 

والربدان،) ،  ;Ubeda-carcia et al,2018)ب2018مرزوق، 

ال املبذولة لعالج هذه  فإن اجلهود  املستوى وبالتايل  فجوة دون 

بيئة  تأكيد    إىل  إضافة  ،املطلوب الدراسات يف    األعاملعدد من 

لتحسني  باملنظمة  زيادة مرونة املوارد البرشيةأمهية عىل  األجنبية

مرونة  ،  أدائها مستوى   متطلبر باعتبار  البرشية  ا أساسي    ا املوارد 

مستدامة تنافسية  ميزة  ومتك  لتحقيق  التكيُّ يللمنظمة  من  ف  نها 

اخلارجية    ،بفعالية بيئتها  يف  للتغريات  املناسب  الوقت  ويف 

 ,Rezaei, Viese & Shiri,2015; Sekhar)والداخلية  

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

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

بيئة    دراسةأي  مل يرصد   تناولت طبيعة هذا    العربية  األعامليف 

الدراسات    أكدتكام  ،  التأثري من  تطبيق  عدد  عمل  أن  أنظمة 

يف املنظامت يزيد من مستوى براعتها التنظيمية يف  األداء العايل  

جديدة وفرص  أفكار  يف   ،اكتشاف  احلالية  املوارد  واستغالل 

واالستمرار النجاح  هلا  يضمن  الذي  بالشكل  نفسه  ية الوقت 

-Fu et al,2015; Chang,2016; Wang,2018; Ubeda))    والنمو

carcia et al,2018  ،  الفجوة لعالج هذه  املبذولة  اجلهود  إن  إال 

العرب. الباحثني  جانب  من  املطلوب  املستوى  وأكدت    دون 

الة يف  فع  أنظمة عمل األداء العايل  نتائج عدد من الدراسات أن  

حيث يزيد  ؛  حتسني األداء التنظيمي من خالل آليات الوساطة

العايل  تأثري   األداء  عمل  من  أنظمة  التنظيمي  األداء  يف حتسني 

مثل تنمية رأس املال البرشي  خالل التأثري يف عدد من املتغريات

املوظ أداء  التنظيمي  وإدارةفني،  وحتسني  والتعلم   املعرفة 

 Hamid,2017; Jyoti & Rani, 2017; Zhu et الريادي )  والتوجه

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

تناولت  أنه   التي  األجنبية  الدراسات  حمدودية  طبيعة  لوحظ 

وحتسني مستوى  أنظمة عمل األداء العايل  التأثري غري املبارش بني  

أداء منظامت األعامل من خالل مرونة املوارد البرشية والرباعة  

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

al,2018)،    بأن مشكلة القول  ثم يمكن  تكمن يف    البحثومن 

الفكر اإلنتاج  يف  فجوة  التأثري  وجود  طبيعة  لدراسة  املبارش  ي 

  أداءومستوى    أنظمة عمل األداء العايلتطبيق  غري املبارش بني  و

خالل    األعاملمنظامت   ومن  البرشية  املوارد  الرباعة  مرونة 

يمكن ترمجة مشكلة    وعليه ،  متغريات وسيطة   التنظيمية بوصفهام

  البحث إىل جمموعة من التساؤالت التي حتتاج من خالل التقّص 

  .والتحليل إىل تقديم إجابات واضحة

 

 أسئلة البحث

 :يسعى البحث احلايل إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية

أنظـمة تطبيق غري املـبارش بني املـبارش و  الـتأثريهي طبيـعة  ـما  -

ايل ل األداء الـع ة يمن   ،عـم ــتوى أداء رشـك ــني مس وحتس

ــتوى مروـنة من خالل   لالتصــاالت موـباـيل ــني مس حتس

 ؟ا ا وسيطر بوصفها متغرير  مواردها البرشية

أنظـمة ـما هي طبيـعة الـتأثري املـبارش وغري املـبارش بني تطبيق  -

ايل ل األداء الـع ة يمن   ،عـم ــتوى أداء رشـك ــني مس وحتس

ــتوى براعتها لالتصــاالت  موبايل   من خالل حتســني مس

 ؟ا ا وسيطر التنظيمية بوصفها متغرير 

ما هي طبيعة التأثري املبارش وغري املبارش بني مستوى مرونة   -

موبايل  يمن  رشكة  أداء  ومستوى  البرشية  املوارد 

من خالل حتسني مستوى براعتها التنظيمية    ؛لالتصاالت

 ؟ ا ا وسيطر بوصفها متغرير 

أنظـمة ق ـما هي طبيـعة الـتأثري املـبارش وغري املـبارش بني تطبي -

ــتوى براـعة رشـكة يمن   ،عـمل األداء الـعايل ــني مس وحتس
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ل اـي ة   موـب مروـن ــتوى  ــني مس ة من خالل حتس التنظيمـي

 ؟ا ا وسيطر مواردها البرشية بوصفها متغرير 

 

 أهـداف البحث

 :يسعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التالية

التأثري املبارش وغري املبارش بني  دراسة وتوصيف نوع وقوة   -

وحتسني مستوى أداء رشكة    أنظمة عمل األداء العايلتطبيق  

من خالل حتسني مستوى مرونة   ؛لالتصاالتيمن موبايل  

 . ا ا وسيطر مواردها البرشية بوصفها متغرير 

التأثري املبارش وغري املبارش بني  حتديد وتوصيف نوع وقوة    -

عمل  تطبيق   العايلأنظمة  أداء    ،األداء  مستوى  وحتسني 

من خالل حتسني مستوى   ؛لالتصاالت  رشكة يمن موبايل

 ا.ا وسيطر براعتها التنظيمية بوصفها متغرير 

التأثري املبارش وغري املبارش بني  دراسة وتوصيف نوع وقوة   -

البرشية املوارد  أداء رشكة يمن    ، مستوى مرونة  ومستوى 

حتسني  ؛لالتصاالت  موبايل خالل  براعتها من  مستوى   

 ا. ا وسيطر التنظيمية بوصفها متغرير 

التأثري املبارش وغري املبارش بني  حتديد وتوصيف نوع وقوة   -

العايل  تطبيق   األداء  عمل  براعة أنظمة  مستوى  وحتسني 

التنظيمية موبايل  يمن  مستوى    ؛رشكة  حتسني  من خالل 

 . ا ا وسيطر مرونة مواردها البرشية بوصفها متغرير 

 

 ثأمهية البح

ــتـمد ـهذ البـحث أمهيـته من اعتـبارات ـعدة، تتمـثل فيام  ايس

 يأيت:

امتدادر   - احلايل  البحث  يف    ايعد  املبذولة  مناقشة  للجهود 

ومرونة املوارد   ،بأنظمة عمل األداء العايلالقضايا اخلاصة 

التنظيميةالبرشية والرباعة  وهذه   ،  اخلدمية،  املنظامت  يف 

من   أدبيات  أاملتغريات  االسرتاتيجية  حدث  اإلدارة 

، هبدف التوصل إىل مزيد من املعرفة ا للموارد البرشية نسبي  

هبذا    ،املرتاكمة اخلاصة  املفاهيم  تنمية  عىل  تساعد  والتي 

املجال، ومن ثم فإن البحث يمثل إضافة للكتابات العلمية 

 يف هذا املجال.

وجودبمراج - تبني  البحث  أدبيات  حمدود  عة  من    عدد 

طبيعة  تناولت  األجنبية،    الدراسات السابقة يف بيئة األعامل

املبارش    التأثري العايل تطبيق  بني  غري  األداء  عمل  أنظمة 

أداء   األعاملمنظاموحتسني مستوى  مرونة    ؛ت  من خالل 

التنظيمية والرباعة  البرشية   ;Fu et al,2015)  املوارد 

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

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

ومن ثم فإن أمهية هذا  ،  التأثري  اتناولت طبيعة هذواليمنية،  

وة البحثية يف بيئة األعامل البحث تربز من خالل سد الفج 

 .  العربية

املبارش - التأثري  طبيعة  عن  بني    الكشف  املبارش  وغري 

متغريات البحث وحتديد نمط العالقة املركبة بني كل من  

العايل األداء  عمل  البرشية،  و  ،أنظمة  املوارد  مرونة 

،  لالتصاالت  والرباعة التنظيمية، وأداء رشكة يمن موبايل

يف   يسهم  الفعالة سوف  واخلطط  السياسات  صياغة 

العايل  ممارسة  لتحسني   األداء  عمل  تحسني  لأنظمة 

وحتفيزهم    ،القدرات واملهارات الفنية واملعرفية للموظفني 

من  ل عالية  واإلنتاجيةتحقيق مستويات  األداء   ، معدالت 

وتقديم خدمات بجودة عالية وحتسني الكفاءة والفاعلية 

مواجهة  تعزيز    وبالتايل  للرشكة،  عىل  الرشكة  قدرة 

التنافسية للتغريات    ،التحديات  االستجابة  من  ومتكينها 

اخلارجية البيئة  يف  حتدث  نحو    ،التي  االنتقال  ثم  ومن 

مع  يتناسب  بام  اخلارجية،  البيئة  يف  التغيريات  إحداث 

 .يف سعيها لتحقيق أهدافها طويلة األجل  لرشكةاتطلعات  

 

 والدراسات السابقة النظرياإلطار 

ــمن  يتناول البحث يف هذا اجلزء اإلطار النظري الذي يتض

مفاهيم متغريات البحث، وعرض لعدد من الدراسات السابقة 

، وتنمية فروض البحث ،ذات الصـلة املبارش بمتغريات البحث

 كام ييل.

اده أوأنظـمة عـمل األداء الـعايل  مفهوم    high-performance  بـع

work systems and Decline The Concept 
اد تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية يف منظامت  ز

بسبب   األخرية،  السنوات  يف  تحسني ل  بالنسبة  أمهيتها األعامل 



 81............... هـ(1442م/2020)، 118  – 77(، ص ص 1)ع (، 29)مج جملة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية(، 

 

( املنظمة  أداء  وحتسني  املوظفني  عمل  (،  Hu et al,2019نتائج 

ناقش الباحثني خالل العرشين السنة املاضية ماهية ممارسات و

ع  جيب  التي  البرشية  املوارد  لزيادة أدارة  تطبيقها  املنظمة  ىل 

املنافسني،    األداء وحتسني    ةالكفاء عىل  التفوق  وحتقيق  املايل 

يف    وأسفرت والنقاشات  اجلهود  األداء    أن تلك  عمل  أنظمة 

  اإلدارةعن ممارسات    ا املصطلحات داللة وتعبرير   أكثرهي  العايل  

تساهم يف حتسني    أناالسرتاتيجية للموارد البرشية التي يمكن  

والربدان،  املنظمة  أداء  & Mihail،  أ2018)مرزوق، 

Kloutsiniotis,2016االسرتاتيجية   اإلدارة  أدبياتحيث تؤكد    (؛

ن املنظامت من  كّ متُ أنظمة عمل األداء العايل  أنللموارد البرشية 

 Zhang))  مستدامة  ايا تنافسيةفعالية وحتقق هلا مز  أكثرتصبح    أن

et al,2018 . 

  ،أنظمة عمل األداء العايلورغم االهتامم املتزايد بموضوع  

متفق   تعريف  يوجد  الباحثني  عليه  ال  عمل ملاهية  بني  أنظمة 

املوارد  إدارة  بسبب تطبيقاهتا الواسعة واملتنوعة يف    ؛األداء العايل

( االسرتاتيجية  حيث  ( Zhai,2018البرشية   ,Mielke)  يصف، 

Geest, Beckmann, Leppla, Luta, Guerbaai & 

Schwendimann,2019  )  تتمثل يف   بأهنا أنظمة عمل األداء العايل

علومات والتدريب  حزمة من ممارسات العمل تتضمن تبادل امل

والتمكني   تؤدي  والتحفيز  املوظفني    إىلوالتي  مهارات  تعزيز 

يؤدي   بشكل  ودوافعهم  املوظفني    أداءحتسني    ىلإوقدراهتم 

وجودة اخلدمة.   ،ةمثل رضا العميل والكفاء  ؛والنتائج التنظيمية

عنها  املوارد    بأهنا البعض    ويعرب  ممارسات  من  مميزة  جمموعة 

توف   التي  التكاملية  للمنظمةالبرشية  وحتسن    ر  تنافسية  مزايا 

يعرفها Zhai,2018))  وربحيتها   إنتاجيتها  نفسه  السياق  ويف   .  

(Zhang et al,2018  ) املصم    بأهنا البرشية  املوارد  مة  ممارسات 

بطريق جتعل    وإنتاجيتهملتحسني مهارات املوظفني والتزامهم  

ا  املوظفني   للمنظمة.مصدرر مستدامة  تنافسية  ميزة  كام    لتحقيق 

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

من    بأهنا   البرشي البرشية    إدارةممارسات  جمموعة  املوارد 

مهارات املوظفني ودوافعهم وحتسني  مة لتطوير وحتسني  املصم  

ويعرف .  التنظيمي  األداءيف هناية املطاف  ن  والذي حيس  أدائهم

((de Reuver, Van de Voorde & Kilroy, 2019    عمل أنظمة 

املوارد البرشية املتكاملة  جمموعة من ممارسات  أهنا باألداء العايل 

ممثلة يف االختيار والتوظيف والتدريب وتنمية املهارات وفرص  

وتقييم   الوظيفي  املصم    واملكافآت  األداءالتطوير  مة والتمكني 

  .للمسامهة يف حتسني الكفاءة والفعالية التنظيمية

جمموـعة من   ـبأهـنا أنظـمة عـمل األداء الـعايل  ويمكن تعريف  

ــية ت ــات املوارد البرش ــها بعض تفاعل مع  ممارس ــكل  بعض بش

العامة  مع اســرتاتيجية املنظمةا  خارجي    وتتوافق ا داخلي   متكامل

امـلوـظـفني والســـلوـكيـات    أداءهبـدف حتســني    واـلـتنـافســيـة

ــني    ،والقدرات ــية  أداءوبالتايل حتس  املنظمة وحتقيق مزايا تنافس

(Miao & Cao,2019). 

ال    اإلدارة  ألدبياتا  ووفقر   البرشية،  للموارد  االسرتاتيجية 

يوجد اتفاق بشأن ممارسات املوارد البرشية التي جيب تضمينها  

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

الباحثني تضمني   العايل  حزمة  بعض  األداء  بعض  أنظمة عمل 

تضمني    آخرونقرتح  ، وياألساسيةاملوارد البرشية    إدارةوظائف  

ا يف حزمة ا وابتكارر تعقيدر   األكثربعض ممارسات املوارد البرشية  

العايل   األداء  عمل  مشاركة  أنظمة  مثل  اسرتاتيجي  منظور  من 

االسرتاتيجي،   التخطيط  يف  البرشية  املوارد    واألنشطة مدير 

املعرفةاملوجهة   بعض    ، ( Zhai,2018)  نحو  استخدم  حني  يف 

( نموذج  ثالثة    (AMOالباحثني  يتضمن  ملامرسة    أبعادوالذي 

العايل األداء  عمل  البُ و  ،أنظمة  ممارسات   األول عد  يتمثل  يف 

املعز   البرشية  التوظيف    Ability  للقدراتزة  املوارد  مثل 

معرفة   تطوير  عىل  والرتكيز  التدريب  برامج  وكثافة  االنتقائي 

يف   الثاين  البعد  ويتمثل  وقدراهتم،  ومهاراهتم  املوظفني 

التعويضات وتقييم    Motivationالتحفيز والتخطيط    األداءمثل 

ويتمثل البعد الثالث يف ممارسات   الوظيفي،  واألمن  الوظيفي،

ل  املعززة  البرشية  مشاركة    'Opportunities  لفرصاملوارد  مثل 

وتبادل   ،اإلدارةاملوظفني يف صنع القرارات وفراق العمل ذاتية  

قدراهتم    ،املعلومات من  االستفادة  يف  املوظفني  ومتكني 

خدمة   لتقديم   Zhai,2018; Hauff, et)  أفضل ودوافعهم 

al,2018; Hu et al,2019; Alatailat et al,2019)  ،  حدد بينام 

(Mihail and Kloutsiniotis,2016  )األداء    أبعاد عمل  أنظمة 

واستقالل املوظفني ومشاركتهم يف   يف التدريب والتنمية،العايل 

القرارات،   الوظيفة،    واألمان صنع  ووضوح  الوظيفي، 



 ..أثر أنظمة عمل األداء العايل يف تعزيز مستوى أداء الرشكات: الدور الوسيط ملرونةعبداهلل العولقي:                            82

 

واالختيار،   حني  األداء  وإدارة واالستقطاب  يف  حددها . 

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

وتنمية املسار الوظيفي، واملشاركة   واألداء  واألجوريف التدريب  

د البعض ممارسات وحد  الوظيفي.  واألمان  يف اختاذ القرارات،  

  أنظمة عمل األداء العايلاملوارد البرشية التي جيب تضمينها يف  

ذاتي   املدارة  العمل  وفرق  والتوظيف،  االختيار  ومتكني  يف  ا، 

املكث   والتدريب  العايل،  والتعويض  وتبادل  املوظفني،  ف، 

 (.Zhai,2018) املعلومات بني املوظفني

 أبعادومن خالل مراجعة الدراسات السابقة يمكن حتديد 

ايل   ل األداء الـع ة عـم ات  قف  وَ أنظـم ة    اإلدارة  أدبـي ــرتاتيجـي االس

 & Gardner, Moynihan, Park)دها )ام حد  كلموارد البرشــية  ل

Wright,2001،    هويتفق ل من  مـع ا،،  ـك اع،  )منـط ، 2017  ومـن

 (:ب2018 ومرزوق، والبدران،

ات   - ات للمهارات  ةعزز مممارـس : تتمثل يف جمموعة املامرـس

عىل حتـسني القدرات واملهارات  أـسايالتي تعمل بـشكل  

ة للموظفني ة واملعرفـي ار ؛  الفنـي ــن االختـي من خالل حس

 والتعيني، والربامج التدريبية املكثفة.

: تتمثل يف جمموعة من املامرسات  ممارسات معززة للدوافع  -

التي تعمل عىل توجيه جهود املوظفني نحو حتقيق أهداف  

عالية   مستويات  لتحقيق  الكايف  الدافع  هلم  وتقدم  العمل 

  أساليب وتشمل هذه املجموعة من املامرسات    ،األداءمن  

 . األداءالتعويض وتقييم 

زّ  - ـع ــات ـم ـمـكني ممـارسـ ـت ـل ـل ـمن زة  جـمـموعـة  ـمثـل يف  ـت ـت  :

ا  لطة   إىلف ت التي هتدّ املامرـس ؤولية تفويض الـس  إىل واملـس

ــتـخدام فرق  ا يف التنظيم من خالل اس دنـي ات اـل ــتوـي املس

ة   ل ذاتـي ات    ،اإلدارةالعـم ل العقـب ذلـي اموـت ة   أـم ــارـك مشـ

  .العاملني

النتائج  الدراسات  من  عدد  بحثت  أخرى،  ناحية  ومن 

عىل   العايل  تطبيق  املرتتبة  األداء  عمل  حيث  ؛  باملنظمةأنظمة 

أن   الدراسات  بعض  العايل   تطبيقأظهرت  األداء  عمل  أنظمة 

مستوىحيّس  من  قدراهتم    أداء  ن  حتسني  خالل  من  موظفيها 

وزيادة   العمل  يف  دوافعهم  وزيادة  في الوظي  األمانومهارهتم 

(  & Zhang et al,2018; Han, Liao, Taylor)ومتكينهم 

Kim,2018;Kloutsiniotis & Mihail,2018; Hauff, et al,2018; 

Miao & Cao,2019،    املوظفني )  إنتاجيةوحتسن من(Michaelis 

et al,2015 ّوتقلل من معدل    ،معدل دوران العمل  ض من، وختف

املوظفني  ;Fabi, Lacoursière & Raymond,2015)   تغيب 

Nasurdin, Ling & Khan,2018; Ogbonnaya & 

Valizade,2018; de Reuver et al,2019)وتزي مستوى    د،  من 

ا )ملارتباط  بوظائفهم   Ananthram etوظفني 

al,2018;Luu,2019  ومنع املوظفني  عىل  املحافظة  من  وتعزز   ،)

،  Stirpe & Zárraga-Oberty,2017)املنظامت املنافسة )  إىلترسهبا  

 Fabi etويزيد من مستوى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي)

al,2015; Nasurdin et al,2018; Ananthram et al,2018;Zhang 

et al,2018;Hu et al,2019;)و تنمية  ت ،  عىل  املال    رأسعمل 

 & Hamid,2017;Hauff, et al,2018; Miao)  البرشي

Cao,2019،)   ّاملنظمة وتعز يف  املعرفة  مشاركة  )منطا،،    ز 

شحاتة،2017ومناع،  ،2019 ،  Michaelis et al,2015  ،)

السلوك   )مرزوق،    للموظفني  االبتكاريوحتسن 

إبداع  ب2018الربدان،  Miaoاملوظفني) (، وتزيد من مستوى 

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

 

ة مفهوم  ـــي ة املوارد البرش ادـهأو مروـن  Human resource ا بـع

The Concept and Decline flexibility 
البرشية عنرصر   عدّ تُ  املوارد  مهام  مرونة    اإلدارة من عنارص  ا 

وتُ  البرشية،  للموارد  متطلبر عتَ االسرتاتيجية  لتحقيق   ا أساسي  ا  رب 

تعد   كام  للمنظمة،  مستدامة  تنافسية  جوانب    أهمأحد  ميزة 

التنظيمية املوظفني    ،املرونة  خصائص  تكييف  عىل  وتركز 

  )املعرفة، واملهارات، والسلوكيات( مع الظروف البيئية املتغرية 

((Alibakhshi & Mahmoudi,2016;Aibaghi-Esfahani, 

Rezaii, Koochmeshki& Sharifi-Parsa,2017  ،  املرونة وتشري 

بيئتها   إىل مطالب  من  للعديد  االستجابة  عىل  املنظمة  قدرة 

الديناميكية مرونة  وتشري    ،)khar et al,2018eS)  التنافسية 

املوارد البرشية عىل تسهيل قابلية    إدارةقدرة    إىل  وارد البرشية امل

للتغريات يف   املناسب  الوقت  ويف  بفعالية  التكيف  عىل  املنظمة 

والداخلية  بيئتها   & Zolin, Kuckertz)  اخلارجية 

Kautonen,2011;Sekhar et al,2016)،  ويصف  (Wright & 

Snell,1998)    البرشية املوارد  املوارد    بأهنا مرونة  امتالك  مدى 

د املنظمة زوّ توالسلوكيات الذي  واخلربات  البرشية للمهارات  

البديلة االسرتاتيجيات  لتطبيق  ديناميكية    بخيارات  بيئة  داخل 
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وتستطيع املنظمة امتالك  (،  Ubeda-carcia, et al,2017)  تنافسية

البيئية من خالل   التغريات  املهارات ملواجهة  املستوى من  هذه 

من  ممارسة   جمموعة  وتنفيذ  تصميم  يف  ممثلة  البرشية  املوارد 

ز قدرة  تعزّ والتي  املامرسات والسياسات املتعلقة باملوارد البرشية  

التنافسية التحديات  مواجهة  عىل  من   ،املنظمة  ومتكنها 

اخلارجية البيئة  يف  حتدث  التي  للتغريات  ثم    ،االستجابة  ومن 

االنتقال نحو إحداث التغيريات يف البيئة اخلارجية، بام يتناسب  

األجل  طويلة  أهدافها  لتحقيق  سعيها  يف  املنظمة  تطلعات  مع 

مَ   (.2019العولقي،) برشية  ملوارد  املنظمة  يؤد  نَ رِ وامتالك    ي ة 

ارتب  إىل الرضا زيادة  مستوى  وارتفاع  بوظائفهم،  املوظفني  اط 

،  اإلنتاجيةب املوظفني، وزيادة  ل تغيُّ دالوظيفي، وانخفاض مع

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

(Beltrán-Martín, Roca-Puig, Escrig-Tena & Bou-

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

 ومرونة املهارات، ومرونة السلوك(:

الوظيفية  - البرشية   املرونة  تعني  للموارد  املوظفني    أن: 

عىل العمل يف مهام خمتلفة وحتت ظروف متنوعة،  قادرون  

ن التكاليف والوقت الالزم للتعبئة املوظفني يف واجبات أو

ك املوظف  بمعنى سهولة حترُّ وظائف جديدة منخفضة،    أو

الوظائف،   إنجاز  تويل    أوبني  يف  مسؤولية  متعددة  مهام 

عندما  رِ مَ املوظفون    عدّ ويُ ،  أخرىوظائف   يكونون  نني 

التعلم برسعة  قادرين ع Beltrán-وظائف جديدة  ألداءىل 

Martín et al,2008) ،)   براعة الوظيفية  املرونة  وتعكس 

جمموعة واسعة من املهام املتنوعة    ألداء املوظفني احلاليني  

(al,2018 Sekhar etMahmood, Khurshid & Ali,2017;(  ،

( يف    أن(  Zolin et al,2011ويرى  تتمثل  الوظيفية  املرونة 

التي   املوظفني  ونوعية  كمية  تنويع  عىل  املنظمة  قدرة 

احلاجة   دون  من    إىلتستخدمها  جدد  عاملني  توظيف 

املنظمة، من    خارج  التي  العملية  تعني  الوظيفية  فاملرونة 

عىل   الطلب  يف  التغريات  مع  املنظمة  تتكيف  خالهلا 

بواسطة  إنتاجها  وذلك  ال  إعادة،  ألماكن  داخيل  التنظيم 

املهام  وتنوع  املتعددة  املهارات  عىل  يعتمد  والذي  العمل 

املهام  تصميم  يف  املوظفني  ومشاركة  اجلامعي  والعمل 

   .وتنظيم العمل

البرشية  - املوارد  مهارة   & Wright)وصف  :  مرونة 

Snell,1998)  انطالقر   مرونة البرشية  املوارد  من  مهارة  ا 

اجلانب   يتمثل  متكاملني،  عدد    األولجانبني  يف 

ق فيها  طبّ تستخدم وتُ   أناالستخدامات املمكنة التي يمكن  

املهارات فاملوظفون  تلك  جمموعات ؛  يمتلكون  الذين 

يمكنهم   املهارات  من  املهام  إنجاز  واسعة  من  كبري  عدد 

اليومية   التشغيلية  املرونة  بتطوير  يسمح  مما  املتنوعة، 

التنسيق يف  يتمثل  الثاين  واجلانب   إىل ويشري    ،للموارد، 

للموارد   املختلفة  املهارات  واستخدام  نرش  عىل  القدرة 

يف   برسعة  جمموعة    سلسلةالبرشية  تطوير  بمعنى  القيمة، 

الكفاءات من  احلاجة   ،واسعة  هناك  تكون  أينام  ونرشها 

املهارة    إنشاءويمكن  ،  Pradhan et al,2017))  إليها  مرونة 

خمتلفتني ب املنظمة    :األوىل  ؛طريقتني  امتالك  خالل  من 

ملوارد برشية تتمتع بمهارات واسعة النطاق ولدهيم القدرة  

املختلفة الطلب  ظروف  ظل  يف  استخدامها  وتعد  عىل   ،

قيمة ذات  النطاق  الواسعة  ت ولّ تُ   ألهنا   ؛املهارات  فقات دد 

كام    إنتاجية احلالية،  عىل    أهنا للمتطلبات    إنتاج قادرة 

من  خم متثل أجل  رجات  بينام  املمكنة،  البديلة  املتطلبات 

الطريقة الثانية يف قيام املنظمة بتوظيف جمموعة واسعة من  

رون املرونة من خالل  الذين يوفّ   "املتخصصني"  العاملني 

لتلبية   املهارات  حزمة  تشكيل  بإعادة  للمنظمة  السامح 

النطاق   واسعة  واملهارات  املتغرية،  معقدة  االحتياجات 

حيث تقوم املنظمة  ؛ ويصعب تقليدها من جانب املنافسني

من املهارات مع جمموعة متنوعة من    بتطوير مزجيها اخلاص

من   عدد  مدى  تنفذها عىل  التي  البرشية  املوارد  تطبيقات 

خالل   من  املهارات  مرونة  تطوير  يتم  وقد  السنوات، 

عمليات مثل التناوب الوظيفي، وفرق العمل، وترتيبات 

مهارات  ال خيلق  ذلك  كل  املرشوعات،  عىل  القائمة  عمل 

واسعة خاصة باملنظمة والتي ال يمكن تقليدها بسهوله من  

 Bhattacharya et al,2005; Pradhan et)  جانب املنافسني

al,2017 ) 
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البرشية  - املوارد  سلوكيات  امتالك    إىلتشري  :  مرونة  مدى 

التي السلوكية  النصوص  من  واسعة  ملجموعة    املوظفني 

   ف مع املطالب اخلاصة باحلاالت املتنوعةمن التكيّ   منهكّ متُ 

Aibaghi-Esfahani et al,2017))  ،يرى  و(Wright & 

Snell,1998)   هي    أن املوظف  تكون    ما أشبه  سلوكيات 

نصية   عليها    أوبرامج  يعتمد    أداءيف  املوظفون  متواليات 

يف  ،  وظائفهم النمط  نفس  يستخدم  املوظف  كان  فإذا 

  افإن السلوك يكون جامدر ؛  التعامل مع الظروف املختلفة

مرن   عندما  مرنة،    املوظفني  سلوكيات  عدّ تُ و،  وغري 

من   جديدة  سلسلة  ملواجهة    اإلجراءاتيستخدمون 

اجلديدة بدالر   أساسعىل    الظروف  اتباع  من    االرجتال 

، وختلق  (Ubeda-carcia et al,2017)  ا حمددة مسبقر   إجراءات

متكنها من التعامل مع   ألهنا   ؛السلوك قيمة للمنظمةمرونة  

تسهل تنفيذ عملية أهنا  جمموعة متنوعة من احلاالت، كام  

ومرونة التغيري السلوكيات  مرونة  بني  التمييز  ويمكن   ،

يمتلك  ؛  املهارات قد  متعددةاملوظفون  حيث    ، مهارات 

يري،  غالت  إلحداثولكن ليس لدهيم دوافع سلوكية كافية  

لكنهم يفتقرون   ،للغايةاملوظفون متحمسني  ن  قد يكو  أو

 Pradhan)  التغيري  إلحداثاملهارات واملعرفة الالزمة    إىل

et al,2017)  ،عىل التكيف مع  قدراهتم  يف    ونلف خيت  واألفراد

وفق اختالف شخصياهتم، وبالتايل يمكن للمنظمة    التغيري

األفراد   أن استقطاب  طريق  عن  السلوكية  مرونتها  تعزز 

يُ  مستوى  رُ هِ ظ  الذين  التكيف  أعىلون  عىل  القدرة   من 

Bhattacharya et al,2005) ) .   

 

  أبعاد  أن(  Wright & Snell,1998)  أكدومن ناحية أخرى،  

ة تساهم يف التطوير  اسرتاتيجي   الر أصو عدّ مرونة املوارد البرشية تُ 

  ، وحتقق هلا مزايا تنافسية مستدامة  ،األعاملالتنظيمي للمنظمة  

التنظيمية  الفعالية  حتسني  يف  البرشية  املوارد  مرونة  تساهم  كام 

والبدران،   للمنظمة ،  (Pradhan et al,2017 أ،2018  )مرزوق 

( باملنظمة  البرشية  املواد  استدامة   السكارنة، وتزيد من مستوى 

2018، (Aibaghi-Esfahani et al,2017 . 

Organizational وأبعادها  مفهوم الرباعة التنظيمية  

Ambidexterity and Decline The Concept 
 أو أي كليهام    ambosتشتق كلمة الرباعة من الكلمة الالتينية   

  ا معر يديه  ا عىل استخدام كلتا  ا قادرر عىل حد سواء، وتعني شخصر 

القول ويمكن  املهارة،  مصطلح    أولإن    :بنفس  استخدام  من 

التنظيمية هو    Organizational Ambidexterity  الرباعة 

((Duncan    عام الرباعة  2015)عويسى،  1976يف  وتعني   ،)

واستكشاف   ،التنظيمية السعي املتزامن الستغالل املوارد احلالية

 & Ahammad, Glaister)   اجلديدة  واإلمكانياتالفرص  

Junni,2019) ويصفها  ،  (Chang,2016  ) يف  بأهنا قدرة   تتمثل 

مع قدرهتا بالسوق بكفاءة    املنظمة عىل استغالل الفرص احلالية 

متطلبات السوق يف    واالبتكار لتلبية  اإلبداعقت نفسه عىل  ويف ال

  ،هان خمتلفاناالستغالل واالستكشاف توجُّ وأنشطة  .  املستقبل

امل يتطلب من  ما  التوازن بني نظامت  وهو  التوجهني    حتقيق  هذا 

(،  Fu et al,2015بالشكل الذي يضمن هلا النجاح واالستمرار )

حتقيق   التنظيميةويتم  املديرين    توجيهتم    إذا  الرباعة  سلوك 

نحو مزيج من   واالستغاللية    االستكشافية  األنشطةالتنفيذيني 

(Ubeda-carcia et al,2017)،   ُاملنظمة  َص و وت بارعةف  إذا   بأهنا 

حالير كانت   املوجودة  الكفاءات  استغالل  عىل   ، ا قادرة 

الرباعة   من  القدر  بنفس  جديدة  فرص  واستكشاف 

((Gözen,2018  ،  التنظيمية الرباعة  تعريف  يمكن   بأهنا وبالتايل 

قدرة املنظمة عىل السعي املتزامن الستغالل واكتشاف مواردها  

يف   النجاح  لتحقيق  واخلارجية    ، احلالية  أعامهلا دارة  إالداخلية 

التكيُّ  عىل  قدرهتا  حتسني  عىل  البيئية والعمل  التغريات  مع  ف 

هلا  التنظيمية    (. Fu et al,2015)  املحيطة  الرباعة  أحد  وتعد 

حتقّ  التي  امليزة  العوامل  للمنظمةق  املستدامة  ا  نظرر ؛  التنافسية 

بني   التوازن  واالبتكار   األجليف    األنشطةلتحقيق  القصري 

الفرص يف     وتتمثل.  Gözen,2018))  الطويل  األجلواكتشاف 

واالستكشاف الرباعة    أبعاد االستغالل  يف   التنظيمية 

(Lubatkin, Simsek, Ling & Veiga,2006 :) 

يشري  االستغالل  - من    إىل:  االستفادة  عىل  املنظمة  قدرة 

ثَ   األجلخلق قيمة يف  أجل  مواردها من     م  القصري، ومن 

ورغباهتم   العمالء  حاجات  تلبية  عىل  من    احلاليةيركز 

يف   التوسع  كذلك  احلالية،  املعارف  نطاق  توسيع  خالل 
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قنوات   أواملنتجات   كفاءة  وزيادة  احلالية،  اخلدمات 

 Bai & Ren,2016; Ubeda-carcia et)املوجودة    التوزيع

al,2017) التدرجيي االبتكار  مصطلح  استخدم  وقد   .

تُ   األنشطةلوصف   التي  عن  عرّب االستغاللية   إدخال  

ثانوية   احلالية  أوتغريات  واملفاهيم  املنتجات  يف   ، حمدودة 

املوجودة بالفعل والعمل عىل   ها واستخدام املنظمة ملعارف

وتطويرها   ,Baškarada)،  2018)املنيس،  حتسينها 

Watson & Cromarty,2016 . 

قدرة املنظمة عىل البحث عن الفرص   إىل: يشري االستكشاف   -

من األحداث  وتوقع    ،اجلديدة يمكنها  بام  املستقبلية 

الطويل، وبالتايل يتم   األجلالتكيف مع التغريات البيئية يف  

  األسواق تلبية حاجات العمالء ورغباهتم يف  الرتكيز عىل  

 Bai)اجلديدة من خالل تقديم منتجات وخدمات جديدة  

& Ren,2016; Ubeda-carcia, et al,2017)  واستخدم  .

لوصف   اجلذري  االبتكار  االستكشاف   نشطةأمصطلح 

تشري   تؤدي    إدخال  إىلالتي  جوهرية  ظهور    إىلتغريات 

املنظمة   واستخدام  جديدة،  ومفاهيم  وخدمات  منتجات 

لدهيا   املوجودة  املعارف  عن  ختتلف  جديدة  ملعرفة 

 . Baškarada et al,2016)، 2018)املنيس،

سبق  ا تأسيسر و للرباعة    األساسيةالفكرة    أنيتضح  ؛  ملا 

التنظيمية ترتكز حول قدرة املنظمة عىل التعامل مع التناقض بني  

ز  قد تركّ حيث  ؛  الستغالل واالستكشاف بشكل متزامنا  أنشطة

 األجل يف  األرباح  املنظمة عىل استغالل مواردها احلالية لتحقيق  

الرتكيز املفرط عىل ف؛  االستكشاف  بأنشطةدون االهتامم    القصري

يؤدي  االستغالل    أنشطة والروتني    إىلقد  وعي  اجلمود  وقلة 

فّخ  يف  ووقوعها  اجلديدة  بالفرص  وبالتايل   املنظمة  النجاح، 

التكيُّ ع  َض  عىل  قدرهتا  البيئية ف  للتغريات  واالستجابة  ف 

وتعرض   هبا  البعيد، يفاملحيطة  املدى  عىل  للخطر  حني    أدائها 

ز املنظمة عىل االستكشاف عىل حساب حيدث العكس حال تركي

االستكشاف   أنشطة حيث تستهلك  ؛  احلالية  باألنشطةاالهتامم  

وطويلة   مؤكدة  وعوائدها غري  القصري  املدى   األجلموارد يف 

من    ومتأخرة كثري  إىلؤدي  ي قد    األحيانيف    ، فشلال  فّخ   ذلك 

  غيري والتطوير بشكل مستمرّ ما يتم الرتكيز عىل التجديد والتعند

والتطورات    إتاحةون  د التغريات  تلك  من  لالستفادة  الفرصة 

حتقيق    إىلاألعامل  منظامت    ، لذا حتتاجاألرباحيف حتقيق    لإلسهام

واستكشاف   احلالية  مواردها  استغالل  بني  والتكامل  التوازن 

)املنيس، اجلديدة   ;Baškarada et al,2016)،  2018الفرص 

Gözen,2018 . 
 

performance Organizational وأبـعادـها  مفهوم أداء املنظـمة  

and Decline The Concept 
األعامل  يُ  ملنظامت  بالنسبة  األساسية  املفاهيم  من  األداء  عد 

النتائج  إذ إن  عىل اختالف طبيعة األنشطة واملهام التي تقوم هبا،  

وبقاء  استمرار  يف  بالغة  أمهية  ذات  األداء  عن  تتمخض  التي 

التي   والدراسات  البحوث  كثرة  من  الرغم  وعىل  املنظمة، 

م االتفاق حول مفهوم حمدد تناولت مفهوم األداء، إال أنُه مل يت

د  ع وتعدّ ا ما يكمن اخلالف يف تنوُّ وغالبر   ،Gözen,2018)  لألداء(

واختالف املعايري املستخدمة من قبلهم يف قياس األداء. وعىل 

الباحثني حول حتديد مفهوم األداء،   اجتاهات  تباين  الرغم من 

أنُه انعكاس إلمكانية املنظمة يف   حتقيق ما إال أهنم يتفقون عىل 

أهداف من  إليه  يعرّب ؛  تصبو  ترغب فاألداء  التي  النتائج  عن   

فيها  حتقيقها   ،املنظمة  إىل  واألداء  2019)العولقي،  وتسعى   ،)

خالل    أنشطة األعامل التي تم تنفيذها نتائج  رجات  خم عن  عرّب يُ 

و Gözen,2018)  حمددةفرتة زمنية   لنشاط (،  النهائية  النتيجة  هو 

املالية   ،املنظمة وهو انعكاس لكيفية استخدام املنظمة ملواردها 

 Wheelen, Hunger, Hoffman)  والبرشية لغرض حتقيق أهدافها 

& Bamford,2015.)    األداء أبعاد  حتديد  يف  الباحثون  وخيتلف 

املايل،   األداء  مقاييس  املثال،  سبيل  عىل  منها  قياسها،  وطرق 

األد بطاقة  ومدخل  املقارن،  القياس  املتوازنةومدخل  التي    اء 

من   املوج  أجل  ظهرت  واالنتقادات  القصور  عىل  هة  التغلب 

النتائج عىل  تركز  التي  التقليدية  املالية  وتستخدم    ،للمقاييس 

األداء بمحركات  مرتبطة  غري  حتتوي  ؛  مؤرشات الحقة  حيث 

تلك   أداء  النتائج وحمركات  مقاييس  عىل  املتوازن  األداء  بطاقة 

فيام   مرتبطة  والنتيجةالنتائج  السبب  بعالقات  وتضم    ، بينها 

تشمل   رئيسية  منظورات  أو  أبعاد  أربعة  املتوازن  األداء  بطاقة 

منظور األداء املايل، ومنظور رضا العمالء، ومنظور العمليات  

 ( والنمو  التعلم  ومنظور  (.  Kaplan & Norton,1992الداخلية 

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

باألهداف املخطط هلا من قبل، وذلك للتأكد من كفاءة التنفيذ 

بكيفية   والتوصية  تواجهها  التي  الصعوبات  عىل  والوقوف 

تفادير  إزالتها  عىل  مستقبالعمل  لألخطاء   Wheelen et)  الر ا 

al.,2015.)  د مع  احلايل  البحث  )ويتفق   & Jyotiراسة كل من 

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

املايل أداء    غري  لقياس  وتشمل   الرشكةكأبعاد  الدراسة،  حمل 

واحلصة   مؤرشات املبيعات  نمو  ومعدل  الربحية  املايل  األداء 

املوظفني    السوقية، أداء  املايل،  غري  األداء  واألداء  ويشمل 

وتتمثلالتشغييل املوظفني  ،  أداء  املوظفني،  يف    مؤرشات  رضا 

وتتمثل    املوظفني،   إنتاجيةومعدل  ،  العملدوران  ومعدل  

وجودة   مؤرشات العمالء،  شكاوى  عدد  يف  التشغييل  األداء 

 رضا العمالء. مستوى و ،اخلدمة

 

  املنظمة أداءوأنظمة عمل األداء العايل 

الدراسات طبيعة العالقة بني   أنظمة عمل  بحثت عدد من 

العايل   األ  أداءومستوى  األداء  توصلت؛  عاملمنظامت    حيث 

 & Cafferkey& Dundon,2015; Obeidat, Mitchell)  دراسة

Bray,2016; Al-Abbadi,2018  عالقة وجود  إىل  بني  إجيابية  ( 

العايل  تطبيق   أداءأنظمة عمل األداء  منظامت   وحتسني مستوى 

(  Fu et al,2015دراسة )  ويف السياق نفسه، أوضحتعامل.  األ

عالقة   تطبيق  إجيابية  وجود  العايلبني  األداء  عمل    ، أنظمة 

مستوى   بالصني  أداءوحتسني  اخلدمية    أكدتكام  ،  املنظامت 

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

التنظيمي.   أدائها ن من مستوى  يف رشكات االتصاالت باهلند حيس  

(  Ubeda-carcia et al,2017نفسه أوضحت دراسة )  الجتاهويف ا

الفنادق   أداءز من مستوى  يعزّ أنظمة عمل األداء العايل  تطبيق    أن

تطبيق    Alatailat et al,2019))دراسة    وأكدت.  اإلسبانية أن 

يف حتسني أداء البنوك  إجيايب  يؤثر بشكل  أنظمة عمل األداء العايل  

إىل    )Wang & Xu, 2017)  بينام أشارت دراسة.  األردنيةالتجارية  

تطبيق   العايل  أن  األداء  عمل  حيّس أنظمة  بالصني  البنوك  ن  يف 

  مستوى أداء اخلدمة املرصفية ويزيد من مستوى رضا العمالء. 

بيّ يف   )نت  حني  وجود  Hamid,2017دراسة  بني    إجيايب  تأثري( 

الرشكات   أداءوتعزيز مستوى  أنظمة عمل األداء العايل  تطبيق  

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

عالقة   تطبيق  إجيابيوجود  بني  العايل ة  األداء  عمل  أنظمة 

النامية  أداءومستوى   البلدان  الدراسة    ، كاماملنظمة يف    أنبينت 

الرشكات يف البلدان النامية حتتاج إىل بذل جهود كبرية لتحسني  

كام   لتظل قادرة عىل املنافسة،أنظمة عمل األداء العايل ممارسات 

الرشكات العايلتطوير  إىل    حتتاج  األداء  عمل    لتحسني   أنظمة 

املد   يفاألداء   وليس  الطويل  القصرياملدى  كام  ى    أوضحت. 

أنظمة  ة بني تطبيق  إجيابيوجود عالقة    Hauff et al,2018)دراسة )

العايل األداء  يف    وأداء  عمل  دراسةكام  .  أملانيا املنظامت   بينت 

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

مستوى  العايل   تعزيز  الصناعي   أداءيف  القطاع  يف  املنظامت 

السياق   ويف   & Lee, Lee)  دراسة  أكدت  نفسهواخلدمي. 

Sohn,2017  )يف    إجيايب تؤثر بشكل  أنظمة عمل األداء العايل    أن

  املنظامت الصناعية بكوريا اجلنوبية. أداء حتسني

 

  ومرونة املوارد البرشيةأنظمة عمل األداء العايل 

أنظمة  تطبيق    أنتبني    ،الدراسات السابقةمن خالل مراجعة  

من  ؛  ز من مستوى مرونة املوارد البرشيةتعزّ عمل األداء العايل  

خالل ممارسة املوارد البرشية ممثلة يف تصميم وتنفيذ جمموعة من  

البرشية باملوارد  املتعلقة  والسياسات  االختيار   ، املامرسات  مثل 

العا  والتعويضات  التدريب  وبرامج  وفرص  والتوظيف  دلة، 

الوظيفي   املنظمة  تعزّ والتي    ،الوظيفي   واألمنالتطوير  قدرة  ز 

التنافسية التحديات  مواجهة  االستجابة    ،عىل  من  ومتكنها 

ومن ثم االنتقال نحو    ،للتغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية

إحداث التغيريات يف البيئة اخلارجية، بام يتناسب مع تطلعات 

لتحق سعيها  يف  األجل  املنظمة  طويلة  أهدافها  يق 

دراسةحيث    ؛(2019)العولقي،  Mahmood et) توصلت 

al,2017)     تطبيق أن  العايل  إىل  األداء  عمل  قطاع  يف  أنظمة 

يزيد من مستوى مرونة مواردها    االتصاالت بوالية فيصل أزاد 

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

يزيد من مستوى  اإلسبانية  يف الفنادق  أنظمة عمل األداء العايل  

البرشية. مواردها  السياق    مرونة  دراسة  نفسهويف   توصلت 
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وعبدالعزيز، تطبيق    إىل(  ب2018)مرزوق  عمل أن  أنظمة 

زيد من مستوى مرونة املوارد البرشية يف منظامت  ياألداء العايل  

   .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرصية

 

  والرباعة التنظيميةأنظمة عمل األداء العايل 

أنظمة  ممارسة بحثت عدد من الدراسات طبيعة العالقة بني 

العايل   التنظيمية ملنظمة األومسعمل األداء  الرباعة  ؛ عاملتوى 

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

براعتها العايل   مستوى  من  يزيد  بالصني  اخلدمية  املنظامت  يف 

املوارد    أفكاراكتشاف    يفالتنظيمية   واستغالل  وفرص جديدة 

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

املوارد البرشية ممثلة يف التوظيف والتعويضات والتدريب   إدارة

العمل واملشاركة وتقييم األداء تؤثر بشكل يف    إجيايب  وتصميم 

الصناعية   بالرشكات  التنظيمية  الرباعة  الصغرية  مستوى 

ويف السياق نفسه أكدت دراسة    واملتوسطة احلجم يف السعودية.

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

دراسة  أكدت  كام  للمنظمة.  التنظيمية  الرباعة  مستوى  يف 

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

نفسه االجتاه  ويف  للمنظمة.  التنظيمية    دراسة   أكدت  ،الرباعة 

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

   يزيد من مستوى براعتها التنظيمية.اإلسبانية يف الفنادق 

 

  املنظمة وأداءمرونة املوارد البرشية 

د  عدد من الدراسات طبيعة العالقة بني مرونة املواربحثت  

  حيث توصلت دراسة؛  عاملالبرشية ومستوى أداء منظامت األ 

(Rezaei et al,2015  )يف    أن  إىل ممثلة  البرشية  املوارد  مرونة 

املهارات ومرونة  السلوكية،  واملرونة  الوظيفية،  تؤثر    ()املرونة 

. ويف السياق نفسه، رانبإياملنظامت    أداءيف مستوى    إجيايببشكل  

البرشية    أن(  Sekhar et al,2016)  دراسة  أكدت املوارد  مرونة 

كام    منظامت تكنولوجيا املعلومات باهلند.  أداءن من مستوى  حتّس 

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

. يف اإلسبانيةالفنادق  أداءيف مستوى  إجيايبالبرشية تؤثر بشكل 

مرونة املوارد البرشية    أن(  Sekhar et al,2018)  نت دراسةحني بيّ 

مستوى  حتّس  من  تكنولوجيا يف    املوظفني  أداءن  منظامت 

باهلند   األداء   أبعادأحد  املوظفني    أداءباعتبار    املعلومات 

 & Alibakhshi)  دراسة  أظهرتبينام  التنظيمي.  

Mahmoudi,2016  ) جامعة    أن بمستشفيات  البرشية  املوارد 

عالقة   وجود  النتائج  بينت  كام  عالية،  بمرونة  تتمتع  طهران 

املستشفيات حمل    وأداءة بني مستوى مرونة املوارد البرشية  إجيابي

   الدراسة.

  املنظمة وأداءالرباعة التنظيمية 

الرباعة   بني  العالقة  طبيعة  الدراسات  من  عدد  بحثت 

األ  التنظيمية منظامت  أداء  حيث  ومستوى  توصلت  عامل، 

التنظيمي  أن(  2015دراسة)عويس، الرباعة  املنظامت   ةتوفر  يف 

. أدائها الصناعية الصغرية ومتوسطة احلجم حتسن من مستوى  

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

مستوى    إجيايببشكل   بينام املنتجات    تطوير  أداءيف  اجلديدة. 

دراسة    Tamayo-Torres, Roehrich& Lewis,2017))  توصلت 

ة بني الرباعة التنظيمية ومستوى  إجيابيعالقة معنوية  وجود    إىل

يف    أداء الصناعية  السياق  إسبانيا املنظامت  ويف   أكدت   نفسه . 

الرباعة  مستوى  ة بني  إجيابيوجود عالقة    Gözen,2018))  دراسة

ومستوى   العائلية  ءأداالتنظيمية  تركيا.  الرشكات  بينت    يف  كام 

ة  إجيابيوجود عالقة    Peng, Lin, Peng & Chen,2019))  دراسة

تصنيع   رشكات  أداء  ومستوى  التنظيمية  الرباعة  مستوى  بني 

   بتايوان.اإللكرتونيات 

 

  مرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية

العالقة    التي تناولت طبيعة  السابقة  الدراسات  ندرة  رغم 

ومستوى   البرشية  املوارد  مرونة  التنظيميةبني  أكدت  ؛  براعتها 

نتائج بعض الدراسات أن امتالك املنظمة ملوارد برشية مرنة يزيد  

اكتشاف أفكار وفرص جديدة واستغالل  يف  قدرهتا  من مستوى  

 يف زيادة  املوارد البرشيةرونة  زيادة متساهم    ، حيثاملوارد احلالية

تساهم   كام  إنتاجيتهم  وبالتايل  ودوافعهم،  رضاهم  مستوى 

عالقات جيدة مع العمالء وتلبية بناء  يف    املوارد البرشيةمرونة  

تساهم  ((Ubeda-carcia et al,2017   ماحتياجاهت كام  مرونة  ، 

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

ع املرونة أعضاء  تشجّ للتغريات يف البيئة التنافسية الديناميكية، و

،  وتوليد معرفة جديدة،  التوصل إىل أفكار جديدةاملنظمة عىل  

 التفكري يف طرق خلفض التكاليفب ألعضاء املنظمة  مثل السامح

جديدة أساليب  وخلق    العملإنجاز  يف    وبابتكار  وبابتكار 

جديدة  Ubeda-carcia et al,2017;Pradhan et)  خدمات 

al,2017)  ،  دراسة  بينتكام   Ubeda-carcia et al,2017))    أن

بشكل   تؤثر  البرشية  املوارد  مستوى  حتسني  يف    إجيايبمرونة 

   .اإلسبانيةالرباعة التنظيمية بالفنادق 

 

ايل  ل األداء الـع ة عـم ة  أنظـم ة والرباـع ـــي ة املوارد البرش ومروـن

 املنظمة  وأداءالتنظيمية 

الدراسات    أكدت  من  عدد  األداء   أننتائج  عمل  أنظمة 

حتسني  فع  العايل   يف  خالل    األداء الة  من    آلياتالتنظيمي 

العايل    تأثريزيد  يحيث  ؛  الوساطة يف حتسني  أنظمة عمل األداء 

مثل   التأثريمن خالل    ؛التنظيمياألداء   املتغريات  من  عدد  يف 

املوظفني، وزيادة مستوى   أداءاملال البرشي وحتسني    رأستنمية  

العمل دوران  معدل  وختفيض  بوظائفهم  املوظفني    ،ارتباط 

حيث توصلت ؛  التنظيمي يف هناية املطاف  األداءوبالتايل حتسني  

أنظمة  تطبيق    أنإىل  (  Kloutsiniotis & Mihail,2018)  دراسة

العايل األداء  بشكل    عمل  حتسني    إجيايبتؤثر  يف  مبارش  وغري 

اخلدمة   من خالل    أداء  أبعاد  كأحدجودة  نتائج  حتسني  البنوك 

متغرير  بوصفها  املوظفني  وسيطر عمل  بيّ ا  حني  يف  دراسةا.    نت 

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

مبارش يف حتسني    إجيايب التحويلية    رشكات  أداءوغري  الصناعة 

زيادة   خالل  من  حمل  التوجه  واخلدمية  للرشكات  الريادي 

بني  العالقة    أنا، كام بينت النتائج  ا وسيطر الدراسة بوصفها متغرير 

ة إجيابي يكون أكثرالرشكة  وأداءأنظمة عمل األداء العايل تطبيق 

 Jyoti)) بينام توصلت دراسة   .ا التنظيمي قوي  عندما يكون التعلم  

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

باهلند من  ت  الرشكات االتصا   أداءوغري مبارش يف حتسني    إجيايب

الدراسة.  إدارةخالل حتسني عملية   بالرشكات حمل  يف    املعرفة 

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

العايل بشكل    األداء  الرشكات    أداء بمستوى    إجيايب ترتبط 

قوة هذه العالقة ختتلف حسب وأن  الصناعية بكوريا اجلنوبية،  

  تأثري حيث يزيد  ورأسية؛    أفقيةنوع االتصاالت داخل الرشكة  

الرشكات حمل الدراسة    أداءيف حتسني  أنظمة عمل األداء العايل  

االت تكون  نسبي    األفقية صاالت  عندما  مرتفعة    ا.والراسية 

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

الرشكات الصغرية واملتوسطة من خالل تنمية   أداء من مستوى  

 ا.  ا وسيطر املال البرشي بوصفها متغرير  رأس

أنظمة    أن  Hauff et al,2018)دراسة )  دتأك    نفسهويف السياق  

من    بأملانيا الرشكات    أداءحتسن من مستوى  عمل األداء العايل  

املوظف بوصفهام   أداءوحتسني  ،املال البرشي رأسخالل تنمية 

وسيطة،   عىل  أنه  الدراسة    وأكدتمتغريات  منظامت  جيب 

 ؛أنظمة عمل األداء العايلن من مستوى تطبيق  حتّس   أناإلعامل  

بشكل    ألهنا  املوظفني    إجيايبتؤثر  ومهارات  قدرات  يف حتسني 

فرصة وحتفّ  وتعطيهم  العمل  يف  دوافعهم  من  وتزيد  زهم 

معارفهم   استخدام  من  ومتكنهم  القرارات  يف صنع  للمشاركة 

املوظفني    أداءوبالتايل زيادة مستوى    ،العمل  أداءومهاراهتم يف  

توصلت  يف حني  .األعاملنظمة  ملايل ملا  واألداءالتشغييل   واألداء

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

تطبيق   بني  العالقة  العايل  تتوسط  األداء  عمل  وحتسني  أنظمة 

توصلت  مستوى   بينام  األعامل.  منظمة   Fu et))  دراسةأداء 

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

زيادة   خالل  من  مبارش  غري  بشكل  بالصني  اخلدمية  املنظامت 

التنظيمية   وفرص جديدة    أفكاراستكشاف    يفمستوى براعتها 

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

ممارسات   البرشية    إدارةأن  يف-املوارد  التوظيف    : ممثلة 

و واملشاركة  العمل  وتصميم  والتدريب  تقييم  والتعويضات 

بشكل    -األداء التنظيمية   إجيايبتؤثر  الرباعة  مستوى  يف 

السعودية يف  احلجم  واملتوسطة  الصغري  الصناعية    ، بالرشكات 

الرشكات.  والتي هذه  أداء  إىل حتسني  تؤدي   بينت  كام  بدورها 

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

التنظيمية بشكل يؤدي   ، كام  التنظيمي  األداءحتسني    إىلالرباعة 

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

( أن  Ubeda-carcia et al,2017)  دت دراسةالتحويلية. يف حني أك  

مرونة   بني  العالقة  يف  الوسيط  دور  تلعب  التنظيمية  الرباعة 

مستوى   وحتسني  البرشية  ويف اإلسبانيةالفنادق    أداءاملوارد   .

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

مرونة املوارد البرشية والرباعة التنظيمية يلعبان دور الوساطة يف  

تطبيق   بني  العايلأالعالقة  األداء  وحتسني مستوى    ،نظمة عمل 

 . اإلسبانيةالفنادق  أداء

ا   ، مراجعة الدراسات السابقةخالل  من  و  ،ملا سبقوتأسيسر

يوّض  الذي  البحث  نموذج  بناء  متغريات  تم  بني  العالقة  ح 

 (: 1)رقم البحث، كام هو موضح يف الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات البحث

ـبحـث،   اـل لـة  ملشــــك ق  ــاـب السـ ـعرض  اـل يف ضـــوء 

 صياغة الفرضيات اآلتية:والدراسات السابقة، يمكن 

- (1H(    تأثري وجود  بني  ذي  يتوقع  إحصائية  أنظمة  داللة 

 ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة. عمل األداء العايل 

- (2H(    تأثري وجود  بني  ذي  يتوقع  إحصائية  أنظمة  داللة 

العايل   األداء  يف  عمل  البرشية  املوارد  مرونة  ومستوى 

 الرشكة حمل الدراسة. 

- (3H(  داللة إحصائية ذي  من املتوقع وجود تأثري غري مبارش

ومستوى أداء الرشكة  أنظمة عمل األداء العايل  بني تطبيق  

بوصفها   البرشية  املوارد  مرونة  خالل  من  الدراسة  حمل 

   .ا ا وسيطر متغرير 

- (4H(   ُأثري  ي ة بني  ذي  توقع وجود ـت ة إحصـــائـي ة دالـل أنظـم

الرباعة التنظيمية يف الرشــكة  ومســتوى  عمل األداء العايل 

 حمل الدراسة.

- (5H(   داللة إحصــائية بني مســتوى ذي يتوقع وجود تأثري

 الرباعة التنظيمية ومستوى أداء الرشكات حمل الدراسة.

-  (6H(    مبارش غري  تأثري  وجود  املتوقع  داللة  ذي  من 

ومستوى أداء أنظمة عمل األداء العايل  إحصائية بني تطبيق  

الدراسة من خالل الرباعة التنظيمية بوصفها  الرشكة حمل  

   .ا ا وسيطر متغرير 

- ( 7H(  داللة إحصــائية بني مســتوى ذي يتوقع وجود تأثري

 مرونة املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة.

-  (8H(    داللة إحصائية بني مستوى ذي  يتوقع وجود تأثري

الرباعة   ومستوى  البرشية  املوارد  يف  مرونة  التنظيمية 

 الرشكة حمل الدراسة. 

- (9H(    داللة إحصائية ذي  من املتوقع وجود تأثري غري مبارش

الرشكة   أداء  البرشية ومستوى  املوارد  مرونة  مستوى  بني 

التنظيمية بوصفها متغرير  ا  حمل الدراسة من خالل الرباعة 

   .ا وسيطر 

-  (10H(    ـمبـارش ـغري  تـأـثري  وـقع وـجود  ـت امـل داللـة ذي  ـمن 

ــائية بني تطبيق   ــتوى أنظمة عمل األداء العايل إحص ومس

حـمل اـلدراســـة ـــكة  ة يف الرش من خالل   ؛الرباـعة التنظيمـي

 .ا ا وسيطر مرونة املوارد البرشية بوصفها متغرير 

 

 (: نموذج البحث 1الشكل ) 

 الرباعة التنظيمية 

 

أنظمة عمل األداء 

 العايل

 مرونة املوارد البرشية

 أداء الرشكة حمل الدراسة 
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  منهجية البحث 

البحوث   يف  الوصفي  املدخل  عىل  يعتمد  البحث  هذا  تصميم 

املتغريات  االجتامعية بغرض وصف  وذلك   بمشكلة   اخلاصة، 

البحث، وكذلك العالقات بني هذه املتغريات، والتي تتمثل يف  

والرباعة   البرشية،  املوارد  ومرونة  العايل،  األداء  عمل  أنظمة 

 الدراسة.التنظيمية، وأداء الرشكة حمل 

  

  البحث جمتمع

يشمل   البحث  يشغلاملوظفني  جمتمع  مدير    ونممن  منصب 

، وموظف فني  إداريورئيس قسم وموظف    إدارةعام ومدير  

موبايل  يف   يمن  لرشكة  الرئيس  بأمانة  لالتصاالت  املركز 

دارة املوارد  إ)  ا موظفر (  538)   والبالغ عددهم  العاصمة صنعاء،

   (.2019 ،بالرشكة البرشية

، فقد تقرر االعتامد عىل  لصغر حجم جمتمع البحث  اونظرر 

وقد تم  جلمع البيانات األولية الالزمة.    احلرص الشاملأسلوب  

يف    اإلداريني والفنينيعىل املوظفني    استبيانقائمة    538توزيع  

قوائم عدد  وبلغ  بالرشكة،  الرئيس  الصاحلة    االستبيان  املركز 

ويمكن عرض   %،37.91قائمة بمعدل استجابة  204لتحليل 

الديمو الدراسة  الرشكة يف    لموظفنيلرافية  غاخلصائص    حمل 

يوضح أن والذي    (1)يف اجلدول  ،  الذين استجابوا لالستبيان

وبنسبةموظفر   91جمموعة   امل44.6ا  إمجايل  من  ستجيبني % 

فني) وجمموعة(موظف  وبنسبة  موظفر   113  ،  من  55.4ا   %

إداري)املستجيبني  إمجايل   املستوى  (موظف  ملتغري  وبالنسبة   .

أن جمموعة   تبني  وبنسبة  موظفر   18اإلداري  % من إمجايل 8.8ا 

يشغلون منصب مدير عام ونائب مدير عام )إدارة املستجيبني  

 ،املستجيبني% من إمجايل  23ا وبنسبة  موظفر   47عليا(، وجمموعة  

وسطى(،  )إدارة  قسم  ورئيس  إدارة  مدير  منصب  يشغلون 

وبنسبةموظفر   139وجمموعة   إمجايل  68.1ا  من  ، املستجيبني% 

 أو فني يف اإلدارة التنفيذية.  إداري يشغلون وظيفة 

أن   تبني  التعليمي،  املستوى  ملتغري  ا  موظفر   46وبالنسبة 

إمجا25.5وبنسبة   من  تعليم  املستجيبني  يل  %  عىل  حاصلون 

وأن   وبنسبة  موظفر   147متوسط،  إمجايل  72.1ا  من   %

وأن  املستجيبني   جامعي،  تعليم  عىل  ا  موظفر   11حاصلون 

حاصلون عىل تعليم فوق  املستجيبني  % من إمجايل  5.4وبنسبة  

اجلامعي. ويرى الباحث، أن انخفاض نسبة مشاركة احلاصلني  

اجلامعي   فوق  تعليم  ضعف املستجيبني  منعىل  إىل  يرجع   ،

 عىل عدم  لة الشهادات العليا، وهو مؤرش  مَ استقطاب الرشكة حلَ 

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

اهتامم   ومؤرش عىل ضعف  لالتصاالت،  الرشكة    إدارةموبايل 

تنمية معارف ومهارات العاملني لدهيا. وبالنسبة ملتغري سنوات  ب

املستجيبني % من إمجايل  3.9وبنسبة  موظفني    8ة، تبني أن  اخلرب

% من  38.7ا وبنسبة  موظفر   79سنوات، وأن    5من  أقل  خربهتم  

  10سنوات إىل أقل من   5ترتاوح خربهتم بني املستجيبني إمجايل 

املستجيبني % من إمجايل  33.8وبنسبة    ا موظفر   69سنوات، وأن  

خربهتم أقل    10بني    ترتاوح  إىل  وأن    15من  سنوات  سنة، 

إمجايل  23.5وبنسبة    ا،موظفر   48جمموعة   من  املستجيبني % 

من   أكثر  نسبة   15خربهتم  ارتفاع  أن  الباحث  ويرى  سنة. 

 15سنة وأكثر من    15مشاركة من خربهتم من عرش سنوات إىل  

الرشكة،   يف  العمل  دوران  معدل  انخفاض  إىل  يرجع  قد  سنة، 

الرشكة خارج  أفضل  عمل  فرص  توفر  أن  وضعف  كام   ،

سنوات يرجع إىل   5من  أقل  انخفاض نسبة مشاركة من خربهتم  

م وتوقف التوظيف  2011الظروف التي متر هبا اليمن من العام  

 يف خمتلف مؤسسات الدولة. 
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 رافية حسب خصائصهم الديموغ   الدراسة يف الرشكة حمل    املوظفني من    املستجيبنيتوزيع مفردات  :  ( 1جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغريات البحث وأساليب القيـاس

فيام يأيت يـستعرض الباحث املتغريات واملقاييس املـستخدمة  

 يف البحث، وذلك عىل النحو اآليت:

العايل  -   متغريات رئيسية،  ثالثة: وتضم  أنظمة عمل األداء 

يف   البرشية)تتلخص  املوارد  ملهارة  معززة  ،  ممارسات 

البرشيةو املوارد  لدوافع  معززة  وممارسات  ،  ممارسات 

عتمد  او  ،فقرة  18وتضم    ،(معززة لتمكني املوارد البرشية

 . Gardner et al,2001)) الباحث عىل مقياس

البرشية  - املوارد  رئيسة،   ثالثةوتضم    :مرونة    متغريات 

يف  املهارات)  تتلخص  السلوك  ،مرونة  واملرونة ،  ومرونة 

واعتمد الباحث عىل مقياس  ،  فقرة  11ضم  يو  ،(الوظيفية

(Beltrán-Martín et al,2008 .)   

التنظيمية - يف  الرباعة  تتلخص  رئيسيني،  متغريين  وتضم   :

ويضم   واالستكشاف(،  واعتمد    12)االستغالل،  فقرة، 

 (. Lubatkin et al,2006)الباحث عىل مقياس 

 

 

 

 

 

الدراسة   أداء  - : ويضم ثالثة متغريات رئيسة، الرشكة حمل 

يف    وأداء التشغييل،    واألداءاملايل،    األداء)  تتلخص 

فقرة، واعتمد الباحث عىل مقياس    12ويضم    ، املوظفني(

(Jyoti & Rani, 2017) . 

ومرونة املوارد   ،أنظمة عمل األداء العايلولقياس متغريات 

التنظيمية،   والرباعة  الدراسة،   وأداءالبرشية،  حمل    الرشكة 

استخدم الباحث مقياس متعدد البنود، وتم االعتامد عىل مقياس  

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

متامر  موافق  ) ا إىل  الرقم  يشري  بينام  متامر 1،  موافق  غري  إىل  مع    ا ( 

 . وجود درجة حيادية يف املنتصف

 

 أداة البحث وطرق مجع البيانات  

قائمة   تصميم  عىل  رئيسة  بصفة  البحث   استبيان اعتمد 

ومدير  موجهة   عام  مدير  منصب  يشغل  ممن    إدارة للموظفني 

ورئيس قسم وموظف إداري، وموظف فني يف املركز الرئيس 

صنعاء العاصمة  بأمانة  موبايل  يمن  رُ لرشكة  وقد  يف    َي وعِ ، 

 النسبة  العدد  الديموغرافية اخلصائص  

 %44.6 91 فني نوع الوظيفة -

 %55.4 113 إداري

 % 100 204 املجموع

 % 8.8 18 العليا  اإلدارة اإلدارياملستوى   -

 % 23 47 الوسطى اإلدارة

 %68.1 139 التنفيذية اإلدارة

 % 100 204 املجموع

 %25.5 46 تعليم متوسط املستوى التعليمي -

 % 72.1 147 تعليم جامعي

 %5.4 11 تعليم فوق اجلامعي

 % 100 204 املجموع

 % 3.9 8 سنوات 5من أقل  سنوات اخلربة  -

 % 38.7 79 سنوات10من أقل سنوات إىل 5من

 %33.8 69 سنة 15من أقل سنوات إىل  10من

 %23.5 48 سنة فأكثر 15

 % 100 204 املجموع
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األسئلة وترتيب  والوضوح،  والسهولة  البساطة    تصميمها 

البحث،  والعبا  عوامل  تسلسل  حسب  ختصيص  ورات  تم 

الصفحة األوىل لتقديم البحث واهلدف منه، وطلب التعاون يف  

، أما الصفحات األخرى فقد اشتملت االستبياناستيفاء بيانات  

رئيس  مخسةعىل   )يأسئلة  األول  السؤال  خصص  ( فقرة  18ة، 

لالتصاالت يف    املوظفني  تقديراتلقياس   موبايل  يمن  رشكة 

عالية  جة  درنحو   العمل  السؤالاألداءتطبيق نظم    ، وخصص 

( لقياس  فقرة  11الثاين  يمن    تقديرات(  رشكة  يف  املوظفني 

كام    ،فيها   مرونة املوارد البرشيةمستوى  نحو    موبايل لالتصاالت

املوظفني يف رشكة  لقياس تقديرات  تم ختصيص السؤال الثالث

موبايل لالتصاالت   فيها،  التنظيميةالرباعة  نحو مستوى    يمن 

السؤال   خّص   12)  الرابعأما  فقد  تقديرات  فقرة(  لقياس  ص 

،  أدائها املوظفني يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت نحو مستوى  

بعض اخلصائص  لقياس  السؤال اخلامس  فقد خصص    اوأخرير 

 .  منهمالديموغرافية للمستقَص 

اخلاصة  وجت البيانات  مجع  تم  أنُه  إىل  هنا،  اإلشارة  در 

قائمة  لتسليم  القصرية،  الزيارة  طريقة  باستخدام  باالستقصاء 

وأهدافه، ثم تركها ليتم    االستبياناألسئلة باليد، ورشح طبيعة  

اإلجابة عنها يف الوقت واملكان املناسبني للمستقص منهم، ثم  

 صرية مرة أخرى.  مجعها عن طريق املقابلة الشخصية الق

 

 للمقاييس املستخدمة يف الدراسة   والثبات   الصدق تقييم  

متثلت اخلطوة األوىل يف عملية حتليل البيانات األولية 

ة تقييم   حـماوـل دراســـة يف  ذه اـل اصـــة هـب اتاخـل   Reliability  الثـب

للمـقاييس التي اعتـمدت عليـها اـلدراســة   Validityوالصــدق 

ــوائـية وزـيادة  احـلالـية، وذـلك هـبدف تقلـيل أخـطاء القـياس العش

ــتـخدـمة يف اـلدراســة احـلالـية من  درـجة الثـبات يف املـقاييس املس

ات  ناحية، والتوـصل إىل مقاييس يمكن االعتامد عليها يف دراـس

 مستقبلية من ناحية أخرى.

 الثبات تقييم  

أسلوب   استخدام  ألفا تم  االرتباط   Alpha  معامل 

Correlation Coefficient،    أساليب حتليل أكثر   الثباتباعتباره 

بنود   أو  حمتويات  بني  الداخيل  التناسق  درجة  تقييم  يف  داللة 

لالختبار اخلاضع  أو    ،املقياس  حمتويات  متثيل  مدى  ويف حتديد 

  آخر،  ا ساسية املطلوب قياسها وليس شيئر بنود املقياس للبنية األ

ألفا    ن  إو االرتباط  ملعامل  املقبول  وفقر   ، 0.60احلد   ا وذلك 

 ,Hair, Blackملستويات حتليل االعتامدية يف العلوم االجتامعية )

Babin and Anderson, 2010 ، ،2012إدريس  .) 

أنظمة  وتم تطبيق أسلوب االرتباط ألفا عىل مقياس  

العايل األداء  ومقياس   ،عمل  البرشية،  املوارد  مرونة  ومقياس 

وذلك   الدراسة،  حمل  الرشكة  أداء  ومقياس  التنظيمية،  الرباعة 

التي  بصورة إمجالية للمقياس ككل ولكل متغرّي   من املتغريات 

( واجلدول  حدة.  عىل  املقياس  منها  درجة  2يتكون  يوضح   )

الدراسة يف  املستخدمة  املقاييس  ملحتويات  الداخيل  ؛  االتساق 

أعاله،   اجلدول  يف  االعتامدية  حتليل  نتائج  أظهرت  أن  حيث 

ملقياس   ألفا  العايل  معامل  األداء  عمل  نحو  أنظمة  يمثل  ككل 

حوايل 0.94 يمثل  ككل  البرشية  املوارد  مرونة  ومقياس   ،

ومقياس    ،0.94ومقياس الرباعة التنظيمية يمثل حوايل    ،0.85

ؤرش لدرجة  ، وهو م 0.93أداء الرشكة حمل الدراسة يمثل نحو

 عالية من االعتامدية.
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 تقييم درجة االتساق الداخيل بني حمتويات املقاييس املستخدمة يف الدراسة )خمرجات حتليل  :  ( 2جدول )

 ((Reliability Analysis االعتامدية 

 

 املتغيــــــــــرات 

عدد  

 العبارات 

 معامل الثبات 

(Alpha) 

 0.89 6 ممارسات معززة للمهارات  1

 0.93 6 للدوافع  زة ممارسات معز   2

 0.94 6 للتمكني زة ممارسات معز   3

 0.94 18 أنظمة عمل األداء العايل إمجايل مقياس 

 0.83 4 مرونة املهارات   1

 0.89 4 مرونة السلوكيات  2

 0.80 3 الوظيفية  املرونة 3

 0.85 11 مرونة املوارد البرشيةإمجايل مقياس 

 0.92 6 االستغالل  1

 0.93 6 االستكشاف  2

 0.94 12 إمجايل مقياس الرباعة التنظيمية 

 0.87 4 املايل  األداء 1

 0.92 4 التشغييل األداء 2

 0.79 4 املوظفني  أداء 3

 0.93 12 الرشكة حمل الدراسة أداءإمجايل مقياس 

 

فإن املقاييس املستخدمة يف  ؛  وبناء عىل نتائج التحليل السابق

عالية من االتساق الداخيل بني حمتوياهتا، الدراسة تتمتع بدرجة 

الحقة من التحليل يف هذه  ويمكن االعتامد عليها يف املراحل ال

 . الدراسة

 تقييم الصدق  

مة يف الدراسة  بالنسبة للتحقق من صدق املقاييس املستخدَ 

شيئرا )قياس املفاهيم األساسية التي من املفرتض قياسها وليس  

املقياس   مصداقية  درجة  من  التحقق  زيادة  ولغرض  آخر(، 

لالختبار البنائي؛  اخلاضع  الصدق  استخدام   Construct:تم 

validity    وتعني تلخيص املتغريات أو اختصارها يف عدد أقل من

إىل جمموعات يطلق عىل كل منها    العوامل أو تقسيم املتغريات

التحليل   ويعد  عامل،   (EFA)  االستكشايف  العاميلاسم 

Exploratory Factor Analysis  صدق أفضل األساليب الختبار  

املقياس احلقيقية   ؛بنية  األبعاد  اقرتاح  عىل  قدرته  حيث  من 

لالختبار اخلاضع  هذه    ،للمقياس  كانت  إذا  ما  من  والتحقق 

ا مع  تتفق  تم  األبعاد  الذي  األصيل  املقياس  األصلية يف  ألبعاد 

إىل دوره يف ختفيض البيانات   استخدامه يف االستقصاء، إضافةر 

من خالل استبعاد حمتويات املقياس التي حتصل عىل معامالت  

لة  من املعامالت التي يقررها الباحث أو تكون حمم  أقل  حتميل  

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

 (.  2012إدريس،

ــوء ذلك تم تطبيق التحليل العاميل ــايفويف ض ــتكش   االس

((EFA  ة ـــي ات األســـاس ة املكوـن دام طريـق ــتـخ اس  Principalـب

Component Analysis   ّل معز ــتخالص العواـم ة الس زة بطريـق

  عدّ عىل اعتبار أن األخرية تُ   Varimax Rotation التدوير املتعاقب

ــتخدَ  ــائل التي تس ــل الوس ــري العوامل  أفض ــيط تفس م يف تبس

( العوامل الرئيسـية 3، وفيام يأيت يوضـح اجلدول )املسـتخرجة

ــتخرَ  اس  فقرات  جـة من  املس ايلمقـي الـع ل األداء  ة عـم   ،أنظـم

ة،  ة التنظيمـي اس الرباـع ة، ومقـي ـــي ة املوارد البرش اس مروـن ومقـي

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

 EFA)  العاميل )خمرجات أسلوب التحليل  

 عامل الفقرات  م
(1) 

 عامل
(2) 

 عامل
(3) 

   0.82  .الفعيلأداءه عادل ويعكس  بشكل  تقييم أداء كل موظف بالرشكة   1

واملكافآت التي حيصل عليها املوظف يف الرشكة مع متطلبات وأعباء  تتناسب املرتبات  2

 .العمل الذي يقوم به

0.87   

   0.82 .املكافأة التي حيصل عليها كل موظف تعتمد عىل حسن أدائه 3

لتشجيعهم عىل تطوير مهارهتم واكتساب   ؛تقدم الرشكة حوافز مادية ومعنوية للموظفني 4

 . معارف وخربات جديدة

0.86   

   0.79 .حيصل مجيع املوظفني بالرشكة عىل مكافأة مقابل إنتاجيتهم وأدائهم اجلامعي 5

   0.69 .وتتم وفق معايري موضوعية ،تعترب فرص الرتقية يف الرشكة جيدة ومتاحة للجميع 6

وحل املشكالت، واملناقشات   ،مثل جمموعات حتسني اجلودة  جمموعاتا يف  أشارك رسمي   7

 . وتقديم اقرتاحات بالرشكة ،واحلوارات

 0.65  

  0.79   .هبا أعمل للوظيفة التي  يوجد وصف وظيفي حديث  8

  0.83  املهمة.يتم تشجيع املوظفني عىل املشاركة يف صنع القرارات  9

  0.83  .القرارات يف نطاق وظيفتيتتوفر لدي سلطة صنع  10

  0.82  إنجازه. تتيح الرشكة معلومات كافية عن مهام وعمليات العمل املطلوب  11

  0.80  .تتيح الرشكة معلومات كافية عن غاياهتا وأهدافها  12

املتقدمني لشغل وظيفة ما هبذه الرشكة إىل مقابالت مهيكلة/ أسئلة مرتبطة  13 خيضع مجيع 

 . وذلك قبل التعيني ،بالوظيفة، نفس األسئلة جلميع املتقدمني

  0.77 

 0.82   . ملواصفات ومعايري شغل الوظائف الشاغرة ا يتم اختيار املوظفني وفقر  14

 0.75   . حيصل كل موظف بالرشكة عىل برنامج تدريب مكثف كل عدة سنوات 15

 0.74    .تساعد العاملني عىل أداء وظائفهم بشكل أفضل الربامج التدريبية التي تقدمها الرشكة  16

 0.70   .يتم االستفادة من نتائج تقييم أداء األفراد يف حتديد احتياجاهتم من التدريب والتطوير  17

التعليم عن م واضحة لتشجيع التعليم والتطوير الذايت )مثل توفري نظم  ظُ توجد بالرشكة نُ  18

 . ، ودفع جزء من مرصوفات الربامج التعليمية(ُبعد

  0.66 

 %21.65 %25.34 %25.83 نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج 

 %72.82 %51.16 %25.83 املستخرجةالنسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل 

  م
 الفقرات 

 عامل
(1) 

 عامل
(2) 

 عامل
(3) 

فإهنم حياولون بشكل تطوعي حتديد    ؛مشاكل يف أداء وظائفهم املوظفون  عندما يكتشف   1

   .أسباب هذه املشكالت

0.87   

   0.85 . ة التي حتدث يف الرشكة جاءت من مبادرات املوظفنيجيابيمعظم التغريات اإل 2

حتى عند توفر    ،معوقات  يف الرشكة قادرون عىل العمل بكفاءة عند حدوث أّي املوظفون   3

 . معلومات كاملة عن أسباب املعوقات

0.85   

   0.81 أعامهلم بكفاءة عالية حتى يف الظروف الغامضة وغري الواضحة. املوظفون يؤدي  4

  0.90    .وقدراهتم باستمراريف الرشكة تطوير مهارهتم  املوظفون حياول  5

  0.86  . يف الرشكة بشكل رسيع اإلجراءات والعمليات املستحدثة يف وظائفهم املوظفون  يتعلم  6
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مستقبالر املوظفون  يتطلع   7 إليها  احلاجة  يتوقعون  جديدة  مهارات  تعلم  إىل  الرشكة  يف   يف 

 . وظائفهم 

 0.64  

يبادر برسعة لتعلم طريقة  فإنه  املوظفني يف الرشكة ال جييد أداء مهمة معينة  أحد  عندما يكون   8

   .جديدة ألدائها 

 0.75  

حتمُّ املوظفون   9 مع  وظائف جديدة  أداء  عىل  قادرون  الرشكة  إىل يف  مسؤوليات جديدة  ل 

 . جانب وظائفهم احلالية خالل فرتة زمنية قصرية

  0.86 

قادرون عىل أداء املزيد من الوظائف بكفاءة عالية خالل فرتة زمنية   يف الرشكةاملوظفون   10

 . قصرية

  0.82 

احلالية  املوظفون   11 الوظائف  عىل  تطبيقها  يمكن  متعددة  مهارات  يمتلكون  الرشكة  يف 

 . والوظائف األخرى

  0.73 

 %19.75 %24.03 %29.56 نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج 

 %73.33 %53.58 %29.56 النسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجة

  م
 الفقرات 

 عامل
(1) 

 عامل
(2) 

 

   0.82 .  العملإنجاز هتتم الرشكة بابتكار أساليب جديدة يف  1

   0.83 . اعتامد نجاح الرشكة عىل قدرهتا عىل استكشاف التكنولوجيا اجلديدة 2

   0.85 . حرص الرشكة عىل تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات ورغبات عمالئها  3

   0.82 . بحث الرشكة عن أساليب مبتكرة لتلبية احتياجات عمالئها  4

   0.75 . سعي الرشكة إىل الدخول بقوة يف قطاعات جديدة يف أسواقها احلالية 5

   0.78   .ا متامر بحث الرشكة عن عمالء جدد يف أسواق جديدة   6

  0.72   .التزام الرشكة بتحسني اجلودة وخفض تكلفة إنتاج اخلدمة 7

  0.82  .تأكيد الرشكة عىل حتسني مصداقية خدماهتا 8

  0.79    .تركيز الرشكة عىل زيادة مستويات التكنولوجيا يف العمليات التشغيلية   9

  0.83  . العمالء احلاليني بشكل مستمرف عىل رضا حرص الرشكة عىل التعرُّ  10

  0.75    .التزام الرشكة بإدخال تعديالت عىل اخلدمات للحفاظ عىل رضا العمالء 11

  0.81    .سعى الرشكة إىل توسيع نطاق اخلدمات املقدمة للعمالء احلاليني 12

  %35.20 %38 نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج 

  %73.20 %38 التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجةالنسبة 

  م

 الفقرات 

 عامل

(1) 

 عامل

(2) 

 عامل

(3) 

   0.84 . مقارنة بالرشكات املنافسة زاد رضا العمالء بالثالث السنوات األخرية 1

   0.81 . املنافسةمقارنة بالرشكات  حتسنت جودة اخلدمة بالثالث السنوات األخرية 2

   0.83 .مقارنة بالرشكات املنافسة انخفض عدد شكاوى العمالء بالثالث السنوات األخرية 3

   0.68 . مقارنة بالرشكات املنافسة بالثالث السنوات األخرية زادت سمعة الرشكة 4

  0.78  . مقارنة بالرشكات املنافسة الرشكة بالثالث السنوات األخرية زادت ربحية 5

  0.73  .مقارنة بالرشكات املنافسة زاد معدل نمو مبيعات الرشكة بالثالث السنوات األخرية 6

  0.79  .مقارنة بالرشكات املنافسة ارتفعت احلصة السوقية للرشكة بالثالث السنوات األخرية 7

 0.70   . املنافسةمقارنة بالرشكات  ارتفع رضا موظفي الرشكة بالثالث السنوات األخرية 8
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األخرية 9 السنوات  بالثالث  الرشكة  موظفي  دوران  معدل  بالرشكات    انخفض  مقارنة 

 . املنافسة

  0.69 

 0.75    .معدل إنتاجية املوظفني بالرشكة أعىل من معدل إنتاجية موظفي الرشكات املنافسة 10

 %21.95 %25.32 %31.34 نسبة التباين الذي تم تفسريه لكل عامل مستخرج 

 %78.62 %56.66 %31.34 النسبة التجميعية للتباين الذي تم تفسريه جلميع العوامل املستخرجة

 

)يتض اجلدول  نتائج  من  أن  3ح  الرئيسية (  العوامل 

من   اخلاص    الفقراتاملستخرجة  األداء  األصلية  عمل  بأنظمة 

، وقد فقرة(  18تضم )  )متغريات(عوامل  ثالثةيف    تتمثلالعايل  

حتديد   العوامل    الفقراتتم  عىل    )املتغريات(  الثالثةلتشكل 

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

 برشط أن يكون التحميل عىل عامل واحد فقط  فقرة  أكثر ألّي 

(Hair et al,2010  .)انظرر ؛  فقرةأي  استبعاد  مل يتم  ضوء ذلك    ويف  

حتميل   بمعامالت  تسمية    ،0.50منأكرب  لتمتعها  وأمكن 

  : العامل املستخرج رقم باآليتاملستخرجة    العوامل )املتغريات( 

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

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

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

للتمكني معززة  رقم  ، ممارسات  الفقرات    وتضم 

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

العامل   املستخرج  25.34هذا  والعامل  الكيل،  التباين  من   %

  13)  وتضم الفقرات رقم  ،ت ا( ممارسات معززة للمهار3رقم)

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

العامل   الكيل21.65هذا  التباين  من  العوامل  و  ،%  أسهمت 

نحو   تفسري  يف  يف  72.82املستخرجة  الكيل  التباين  من   %

هذه    الفقرات فإن  وبالتايل  للتحليل،  خضعت  التي  األصلية 

التحليل   نجاح  إىل  تشري  العوامل    العاميلالنتيجة  استخراج  يف 

  .سية يف البيانات اخلاضعة للتحليلالرئي

مرونة املوارد البرشية، تبني نتائج اجلدول  وبالنسبة ملقياس  

األصلية 3) الفقرات  من  املستخرجة  الرئيسية  العوامل  أن   )

)متغريات(    تتمثل يف ثالثة عوامل  بمرونة املوارد البرشية  اخلاص

( العوامل 11تضم  لتشكل  الفقرات  حتديد  تم  وقد  فقرة،   )

والتي تقرر    ،)املتغريات( عىل أساس معامالت التحميل  الثالثة

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

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

نظرر أي  استبعاد   اكرب    ا فقرة،  حتميل  بمعامالت  لتمتعها 

)املتغريات(،  0.50من العوامل  تسمية  املستخرجة   وأمكن 

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

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

العامل   هذا  والعامل  29.56يفرسه  الكيل،  التباين  من   %

رقم  املهارات  (2)  املستخرج  رقم   ،مرونة  الفقرات    وتضم 

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

( املرونة  3)   % من التباين الكيل، والعامل املستخرج رقم24.03

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

العامل   هذا  يفرسه  الذي  الكيل.  19.75التباين  التباين  من   %

نحو   تفسري  يف  املستخرجة  العوامل  من  73.33وأسهمت   %

للتحليل،   خضعت  التي  األصلية  الفقرات  يف  الكيل  التباين 

التحليل   نجاح  إىل  تشري  النتيجة  هذه  فإن  يف    العاميلوبالتايل 

 لبيانات اخلاضعة للتحليل.  استخراج العوامل الرئيسية يف ا

( أن العوامل الرئيسية املستخرجة  3كام تبني نتائج اجلدول )

يف   تتمثل  التنظيمية  بالرباعة  اخلاص  األصلية  الفقرات  من 

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

العاملني  التحميل  لتشكل  معامالت  أساس  عىل   ،)املتغريين( 

فقرة برشط أن يكون    ( أو أكثر ألّي 0.50)  كون والتي تقرر أن ت 

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

استبعاد   يتم  مل  نظرر أي  ذلك  بمعامالت حتميل   ا فقرة،  لتمتعها 

املستخرجة  وأمكن تسمية العوامل )املتغريات( ، 0.50منأكرب 

املستخرج  باآليت العامل  وتضم   (1)رقم  :  االستكشاف 

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

يفرّس  العامل  الذي  هذا  والعامل 38ه  الكيل،  التباين  من   %

  9،  8،  7)  االستغالل وتضم الفقرات رقم  (2)رقم  املستخرج  

هذا    ، (12،  11،  10، يفرسه  الذي  التباين  نسبة  بلغت  وقد 
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الكيل35.20العامل   التباين  من  العوامل    .%  وأسهمت 

نحو   تفسري  يف  يف 72.20املستخرجة  الكيل  التباين  من   %

هذه   فإن  وبالتايل  للتحليل،  خضعت  التي  األصلية  الفقرات 

التحليل   نجاح  إىل  تشري  العوامل    العاميلالنتيجة  استخراج  يف 

 الرئيسية يف البيانات اخلاضعة للتحليل. 

)وأخرير  رقم  اجلدول  نتائج  تبني  الرئيسية 3ا  العوامل  أن   )

حمل  الرشكة  بأداء  اخلاص  األصلية  الفقرات  من  املستخرجة 

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

)املتغريات( عىل    وقد تم حتديد الفقرات لتشكل العوامل الثالثة

تكون  أن  تقرر  والتي  التحميل  معامالت  أو  0.50)  أساس   )

فقط أن يكون التحميل عىل عامل واحد  أكثر ألي فقرة برشط  

(Hair et al,2010  .)فقرتني استبعاد  تم  ذلك  ضوء    انظرر ؛  ويف 

، وحتميلها عىل أكثر من  0.50منأقل  لتمتعها بمعامالت حتميل  

العوامل )املتغريات(متغري،   :  باآليتاملستخرجة    وأمكن تسمية 

رقم) املستخرج  التشغييل1العامل  األداء  الفقرات   ،(  وتضم 

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

(  2)  % من التباين الكيل، والعامل املستخرج رقم31.34العامل  

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

العامل   هذا  يفرسه  الذي  الكيل،  25.32التباين  التباين  من   %

  ( أداء املوظفني وتضم الفقرات رقم 3) والعامل املستخرج رقم 

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

وأسهمت العوامل املستخرجة يف  % من التباين الكيل.  21.95

نحو   األصلية  78.62تفسري  الفقرات  يف  الكيل  التباين  من   %

التي خضعت للتحليل، وبالتايل فإن هذه النتيجة تشري إىل نجاح  

البيانات    العاميللتحليل  ا يف  الرئيسية  العوامل  استخراج  يف 

 اخلاضعة للتحليل.  

يف   العاميل  التحليل  أسلوب  نجاح  النتيجة،  هذه  وتعكس 

التحقق من مدى مصداقية املقياس اخلاضع لالختبار عىل النحو  

عىل    ا وتأسيسر   الذي يساعد عىل تقليل احتامالت أخطاء القياس.

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

اخلاضعييا املق من  تللدراسة    ةس  عالية  بدرجة    الصدقتمتع 

  مرونة   بعادأو  ،أنظمة عمل األداء العايل  بعادأيف قياس    ا ملحتوياهت

البرشية الرش،  املوارد  أداء  وأبعاد  التنظيمية،  الرباعة  كة  وأبعاد 

 . حمل الدراسة

 

 يات البحثضالبيانات واختبار فرليب حتليل أسا

تطبيق   تم  نموذجها  وصحة  البحث  فرضيات  الختبار 

برنامج    Mediator Regression Analysisأسلوب   خالل  من 

PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2.02    لتحقق من

بني   املبارش  وغري  املبارش  التأثري  وقوة  عمل تطبيق  نوع  أنظمة 

العايل   أدااألداء  خالل ومستوى  من  الدراسة  حمل  الرشكة  ء 

متغريات  بوصفهام  التنظيمية  والرباعة  البرشية  املوارد  مرونة 

من نوع وقوة التأثري املبارش وغري املبارش بني  وسيطة، والتحقق  

من   الدراسة  الرشكة حمل  أداء  ومستوى  البرشية  املوارد  مرونة 

متغرير  بوصفها  التنظيمية  الرباعة  وسيطر خالل  والتحقق  ا  من  ا، 

بني   املبارش  وغري  املبارش  التأثري  وقوة  عمل تطبيق  نوع  أنظمة 

  ؛ومستوى الرباعة التنظيمية للرشكة حمل الدراسةاألداء العايل  

حيث ؛  ا ا وسيطر من خالل مرونة املوارد البرشية بوصفها متغرير 

املستقل   املتغري  بني  اإلمجايل  األثر  بإجياد  األسلوب  هذا  يقوم 

التابع، وإجياد األثر املبارش للمتغري املستقل عىل املتغري  واملتغري  

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

املبارش للمتغري املستقل عىل املتغري التابع، فإذا كان األثر اإلمجايل 

وسيطر   ا معنوي   الوسيط  املتغري  كان  معنوي  غري  املبارش  ا واألثر 

هنا   ا واألثر املبارش معنوي    ا ا كان األثر اإلمجايل معنوي  ، أما إذكامالر 

غري   األثر  كان  فإذا  املبارش،  غري  األثر  معنوية  مدى  إجياد  يتم 

معنوي   وسيطر   ا املبارش  الوسيط  املتغري  كان  ا جزئي    ا كان  إذا  أما   ،

يُ  فال  معنوي  غري  املبارش  غري  وسيطر األثر  الوسيط  املتغري  ا  عد 

 . )d Kenny,1986Baron an(ا أساسر 

 

 اختبار نموذج البحث وفرضياته

يناقش هذا اجلزء نتائج التحليل اإلحصائي اخلاص بتحديد 

بني   املبارش  وغري  املبارش  التأثري  وقوة  البحث،  نوع  متغريات 

أسلوب تطبيق  تم  ذلك،   Mediator Regression  ولتحقيق 

Analysis    من خالل برنامجPROCESS Procedure for SPSS 

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

املبارش   األثر  ودرجة  نوع  توتوصيف  بني  املبارش  طبيق  وغري 

العايل   أداء  وأنظمة عمل األداء  الدراسة  الرشكةمستوى    ؛ حمل 

متغرير  بوصفها  البرشية  املوارد  مرونة  خالل  وسيطر من  بينام  ا ا   ،

األثر   وتوصيف  بدراسة  الثاين  النموذج  غري  واملبارش  يقوم 

ومستوى أداء الرشكة  أنظمة عمل األداء العايل  بني تطبيق  املبارش  

الرب خالل  من  الدراسة  متغرير احمل  بوصفها  التنظيمية  ا  عة 

بدراسة وتوصيف األثر املبارش  ا، ويقوم النموذج الثالث  وسيطر 

الرشكة و أداء  ومستوى  البرشية  املوارد  مرونة  بني  املبارش  غري 

الرب خالل  من  الدراسة  متغرير احمل  بوصفها  التنظيمية  ا  عة 

األثر    اوأخرير ا،  وسيطر  بدراسة وتوصيف  الرابع  النموذج  يقوم 

تطبيق  واملبارش   بني  املبارش  العايل غري  األداء  عمل  أنظمة 

خالل    ومستوى من  الدراسة  حمل  للرشكة  التنظيمية  الرباعة 

 . ا ا وسيطر مرونة املوارد البرشية بوصفها متغرير 

( النموذج األول وجود تأثري  4تبني نتائج اجلدول )حيث  

لتطبيق    إجيايب الرشكة حمل مبارش  يف  العايل  األداء  عمل  أنظمة 

أدائها  مستوى  وحتسني  االنحدار  ؛  الدراسة  معامل  بلغ  حيث 

B=0.62)  )( مستوى T. Test=11.79,Sig=0.000وقيمة  عند   )

تطبيق  0.01معنوية   أن  كام  العايل.  األداء  عمل   يفرّس   أنظمة 

التحديد )وفقر   %40حوايل   ملعامل  يف  2R  ا  الكيل  التباين  من   )

ر قبول الفرض  وبالتايل تقرّ مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة.  

( مبارش    :القائل  )1Hاألول  تأثري  بني   وذيوجد  داللة إحصائية 

و العايل  األداء  عمل  أنظمة  حمل تطبيق  الرشكة  أداء  مستوى 

  إجيايبالنموذج األول وجود تأثري  الدراسة. كام تبني النتائج يف  

أنظمة عمل األداء العايل يف حتسني مستوى مرونة  مبارش لتطبيق  

الدراسة حمل  الرشكة  يف  البرشية  معامل ؛  املوارد  بلغ  حيث 

)(B=0.68االنحدار   وقيمة   )T. Test=14.36,Sig=0.000  عند  )

 أنظمة عمل األداء العايل. كام أن تطبيق  0.01نوية  مستوى مع

( من التباين الكيل يف  2Rا ملعامل التحديد)وفقر   %53 حوايل  يفرّس 

وبالتايل يف الرشكة حمل الدراسة.  مستوى مرونة املوارد البرشية  

( الثاين  الفرض  قبول  مبارش    :القائل  )2Hتقرر  تأثري  ذو  يوجد 

ومستوى   العايل  األداء  عمل  أنظمة  تطبيق  بني  إحصائية  داللة 

الرشكة حمل الدراسة. وبالنظر إىل نتائج مرونة املوارد البرشية يف  

أنظمة  ( النموذج األول تبني أن األثر املبارش لتطبيق  4)  اجلدول

يف حتسني مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة   عمل األداء العايل

؛  مرونة املوارد البرشية كمتغري وسيط  غري معنوية يف ظل وجود

االنحدار   معامل  بلغ  وقيمة  (B=0.17حيث   )

(T.Test=2.33,Sig=0.020  )  كام أن  0.01عند مستوى معنوية ،

معنوّي  اإلمجايل  اإلمجايل ؛  األثر  االنحدار  معامل  بلغ  حيث 

B=0.62)( وقيمة   )T.Test=11.79,Sig=0.000،)    املبارش واألثر 

ذلك يدل عىل أن مرونة املوارد البرشية يتوسط  غري معنوي، فإن  

ومستوى أداء   أنظمة عمل األداء العايلا العالقة بني تطبيق  كلي  

الدراسة حمل  غري  ؛  الرشكة  لألثر  االنحدار  معامل  بلغ  حيث 

)(B=0.45  املبارش وقيمة   )Z=6.86,Sig=0.000)  (Baron and 

Kenny,1986 ،)  ت بني  التفاعلية  العالقة  تساهم  أنظمة  طبيق  كام 

  % 60ومرونة املوارد البرشية يف تفسري حوايل  عمل األداء العايل

التحديد)وفقر  ملعامل  أداء 2Rا  مستوى  يف  الكيل  التباين  من   )

  )3H)  الثالثوبالتايل تقرر قبول الفرض  الرشكة حمل الدراسة.  

مبارش    :لقائلا غري  تأثري  تطبيق ذو  يوجد  بني  إحصائية  داللة 

مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة من  األداء العايل وأنظمة عمل  

 ا. ا وسيطر خالل مرونة املوارد البرشية بوصفها متغرير 
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 ( PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2.02)خمرجات   متغريات البحث واملبارش وغري املبارش بني    اإلمجايل التأثري    :(4جدول )

ج 
وذ
نم
ال

 

 

 

 املسار 

 اإلمجايل  التأثري غري املبارش  التأثري املبارش 
معامل  

التحديد  

2R 

 

 

F. B 

 

T. 

 

B 

 

 

Z B 

 

T. 

ل 
ألو
ج ا
وذ
نم
ال

 

أداء   /العايلاألداء عمل أنظمة  1

 الرشكة 
0.62  ** 

 

11.79 

 

--- 

 

 --- 

 

--- 

 

--- 
0.40 

 

**139.02 

مرونة   / العايلاألداء عمل أنظمة  2

   املوارد البرشية
0.68 ** 

 

14.36 

 

 --- 
 --- 

 

--- 

 

--- 
0.53 

 

**206.28  

     الرشكةأداء  / مرونة املوارد البرشية 3
0.66 ** 

 

7.38 

 

 --- 
 --- 

 

--- 

 

--- 

0.60 

 

 

مرونة   /أنظمة عمل األداء العايل  4 115.91**

 6.86 **  0.45 2.33 0.17 أداء الرشكة  / املوارد البرشية

 

 

0.62 ** 

 

 

11.79 

ين 
ثا
 ال
ج
وذ
نم
ال

 

أداء   /العايلاألداء عمل أنظمة  1

 الرشكة
0.62  ** 

 

11.79 
--- --- 

 

--- 

 

--- 
0.40 

 

**139.02 

الرباعة  / العايلاألداء عمل أنظمة  2

 التنظيمية
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0.47 ** 5.75 
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--- 
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0.58 
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0.19 2.40 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 
0.60 
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الرباعة  األداء العايل/عمل أنظمة  1

 التنظيمية
0.70 ** 14.98 

 

--- 
--- 

 

--- 

 

--- 
0.49 

 

**224.41 

مرونة   / العايلاألداء عمل أنظمة  2

   املوارد البرشية
0.68 ** 

 

14.36 

 

--- 
--- 

 

--- 

 

--- 
0.53 

 

**206.28  

الرباعة  / مرونة املوارد البرشية 3

   التنظيمية
0.70 ** 11.43 

 

--- 
--- 

 

--- 

 

--- 
0.70 

 

 

مرونة   / العايلاألداء عمل أنظمة  4 282.07**

 الرباعة التنظيمية  / املوارد البرشية
0.22 ** 4.44 

 

0.48 ** 
8.93 

 

0.70 ** 

 

14.98 

  F test.واختبار ، testSobel( Z) ، واختبارT. Test الختبار ا طبقر  0.05* مستوى الداللة عند 0.01مستوى الداللة عند  **
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( النموذج الثاين وجود تأثري  4اجلدول )يف  نتائج  ال  وأظهرت

لتطبيق    إجيايب العايل  مبارش  األداء  عمل  الرشكة حمل أنظمة  يف 

التنظيمية براعتها  بلغ معامل ؛  الدراسة وحتسني مستوى  حيث 

)  ((B=0.70االنحدار   عند  T. Test=14.98,Sig=0.000وقيمة   )

 أنظمة عمل األداء العايل. كام أن تطبيق  0.01مستوى معنوية  

( من التباين الكيل يف  2Rا ملعامل التحديد)وفقر   %49 حوايل  يفرّس 

وبالتايل تقرر  مستوى الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة.  

داللة    وذيوجد تأثري مبارش    :القائل  )4H)  الرابعقبول الفرض  

مستوى الرباعة  وأنظمة عمل األداء العايل  إحصائية بني تطبيق  

النموذج  كام تبني النتائج يف  .  التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة

تأثري   وجود  التنظيمية  لمبارش    إجيايب الثاين  حتسني  لرباعة  يف 

حيث بلغ معامل االنحدار ؛  مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة

B=0.47)( وقيمة   )T. Test=5.75  ,Sig=0.000)    مستوى عند 

 : القائل  )5Hوبالتايل تقرر قبول الفرض اخلامس ).  0.01معنوية  

مبارش   تأثري  التنظيمية  و  ذيوجد  الرباعة  بني  إحصائية  داللة 

 وبالنظر إىل نتائج اجلدول   .الرشكة حمل الدراسة ومستوى أداء  

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

العايل الدراسة    األداء  حمل  الرشكة  أداء  مستوى  حتسني  يف 

حيث  ؛  يف ظل وجود الرباعة التنظيمية كمتغري وسيط   ؛معنوي

االنحدار   معامل  وقيمة (  (B=0.29بلغ 

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

اإلمجايل   االنحدار  معامل  وقيمة  (B=0.62بلغ   )

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

معامل   املبارشبلغ  غري  لألثر  وقيمة (  (B=0.33  االنحدار 

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

جزئي   تطبيق    ا يتوسط  بني  األداءالعالقة  عمل   العايل  أنظمة 

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

 أنظمة عمل األداء العايلكام تساهم العالقة التفاعلية بني تطبيق 

حوايل   تفسري  يف  التنظيمية  ملعامل  %)وفقر 52والرباعة  ا 

حمل  2Rالتحديد الرشكة  أداء  مستوى  يف  الكيل  التباين  من   )

الفرض  الدراسة.   قبول  تقرر   : القائل  )6H)  السادسوبالتايل 

أنظمة عمل داللة إحصائية بني تطبيق    وذيوجد تأثري غري مبارش  

العايل   خالل واألداء  من  الدراسة  حمل  الرشكة  أداء  مستوى 

 ا.ا وسيطر الرباعة التنظيمية بوصفها متغرير 

( النموذج الثالث وجود تأثري  4اجلدول ) وأوضحت نتائج

البرشية    إجيايب املوارد  ملرونة  الدراسةمبارش  حمل  الرشكة    ، يف 

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

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

البرشية املورد  مرونة  أن  حوايل    كام  ملعامل  )وفقر   %58يفرس  ا 

حمل  2Rالتحديد الرشكة  أداء  مستوى  يف  الكيل  التباين  من   )

يوجد    :القائل  )7H)  السابعوبالتايل تقرر قبول الفرض  الدراسة.  

مبارش   البرشية  ذو  تأثري  املوارد  مرونة  بني  إحصائية  داللة 

النموذج  مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة، كام تبني النتائج يف  و

ملرونة املوارد البرشية يف حتسني  مبارش   إجيايبالثالث وجود تأثري 

الدراسة الرشكة حمل  يف  التنظيمية  الرباعة  بلغ ؛  مستوى  حيث 

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

يفرس    كام أن مرونة املورد البرشية.  0.01عند مستوى معنوية  

التحديدوفقر )%  67حوايل   ملعامل  يف  2Rا  الكيل  التباين  من   )

وبالتايل تقرر    مستوى الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة. 

داللة  ذو  يوجد تأثري مبارش    :القائل  )8H)  الثامنقبول الفرض  

إحصائية بني مرونة املوارد البرشية ومستوى الرباعة التنظيمية 

( النموذج 4)  الرشكة حمل الدراسة، وبالنظر إىل نتائج اجلدوليف  

حتسني   يف  البرشية  املوارد  ملرونة  املبارش  األثر  أن  تبني  الثالث 

مستوى أداء الرشكة حمل الدراسة معنوي يف ظل وجود الرباعة  

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

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

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

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

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

(T.Test=3.67,Sig=0.00  )  فإن ذلك  ،  0.05عند مستوى معنوية
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العالقة بني مرونة  ا  جزئي  تتوسط    يدل عىل أن الرباعة التنظيمية

 Baron and)املوارد البرشية ومستوى أداء الرشكة حمل الدراسة  

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

والرباعة   تفس البرشية  ملعامل  %)وفقر 60 حوايل  ريالتنظيمية يف  ا 

حمل  2Rالتحديد الرشكة  أداء  مستوى  يف  الكيل  التباين  من   )

تقرر  الدراسة.     :القائل  )9H)  التاسعالفرض    قبول وبالتايل 

مبارش   غري  تأثري  املوارد  ذو  يوجد  مرونة  بني  إحصائية  داللة 

الربالبرشية و الدراسة من خالل  أداء الرشكة حمل  اعة  مستوى 

 التنظيمية بوصفها متغريا وسيطا. 

)  اوأخرير  اجلدول  نتائج  الرابع  4تبني  النموذج  األثر (  أن 

لتطبيق   العايل  املبارش  األداء  عمل  مستوى أنظمة  حتسني  يف 

الرباعة التنظيمية يف الرشكة حمل الدراسة معنوي يف ظل وجود  

وسيط كمتغري  البرشية  املوارد  معامل  ؛  مرونة  بلغ  حيث 

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

معنوي اإلمجايل  اإلمجايل ؛  األثر  االنحدار  معامل  بلغ  حيث 

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

معنوي مع؛  املبارش  بلغ  املبارش  حيث  غري  لألثر  االنحدار  امل 

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

جزئي   تتوسط  البرشية  املوارد  تطبيق  مرونة  بني  العالقة  أنظمة ا 

العايل   األداء  حمل  عمل  للرشكة  التنظيمية  الرباعة  ومستوى 

العالقة  Baron and Kenny,1986)الدراسة   تساهم  كام   ،)

برشية يف  ومرونة املوارد ال  أنظمة عمل األداء العايل  التفاعلية بني

( من التباين الكيل 2Rا ملعامل التحديد)وفقر   %70 حوايل  ريتفس

وبالتايل تقرر  يف مستوى الرباعة التنظيمية للرشكة حمل الدراسة.  

ذو  يوجد تأثري غري مبارش    :القائل  )10H)  العارشقبول الفرض  

تطبيق   بني  إحصائية  العايل  داللة  األداء  عمل  مستوى  وأنظمة 

الدراسةالرباعة   حمل  الرشكة  يف  مرونة    ؛التنظيمية  خالل  من 

 ا.ا وسيطر املوارد البرشية بوصفها متغرير 

 

 

 مناقشة نتائج البحث وتفسريها

ال تستحق    باحثتوصل  التي  النتائج،  من  جمموعة  إىل 

جانب   من  واالهتامم  يمن  إدارةالدراسة  موبايل    رشكة 

يف  لالتصاالت النتائج  هذه  أهم  وتتلخص  أنظمة  تطبيق  أن  ، 

العايل   األداء  يف    إجيايببشكل    يساهمعمل  حتسني  ومبارش 

رشكة  . وهذا يعني، أن إدارة  أداء الرشكة حمل الدراسةمستوى  

موبايل يمكنها    يمن  أدائها لالتصاالت  مستوى  من    حتسني 

واالستفادة من ،  اإلبداعيةجذب واستقطاب الكفاءات  خالل  

التدريب نتا  من  احتياجاهتم  حتديد  يف  األفراد  أداء  تقييم  ئج 

وتقديم حوافز مادية    ،والتدريب املستمر للموظفني،  والتطوير

مها  تطوير  لتشجيعهم عىل  للموظفني  واكتساب ومعنوية  رهتم 

جديدة وخربات  بالرشكة  ،  معارف  واضحة  نظم  وتوفري 

عن   التعليم  نظم  توفري  )مثل  الذايت  والتطوير  التعليم  لتشجيع 

التعليمية(ُبعد الربامج  مرصوفات  من  جزء  ودفع  لتحسني    ؛، 

القدرات واملهارات الفنية واملعرفية للموظفني، وتقديم الدافع  

، من خالل  من األداء  الكايف للموظفني لتحقيق مستويات عالية

يف  تناسب   املوظف  عليها  حيصل  التي  واملكافآت  املرتبات 

العمل وأعباء  متطلبات  مع  ظروف   الرشكة  مع  وتناسبها 

املوظفني، وتوفري فرص   أداءتقييم وموضوعية لة ادع، واملعيشة

الوظيفي بالرشكة  الوظيفي  واألمن،  التقدم  املوظفني  ومتكني   ،

املوظفني احلرية يف اختاذ  إعطاء  من خالل تفويض السلطة، أي  

الفرصة ملشاركة املوظفني يف   وإتاحةقرارات يف نطاق وظيفتهم،  

اهلامة،   القرارات  الرشكة،    وإتاحةصنع  داخل  املعلومات 

  أداءحتسني    إىل، بشكل يؤدي  اإلدارةوتكوين فرق عمل ذاتية  

وارتباطهم   الوظيفي  رضاهم  مستوى  وزيادة  املوظفني 

وبالتايل   هذه  و  . الرشكة  أداءمستوى    دةزيا بوظائفهم  تتفق 

 &Cafferkey) النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها 

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 
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al,2019  ن حتس  أنظمة عمل األداء العايل  تطبيق  ( التي أكدت أن

 منظامت األعامل.  أداءمن مستوى 

 يساهمأنظمة عمل األداء العايل  تطبيق  كام تبني النتائج أن  

مستوى مرونة املوارد البرشية يف    ومبارش يف حتسني  إجيايببشكل  

دارة  إأن  بويمكن تفسري ذلك  .  رشكة يمن موبايل لالتصاالت

زي يمكنها  البرشيةالرشكة  مواردها  مرونة  مستوى  من  ؛  ادة 

املوظفني مهارات    إلكسابتصميم وتنفيذ برامج تدريبية    خالل

ذات ةدمتعد   برشية  عنارص  وتوظيف  واستقطاب  وجذب   ،

متنوعة عىل    ،مهارات  القدرة  من  أعىل  مستوى  ويظهرون 

التغيري مع  ومتكينهم    ،التكيف  ة  حري  وإعطائهموحتفيزهم 

والتغريات   املستجدات  ملواجهة  العمل  مكان  يف  الترصف 

ي  بشكل يؤد    ،ا حمددة مسبقر   إجراءاتالطارئة دون االعتامد عىل  

يمكن   إىل ال  والتي  بالرشكة  خاصة  واسعة  مهارات  خلق 

وبالتايل زيادة قدرهتا عىل   من جانب املنافسني،بسهولة  تقليدها  

البيئة  التكيُّ  التغريات يف  التحديات و  ،اخلارجيةف مع  مواجهة 

البيئة التنافسية يف  التغيريات  إحداث  نحو  االنتقال  ثم  ومن   ،

لتحقيق   سعيها  يف  املنظمة  تطلعات  مع  يتناسب  بام  اخلارجية، 

األجل طويلة  بعض  .  أهدافها  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

 Mahmood،  ب2018مرزوق وعبدالعزيز،):  الدراسات منها 

et al,2017;Ubeda-carcia, et al,2018)،   تطبيق  والتي أكدت أن

يزيد من مستوى مرونة املوارد البرشية  أنظمة عمل األداء العايل  

 . يف منظامت األعامل

يساهم تطبيق نظم العمل عالية األداء  وأوضحت النتائج أن  

يف   إجيايببشكل   التنظيمية  الرباعة  مستوى  حتسني  يف  ومبارش 

مستوى زيادة    أن  وهذا يفرس  رشكة يمن موبايل لالتصاالت.

الرشكةبراع احلال  ة  املوارد  استغالل  يف  وحتسني    ،يةالتنظيمية 

وزيادة مستوى رضا العمالء احلاليني،    ،جودة اخلدمات احلالية

هتا واكتشاف فرص جديدة وخلق خدمات جديدة وزيادة قدر

التكيُّ  اخلارجية،  عىل  البيئة  يف  التغريات  مع  خالل  يتم  ف  من 

مصدر   باعتبارها  البرشية  باملوارد  واالبتكار    اإلبداعاالهتامم 

واملولد ألساي للمعرفة، فهم قوام املوجودات غري    والتجديد

تُ  التي  التنافيس    ا أساسي    امصدرر   دّ عَ امللموسة،  والنمو  للنجاح 

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

املصدر األهم للميزة التنافسية هو    مصدر امليزة التنافسية، ولكن  

ويصعب عىل املنافسني    ،اخلربات أو املعرفة التي تتوفر للرشكة

تقليدها، فاملعرفة ما هي إال خربات ومهارات موظفي الرشكة،  

يمكن   مس  دتزي  أن الرشكة    إلدارةوبالتايل  براعتها  من  توى 

التنظيمية من خالل زيادة االهتامم باملامرسات املعززة ملهارات  

ومتكينهم  بالعمل  دوافعهم  وتعزيز  واملعرفية  الفنية    .املوظفني 

( منها  الدراسات  بعض  نتائج  مع  النتيجة  هذه   Fu etوتتفق 

al,2015; Chang,2016; Ubeda-carcia, et al,2018; 

Wang,2018) ،    أنظمة عمل األداء العايل  تطبيق    دت أنوالتي أك

 . األعاملمنظامت  تزيد من مستوى الرباعة التنظيمية يف

رشكة  يف    مستوى مرونة املوارد البرشية  كام تبني النتائج أن

حتسني  ومبارش يف    إجيايببشكل    يساهم   يمن موبايل لالتصاالت

الرشكة يمكنها حتسني    . وهذا يعني أن إدارةالرشكة  أداءمستوى  

مرنة   موارد برشية  امتالك  أدائها من خالل  قادرة عىل  مستوى 

خمتلفة   مهام  يف  يف    ويؤدون العمل  حتى  عالية  بكفاءة  أعامهلم 

الواضحة  وغري  الغامضة  رسيع    ،الظروف  بشكل  ويتعلمون 

ويبادرون   املستحدثة يف وظائفهم،  والعمليات   إىل اإلجراءات 

ة يف الرشكة، وحياولون بشكل تطوعي  بيجيا التغريات اإل  إحداث

التي   املشاكل  أسباب    وظائفهم،   أداءيف    تواجههم حتديد 

وقادرون عىل أداء وظائف جديدة مع حتمل مسؤوليات جديدة  

 إىل   إضافةإىل جانب وظائفهم احلالية خالل فرتة زمنية قصرية،  

املختلفة للموارد البرشية   املهارات  القدرة عىل نرش واستخدام 

يف   من    سلسلة برسعة  واسعة  جمموعة  تطوير  بمعنى  القيمة، 

الكفاءات ونرشها أينام تكون هناك احلاجة إليها كل ذلك خيلق 

بسهولة  والتي ال يمكن تقليدها    بالرشكة مهارات واسعة خاصة  

املنافسني جانب  وبالتايل  من  تطبيق  زيادة  ،  عىل  الرشكة  قدرة 

البديلة تنافسية  االسرتاتيجيات  ديناميكية  بيئة  ثم   داخل  ومن 
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مستوى   البقا   أداءحتسني  من  ومتكينها  والنجاح    ءالرشكة 

الدراسات  واالستمرارية.   نتائج بعض  النتيجة مع  وتتفق هذه 

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

Alibakhshi & Mahmoudi, 2016;Ubeda-carcia et 

al,2017;Sekhar et al,2018  أن أكدت  التي  مستوى (  زيادة 

 .أدائها يزيد من مستوى    األعاملمرونة املوارد البرشية يف منظامت  

أن   إىل  الدراسة  توصلت  يف  كام  التنظيمية  الرباعة  مستوى 

ومبارش يف    إجيايببشكل    يساهم  رشكة يمن موبايل لالتصاالت

زيادة قدرة الرشكة     أنيفرّس وهذا  حتسني مستوى أداء الرشكة.  

عىل حتقيق التوازن بني استغالل مواردها احلالية وزيادة القيمة  

جودة   وحتسني  رضاهم،  مستوى  وزيادة  احلالني  للعمالء 

جديدة فرص  اكتشاف  مع  احلالية  وابتكار    ،اخلدمات  وخلق 

جديدة   يف  العمالحاجات    إلشباعخدمات  ورغباهتم  ء 

وحيقق هلا ميزة   ، الرشكة  أداءسوف يزيد من مستوى    ،املستقبل

ا لتحقيق التوازن بني األنشطة يف األجل  نظرر ؛  تنافسية مستدامة

وتتفق    القصري واالبتكار واكتشاف الفرص يف األجل الطويل.

-Tamayoهذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها )

Torres et al,2017; Gozen,2018; Peng et al,2019  ،

أك  2015عويس، التي  مستوى  (  أن  التنظيمية دت  الرباعة 

 .األعاملمنظامت  أداءتزيد من مستوى  املرتفعة

أن   إىل  الدراسة  نتائج  املوارد  وأشارت  مرونة  مستوى 

 إجيايب بشكل  يساهم  البرشية يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت  

التنظيمية.   الرشكة  براعة  مستوى  حتسني  يف  ويمكن  ومبارش 

يف   ذلك  من  تفسري  يزيد  مرنة  برشية  ملوارد  الرشكة  امتالك  أن 

واستغالل   جديدة  وفرص  أفكار  اكتشاف  يف  قدرهتا  مستوى 

يف زيادة   تساهم زيادة مرونة املوارد البرشيةحيث  ؛  املوارد احلالية

افعهم، وبالتايل إنتاجيتهم، كام  مستوى رضا املوظفني وزيادة دو

تساهم مرونة املوارد البرشية يف اقرتاح حلول مبتكرة والتوصل 

جديدة معرفة  وتوليد  جديدة،  أفكار  أساليب   إىل  وبابتكار 

ألن  ؛  العمل وبابتكار وخلق خدمات جديدةإنجاز  جديدة يف  

هذه املرونة تعني أن املوظفني يمكنهم االستجابة بشكل أفضل 

وتتفق هذه النتيجة مع   .ت يف البيئة التنافسية الديناميكيةللتغريا

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

منظامت  مستوى   يف  البرشية  املوارد  من    األعاملمرونة  يزيد 

التنظيميةمستوى   والنمو    ،براعتها  النجاح  وحتقيق 

 واالستمرارية.

النتائج   البرشيةأن  وأظهرت  املوارد  والرباعة    مرونة 

بني  تتوسط  التنظيمية   العايل تطبيق  العالقة  األداء  عمل  أنظمة 

موبايل  أداءومستوى   يمن  تفسري    لالتصاالت.  رشكة  ويمكن 

عىل  بذلك   الرشكة  قدرة  واستقطاب  زيادة  كفاءات جذب 

متنوعة  إبداعية مهارات  من    وذات  أعىل  مستوى  ويظهرون 

تصميم وتنفيذ برامج  إضافة إىل  ،  القدرة عىل التكيف مع التغيري

وتوفري نظم واضحة    ،تدريبية إلكساب املوظفني مهارات متعدد

الذايت والتطوير  التعليم  لتشجيع  القدرات    بالرشكة  لتحسني 

وتوفري فرص    ، وحتفيزهمواملهارات الفنية واملعرفية للموظفني،  

ومتكينهم وإعطائهم حرية الترصف يف مكان  التقدم الوظيفي،  

االعتامد  دون  الطارئة  والتغريات  املستجدات  ملواجهة  العمل 

مسبقر  حمددة  إجراءات  يؤدي    ا،عىل  الرشكة  بشكل  امتالك  إىل 

مرنة   برشية  خمتلفةموارد  مهام  يف  العمل  عىل  ويؤدون    ، قادرة 

  يف الظروف الغامضة وغري الواضحة أعامهلم بكفاءة عالية حتى 

وتطوير جمموعة واسعة من الكفاءات ونرشها أينام تكون هناك 

بالرشكة  خاصة  واسعة  مهارات  خيلق  ذلك  كل  إليها  احلاجة 

تقليدها   املنافسنيبسهولة  والتي ال يمكن  وبالتايل    ،من جانب 

مواردها   استغالل  بني  التوازن  حتقيق  عىل  الرشكة  قدرة  زيادة 

خدمات   ةلياحلا  وابتكار  وخلق  جديدة  فرص  اكتشاف  مع 

جديدة إلشباع حاجات العمالء ورغباهتم يف املستقبل ومتكينها 

اخلا  البيئة  يف  التغريات  مع  التكيف  عىل  القدرة  رجية من 

رشكة يمن إدارة  يعني أن    اوهذ .  ومواجهة التحديات التنافسية

حتتاج إىل بناء وتنمية كل عنرص من عنارص لالتصاالت  موبايل  

العايل األداء  وتنمية كل عنرص من عنارص و  ،أنظمة عمل  بناء 
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عنارص  من  عنرص  كل  وتنمية  وبناء  البرشية،  املوارد  مرونة 

التنظيمية الرشكة  ا معر   الرباعة  أداء  مستوى  وهذه  لتحسني   .

 Beltran-Martinالنتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات منها )

et al,2008; Fu et al,2015;Ubeda-carcia et al,2018  التي  )

أنظمة عمل األداء  تطبيق    بني  غري مبارش  إجيايبأثر  أكدت وجود  

أداء منظامت األعامل من خالل مرونة  العايل   وحتسني مستوى 

   متغريات وسيطة.  والرباعة التنظيمية بوصفهام ةاملوارد البرشي

بشكل جزئي  تتوسط  الرباعة التنظيمية    كام بينت النتائج أن

رشكة    أداءالعالقة بني مستوى مرونة املوارد البرشية ومستوى  

يعني   وهذا  لالتصاالت.  موبايل  يمن  إدارة  أن  يمن  رشكة 

لالتصاالت حتتاج إىل بناء وتنمية كل عنرص من عنارص   موبايل

البرشية املوارد  املهارات)  مرونة  ومرونة  الوظيفية،   ،املرونة 

السلوكيات(،   عنارص ومرونة  من  عنرص  كل  وتنمية  وبناء 

التنظيمية واالستكشاف(  الرباعة  لتحسني    ا معر   )االستغالل، 

.  الستمراريةاالرشكة ومتكينها من البقاء والنمو و  أداءمستوى  

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

أكدت   مستوى  التي  بني  العالقة  تتوسط  التنظيمية  الرباعة  أن 

 .األعاملمرونة املوارد البرشية ومستوى أداء منظامت 

البرشية    أنالنتائج    أظهرت  اوأخرير  املوارد  يتوسط  مرونة 

جزئي   تطبيق  بشكل  بني  العايل العالقة  األداء  عمل    أنظمة 

ومستوى الرباعة التنظيمية يف رشكة يمن موبايل لالتصاالت. 

إدارة   يعني إن   لالتصاالت حتتاج إىل   رشكة يمن موبايلوهذا 

عنارص  بناء   من  عنرص  كل  العايل وتنمية  األداء  عمل  أنظمة 

للدوافع،   معززة  وممارسات  للمهارات،  معززة  )ممارسات 

رص من عنارص  بناء وتنمية كل عنو  (،للتمكنيوممارسات معززة  

البرشية املوارد  املهارات    مرونة  ومرونة  الوظيفية،  )املرونة 

السلوكيات(   الرشكة    ا معر ومرونة  براعة  مستوى  لتحسني 

التنظيمية يف حتقيق التوازن بني استغالل مواردها احلالية وزيادة 

القيمة للعمالء احلالني وزيادة مستوى رضاهم، وحتسني جودة 

اك مع  احلالية  وابتكار  اخلدمات  وخلق  جديدة  فرص  تشاف 

 .  خدمات جديدة إلشباع حاجات العمالء ورغباهتم يف املستقبل

 توصيات البحث 

تطبيق  بني  املبارش وغري املبارش    التأثرييف ضوء نتائج حتليل  

العايل األداء  عمل  موبايل  أداءومستوى    أنظمة  يمن    رشكة 

خالل   من  مرونة  لالتصاالت  مستوى  البرشية  حتسني  املوارد 

وسيطة متغريات  بوصفهام  التنظيمية  تقديم    ،والرباعة  يمكن 

الرشكة  عدد من التوصيات واملقرتحات لتحسني مستوى أداء  

الدراسة، خالل    حمل  ممارسات  من  األداء  حتسني  عمل  أنظمة 

 ييل: كام ،  ا معر ومرونة املوارد البرشية، والرباعة التنظيمية  ،العايل

إدار - وتدرك  تعي  البرشية  أن  املوارد  أمهية  الرشكة  ة 

موردر  لتحقيق    ا أساسي    اومصدرر   ا اسرتاتيجي    اباعتبارها 

التنافسية املستويات ؛  امليزة  كافة  يف  البرشية  فاملوارد 

اإلدارية هم مصدر األفكار واإلبداع واالبتكار، واألداة  

أّي  يف  التحديات  حتويل  يف  قدرات    الرئيسة  إىل  منظمة 

عن  املسؤولة  منظمة هي    تنافسية، فاملوارد البرشية يف أّي 

التنافسية ختطيطر  ، كام أن  اوإدارةر وتنفيذر   ا حتقيق متطلبات 

  ا املوارد البرشية متتلك املهارات واملعرفة التي متثل مصدرر 

اجلديدة   ا أساسي   واخلدمات  السلع  وتقديم  القيمة  خللق 

 ق هلا ميزة تنافسية.قّ التي متيز املنظمة وحت

حتسني املامرسات املعززة ملهارات املوظفني بشكل يؤدي   -

بالرشكة  إىل املوظفني  مرونة  ثم  ، زيادة  قدرة    ومن  زيادة 

اخلارجية البيئة  يف  التغريات  مع  التكيف  عىل  ،  الرشكة 

من خالل  وزيادة قدرهتا يف مواجهة التحديات التنافسية،  

 اآلليات التنفيذية اآلتية:

تنمية وسائل استقطاب للعنارص البرشية املطلوبة وتطوير   -

من  باعتباره  الرشكة  إىل  االنضامم  عىل  مغريات حلفزهم 

 .أفضل جهات االستخدام
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فحص   - ومعايري  وسائل  للعمل  لتنمية  لمتقدمني 

توافقر  العنارص  أكثر  الختيار  بينهم  مع    ا واملفاضلة 

والوظائف   األعامل  ومتطلبات  الرشكة  احتياجات 

 .الشاغرة وظروف التشغيل املادية واالجتامعية

يف   - عالية  مستويات  يظهرون  برشية  عنارص  توظيف 

التغيري مع  أداء  التكيف  عىل  القدرة  ولدهيم  أعامهلم  ، 

 . مضة وغري الواضحةبكفاءة عالية حتى يف الظروف الغا 

املستويات  - كافة  يف  املوظفني  جلميع  املستمر  التدريب 

واملعرفية    اإلدارية الفنية  واملهارات  القدرات  لتحسني 

 . للموظفني 

التحديات احلالية  - التدريبية يف ضوء  حتديد االحتياجات 

 . والتوجهات املستقبلية التي تواجه الرشكة

إلكساب املوظفني مهارات  تصميم وتنفيذ برامج تدريبية   -

من  متع متكنهم  وإنجاز  ددة  متنوعة،  قدرة  مهام  لزيادة 

أداء  املوظفني   وغري  عىل  الغامضة  الظروف  يف  أعامهلم 

 الواضحة. 

تصميم وتنفيذ برامج تدريب ملساعدة املوظفني عىل فهم   -

كيفية املشاركة بفاعلية ضمن فرق العمل املختلفة هبدف 

 . والتصدي للمشكالتحتسن اجلودة وتطوير العمل 

حتديد   - يف  املوظفني  أداء  تقييم  نتائج  من  االستفادة 

   .احتياجاهتم من التدريب والتطوير

لتشجيعهم عىل    ؛تقديم حوافز مادية ومعنوية للموظفني -

 .تطوير مهارهتم واكتساب معارف وخربات جديدة

والتطوير   - التعليم  لتشجيع  بالرشكة  واضحة  نظم  توفري 

توفري   مثل  التعليم عن  الذايت،  من  ُبعدنظم  ، ودفع جزء 

 مرصوفات الربامج التعليمية. 

يف   - برسعة  للموظفني  املختلفة  املهارات  واستخدام  نرش 

من    سلسلة واسعة  جمموعة  تطوير  بمعنى  القيمة، 

 . الكفاءات ونرشها أينام تكون هناك احلاجة إليها 

حتسني املامرسات املعززة لدوافع املوظفني يف مكان العمل  -

م  ومن ثَ   ،ي إىل زيادة مرونة املوظفني بالرشكةيؤد    بشكل  

التكيُّ  عىل  الرشكة  قدرة  البيئة  زيادة  يف  التغريات  مع  ف 

قدرهتا   وزيادة  التحديات عىل  اخلارجية،  مواجهة 

من  واالستمرارية،  والنمو  النجاح  وحتقيق  التنافسية 

 خالل اآلليات التنفيذية اآلتية:

التعويضات واملكافآت بشكل  تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية   -

والقدرات  الكفاءات  عىل  واملحافظة  جذب  عىل  يعمل 

 .ومنعها من الترسب إىل الرشكات املنافسة ،اإلبداعية

تناسب املرتبات واملكافآت التي حيصل عليها املوظف يف   -

الرشكة مع متطلبات وأعباء العمل وتناسبها مع ظروف  

 .ةاملعيش

عىل    أداءتقييم   - ترتبط    أسساملوظفني  وعادلة  موضوعية 

بعيدر  العمل  وبجوانب  الشخصية،  العالقات  عن  ن  أا 

 تتسم بالوضوح والشفافية.  

 . )ختطيط املسار الوظيفي( توفري فرص التقدم الوظيفي  -

   . االهتامم بتوفري فرص التعلم والتطوير املستمر للموظفني -

 . الرشكة كحوافز للموظفنيأرباح توزيع نسبة من  -

   . الرشكة أسهم الفرصة للموظفني المتالك عدد من  إتاحة -

الرشكة   - يف  املوظفني  لتمكني  املعززة  املامرسات  حتسني 

املوظفني مرونة  زيادة  إىل  يؤدي  ثَ   ،بشكل  وزيادة ومن  م 

البيئة   يف  التغريات  مع  التكيف  عىل  الرشكة  قدرة 

قدرهتا   وزيادة  التحديات عىل  اخلارجية،  مواجهة 

من    ،التنافسية واالستمرارية،  والنمو  النجاح  وحتقيق 

   :خالل اآلليات التنفيذية اآلتية

من   - السلطة  بالرشكة    أعىلتفويض   إىل املستويات 

 .املستويات الدنيا 

 . رية اختاذ القرارات املتعلقة بوظائفهماملوظفني ح إعطاء -
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العمل ملواجهة   - إعطاء املوظفني حرية الترصف يف مكان 

عىل   االعتامد  دون  الطارئة  والتغريات  املستجدات 

 ا. إجراءات حمددة مسبقر 

 املهمة. الفرصة ملشاركة املوظفني يف صنع القرارات    إتاحة -

خطط    إتاحة - صياغة  يف  املوظفني  ملشاركة  الفرصة 

 . اتيجيات الرشكةواسرت

   .املعلومات جلميع املوظفني داخل الرشكة إتاحة -

   .أفكارهمتشجيع مجيع العاملني للتعبري عن  -

وأهدافها    إتاحة - الرشكة  غايات  عن  كافية  معلومات 

 . وسياساهتا وإجراءات العمل هبا 

واملوظفني    اإلدارةقنوات اتصال مفتوحة دائمة بني    إقامة  -

يسمح  الذي  بالشكل  واملرؤوسني  الرؤساء  وبني 

عن   املعلومات  بالرشكة  األموربتوصيل    إىل   املهمة 

املستقبلية   اخلطط  مثل  ومؤرشات  للتوسعاملوظفني،   ،

الرشكة  األداء مستوى  عىل  وكذلك    ، الكيل  وغريها، 

بالتطوير   يتعلق  فيام  املوظفني  مقرتحات  توصيل 

املشكالت وحلول  العليا   اإلدارة  إىل  والتحسني 

 بالرشكة.

تصميم وتنفيذ نظام مرن إلدارة املوارد البرشية، حتى   -

من التكيف املستمر مع املتطلبات البيئية الرشكة  تتمكن  

الديناميكية، العمل  ومتطلبات  خالل    املتغرية،  من 

استخدامها يف    املوظفنيإكساب   ليتم  متعددة  مهارات 

خمتلفة،   حرية  وظائف  وإعطائهم  ومتكينهم  وحتفيزهم 

املستجدات  ملواجهة  العمل  مكان  يف  الترصف 

إجراءات حمددة   االعتامد عىل  الطارئة دون  والتغريات 

واسعة خاصة   ا،مسبقر  مهارات  إىل خلق  يؤدي  بشكل 

تقليدها    ،بالرشكة يمكن  ال  جانببسهولة  والتي   من 

 .املنافسني

استغال - بني  التوازن  حتقيق  يف  الرشكة  قدرة  ل  حتسني 

احلالية   وخلق  مواردها  جديدة  فرص  اكتشاف  مع 

العمالء  حاجات  إلشباع  جديدة  خدمات  وابتكار 

زيادة قدرة الرشكة عىل  لتايل  ا ورغباهتم يف املستقبل، وب

ف مع التغريات يف البيئة اخلارجية، وزيادة قدرهتا التكيُّ 

التنافسيةمواعىل   التحديات  اآلليات جهة  من خالل   ،

 التنفيذية اآلتية:

اإلبداعية   - والقدرات  الكفاءات  واستقطاب  جذب 

واملتميزة من اخلارج، كاجلامعات ومراكز االستشارات 

   .للمساعدة يف توليد األفكار اجلديدة 

تنظيم الندوات واحلوارات وجلسات العصف الذهني   -

 .األفكار اإلبداعيةمن وقت آلخر لتوليد 

   .تشجيع أسلوب العمل اجلامعي لتوليد األفكار اجلديدة -

تقديم أفكارهم ومعارفهم دون   - املوظفني عىل  تشجيع 

 .اخلوف من اللوم أو الوقوع يف اخلطأ 

اإلبداع   - يدعم  بشكل  الرشكة  وسياسات  نظم  تصميم 

 .واالبتكار

 جديدة.اغتنام الفرص والدخول إىل أسواق    ملبادرة إىلا -

حاجات   - مع  يتناسب  بام  احلالية  اخلدمات  تعديل 

 . العمالء ورغباهتم

 .حتسني اجلودة وخفض تكلفة إنتاج اخلدمة -

 .زيادة مستويات التكنولوجيا يف العمليات التشغيلية -

 .حتسني إجراءات العمل وتعديل التعليامت -

 . تقديم خدمات اتصاالت جديدة ومتنوعة -

 . للعمالءخلق حاجات ورغبات جديدة  -

 ا. البحث عن عمالء جدد يف أسواق جديدة متامر  -

 . حتقيق املرونة يف موارد وعمليات الرشكة -

 البحث وتوجهاته املستقبلية حدود  

سلط البحث احلايل الضوء عىل التأثري املبارش وغري املبارش  

ومستوى أداء رشكة يمن أنظمة عمل األداء العايل  بني ممارسة  

من  موبايل   والرباعة  خالل  لالتصاالت  البرشية  املوارد  مرونة 
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وسيطة متغريات  بوصفهام  يستحق  التنظيمية  موضوع  وهو   ،

تم   وقد  املستقبل،  يف  العربية  والدراسات  البحوث  من  املزيد 

يمكن التي  املحددات  من  عدد  ضوء  يف  البحت    إعداد 

البحوث املستقبلية عىل النحو  اقرتاح بعض  م  توضيحها، ومن ثَ 

 : اآليت

عىل   - امليدانية  الدراسة  موبايل  ركزت  يمن  رشكة 

صالحية  لالتصاالت من  التحقق  يمكن  وبالتايل   ،

إل التوصل  تم  التي  الدراسة،  ياملقاييس  هذه  يف  ها 

العايلبواخلاصة   املوارد    ،أنظمة عمل األداء  ومرونة 

حمل  الرشكة  وأداء  التنظيمية  والرباعة  البرشية 

منظامت   الدراسة، يف  استخدامها  خالل  من  وذلك 

والتعليمية،   الصحية،  املنظامت  مثل  أخرى،  خدمية 

 والفندقية، والبنوك التجارية واإلسالمية، وغريها.  

العايل  ممارسات    تضمنت - األداء  عمل  هذه أنظمة  يف 

وممارسات  للمهارات،  معززة  )ممارسات  الدراسة 

معززة   وممارسات  للدوافع،    ،(للتمكنيمعززة 

املنظمة. لذلك    أداءيف حتسني مستوى    قياس أثرها و

احلالية الدراسة  مستقبلية    إجراء  ،تقرتح  بحوث 

 ، ألنظمة عمل األداء العايل  أخرىتتضمن ممارسات  

ملنظمة بالتطبيق ا  أداءيف حتسني مستوى  أثرها وقياس 

 إىل، هبدف الوصول  أخرىقطاع    أو عىل نفس القطاع  

ممارسات   يتضمن  مفاهيمي  عمل نموذج  أنظمة 

العايل   مستوى    اتأثرير   األكثراألداء  حتسني    أداءيف 

 املنظمة. 

بني   - املبارش  وغري  املبارش  التأثري  احلايل  البحث  تناول 

ة ومستوى أداء رشكأنظمة عمل األداء العايل  ممارسة  

من   لالتصاالت  موبايل  املوارد  خالل  يمن  مرونة 

متغريات   بوصفهام  التنظيمية  والرباعة  البرشية 

ثَ ،  وسيطة بعني    م  ومن  تأخذ  دراسات  إجراء  يقرتح 

ممكن   التي  األخرى  املتغريات  بعض    أن االعتبار 

توسيط مشاركة  املنظمة، مثل    أداءمن مستوى    نحتس  

أنظمة عمل األداء العايل  املعرفة يف العالقة بني ممارسة  

أداء مستوى  وتوسيط    وحتسني  املال   رأساملنظمة، 

الريادي  والتوجُّ البرشي   بني  ه  العالقة  ممارسة  يف 

العايل   األداء  عمل  أداء  أنظمة  مستوى  وحتسني 

وتوسيط  املنظمة ممارسة  يف    الفكرياملال    رأس، 

عمل   العايلأنظمة  أداء    ،األداء  مستوى  وحتسني 

 .املنظمة

عىل   - فروضة  صحة  اختبار  يف  احلايل  البحث  اعتمد 

قوائم   باستخدام  امليداين  تم استبياناملسح  والتي   ،

من   عليها  واحلصول    اإلداريني   ملوظفنيامجعها 

موبايليف  والفنيني   يمن  لرشكة  الرئيس   املركز 

متعمدر لالتصاالت البحث  هذا  يبقى  ثم  ومن    ا ، 

املستقَص   ا أساسي    ااعتامدر  هؤالء  نظر  وجهات    عىل 

 . الرشكةمنهم يف هذه 
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 ( 1)   ملحق رقم 

 

 

 

 ...................................... .الكريم/ أختي الكريمةأخي 

 حتية طيبة وبعد   

ثر نظم العمل عالية األداء يف تعزيز أداء رشكة أ"ميدانية لبحث حتت عنوان    يمثل هذا االستقصاء اجلزء الرئييس من دراسة

الرجاء التكرم باإلجابة عن مجيع األسئلة الواردة يف   "والرباعة التنظيميةيمن موبايل لالتصاالت: الدور الوسيط ملرونة املوارد البرشية 

من خالل اخلربة التي تتمتعون هبا. وال شك يف أنكم تقدرون الفائدة التي تعود    ا قائمة االستقصاء املرفقة برصاحة ودقة وبام ترونه مناسبر 

حيث متثل إجاباتكم أحد الدعائم األساسية  ؛  اخلاصة هبذا االستقصاءوذلك من خالل اهتاممكم باستيفاء البيانات  ؛  عىل البحث العلمي

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث فقط.  ،بأن مجيع البيانات سوف حتاط بالرسية التامة وما يسفر عنه من نتائج، علامر  ،للبحث

 لكم حسن تعاونكم، ولكم مني كل التقدير واالحرتام اشاكرر 

 

 :  السؤال األول

(  ✓، الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة )نظم العمل عالية األداءوعة من العبارات التي تتعلق بتوصيف فيام ييل جمم

( تعني  ا الذي تعمل فيها من وجهة نظرك، مع العلم بأن اختيارك )موافق متامر   رشكة يمن موبايلا لواقع  أمام االختيار الذي تراه مناسبر 

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

  م

 العبــــــــــــــــــــــــــارات 

موافق   غري 

ا  متامر

 

(1 ) 

غري 

 موافق 

 

(2 ) 

موافق  

حد   إىل 

 ما

(3 ) 

 موافق 

 

 

(4 ) 

موافق  

ا  متامر

 

(5 ) 

إىل مقابالت مهيكلة/   1 الرشكة  ما هبذه  املتقدمني لشغل وظيفة  أسئلة  خيضع مجيع 

 . مرتبطة بالوظيفة، نفس األسئلة جلميع املتقدمني وذلك قبل التعيني

     

      . ملواصفات ومعايري شغل الوظائف الشاغرة ا يتم اختيار املوظفني وفقر  2

      . حيصل كل موظف بالرشكة عىل برنامج تدريب مكثف كل عدة سنوات 3

الرشكة   4 تقدمها  التي  التدريبية  بشكل  الربامج  أداء وظائفهم  العاملني عىل  تساعد 

  .أفضل

     

التدريب   5 من  احتياجاهتم  حتديد  يف  األفراد  أداء  تقييم  نتائج  من  االستفادة  يتم 

 . والتطوير

     

نظم   6 توفري  )مثل  الذايت  والتطوير  التعليم  لتشجيع  واضحة  نظم  بالرشكة  توجد 

 . ، ودفع جزء من مرصوفات الربامج التعليمية(ُبعدالتعليم عن 

     

 قائمـة استقصـــــاء 
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        .الفعيلأداءه ويعكس  ،تقييم أداء كل موظف بالرشكة عادل 7

يف   8 املوظف  عليها  حيصل  التي  واملكافآت  املرتبات  متطلبات  تتناسب  مع  الرشكة 

 . وأعباء العمل الذي يقوم به

     

      .املكافأة التي حيصل عليها كل موظف تعتمد عىل حسن أدائه 9

مهارهتم  10 تطوير  عىل  لتشجيعهم  للموظفني  ومعنوية  مادية  حوافز  الرشكة    ،تقدم 

 . واكتساب معارف وخربات جديدة

     

      .مكافأة مقابل إنتاجيتهم وأدائهم اجلامعيحيصل مجيع املوظفني بالرشكة عىل  11

      .تعترب فرص الرتقية يف الرشكة جيدة ومتاحة للجميع وتتم وفق معايري موضوعية 12

رسمي   13 جمموعاتأشارك  يف  اجلودة  ا  حتسني  جمموعات  املشكالت،    وحّل   ،مثل 

 . واملناقشات واحلوارات وتقديم اقرتاحات بالرشكة

     

       .هبا أعمل للوظيفة التي  يوجد وصف وظيفي حديث  14

      املهمة.يتم تشجيع املوظفني عىل املشاركة يف صنع القرارات  15

      .سلطة صنع القرارات يف نطاق وظيفتي  تتوفر لدي   16

      إنجازه. تتيح الرشكة معلومات كافية عن مهام وعمليات العمل املطلوب  17

      .تتيح الرشكة معلومات كافية عن غاياهتا وأهدافها  18

 

 السؤال الثاين:  

(  ✓)   ، الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمةالبرشيةالتي تتعلق بتوصيف مرونة املوارد  فيام ييل جمموعة من العبارات  

ا من وجهة نظرك، مع العلم بأن اختيارك )موافق  الذي تعمل فيها    رشكة يمن موبايللواقع  ا  أمام االختيار الذي تراه مناسبر  ( تعني  متامر

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

 

  م

 العبــــــــــــــــارات 

موافق  غري 

ا  متامر

(1 ) 

غري 

 موافق 

(2 ) 

إىل  أوفق 

 حد ما

(3 ) 

 موافق 

 

(4 ) 

موافق  

ا  متامر

(5 ) 

        .يف الرشكة تطوير مهارهتم وقدراهتم باستمراراملوظفون حياول  1

يف  املوظفون  يتعلم   2 املستحدثة  والعمليات  اإلجراءات  رسيع  بشكل  الرشكة  يف 

 . وظائفهم 

     

  يف الرشكة إىل تعلم مهارات جديدة يتوقعون احلاجة إليها مستقبالر املوظفون  يتطلع   3

 . يف وظائفهم 

     

أداء مهمة معينةأحد  عندما يكون   4 جييد  الرشكة ال  يبادر برسعة  فإنه    ؛املوظفني يف 

 . لتعلم طريقة جديدة ألدائها 
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فإهنم حياولون بشكل تطوعي   ؛أداء وظائفهم مشاكل يف  املوظفون  عندما يكتشف   5

   .حتديد أسباب هذه املشكالت

     

      . ة التي حتدث يف الرشكة جاءت من مبادرات املوظفنيجيابيمعظم التغريات اإل 6

حتى عند  ،  يف الرشكة قادرون عىل العمل بكفاءة عند حدوث أي معوقاتاملوظفون   7

 .املعوقات توفر معلومات كاملة عن أسباب 

     

      أعامهلم بكفاءة عالية حتى يف الظروف الغامضة وغري الواضحة. املوظفون يؤدي  8

ل مسؤوليات جديدة  يف الرشكة قادرون عىل أداء وظائف جديدة مع حتمُّ املوظفون   9

 . إىل جانب وظائفهم احلالية خالل فرتة زمنية قصرية

     

1

0 

قادرون عىل أداء املزيد من الوظائف بكفاءة عالية خالل فرتة    يف الرشكةاملوظفون  

 .زمنية قصرية

     

1

1 

يف الرشكة يمتلكون مهارات متعددة يمكن تطبيقها عىل الوظائف احلالية  املوظفون  

 . والوظائف األخرى

     

 

 السؤال الثالث: 

( أمام االختيار  ✓)  ، الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة بالرباعة التنظيميةفيام ييل جمموعة من العبارات التي تتعلق   

ا من وجهة نظرك، مع العلم بأن اختيارك )موافق  الذي تعمل فيها    رشكة يمن موبايللواقع  ا  الذي تراه مناسبر  ( تعني احلصول عىل  متامر

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

  م

 العبــــــــــــــــــــــــــارات 

موافق   غري 

ا  متامر

 

(1 ) 

غري 

 موافق 

 

(2 ) 

موافق  

حد   إىل 

 ما

(3 ) 

 موافق 

 

 

(4 ) 

موافق  

ا  متامر

 

(5 ) 

       .التزام الرشكة بتحسني اجلودة وخفض تكلفة إنتاج اخلدمة 1

      .تأكيد الرشكة عىل حتسني مصداقية خدماهتا 2

        .تركيز الرشكة عىل زيادة مستويات التكنولوجيا يف العمليات التشغيلية 3

      . حرص الرشكة عىل التعرف عىل رضا العمالء احلاليني بشكل مستمر 4

        .التزام الرشكة بإدخال تعديالت عىل اخلدمات للحفاظ عىل رضا العمالء 5

        .سعى الرشكة إىل توسيع نطاق اخلدمات املقدمة للعمالء احلاليني 6

      . العملإنجاز هتتم الرشكة بابتكار أساليب جديدة يف  7

      . التكنولوجيا اجلديدةاعتامد نجاح الرشكة عىل قدرهتا عىل استكشاف  8

      . حرص الرشكة عىل تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات ورغبات عمالئها  9

1

0 

      . بحث الرشكة عن أساليب مبتكرة لتلبية احتياجات عمالئها 
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1

1 

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

1

2 

ا بحث الرشكة عن عمالء جدد يف أسواق جديدة         . متامر

 

 السؤال الرابع:  

(  ✓)  ، الرجاء حتديد درجة موافقتك من خالل وضع عالمة رشكة يمن موبايلأداء  بتوصيف  فيام ييل جمموعة من العبارات التي تتعلق 

العلم بأن اختيارك )موافق  الأداء  ملستوى  ا  أمام االختيار الذي تراه مناسبر  ارشكة من وجهة نظرك، مع  ( تعني احلصول عىل أكرب  متامر

 . وكلام انخفضت املوافقة يعني ذلك احلصول عىل درجة أقل ،درجة

  م

 العبــــــــــــــــــــــــــارات 

موافق   غري 

ا  متامر

 

(1 ) 

غري 

 موافق 

 

(2 ) 

موافق  

حد   إىل 

 ما

(3 ) 

 موافق 

 

 

(4 ) 

موافق  

ا  متامر

 

(5 ) 

      . مقارنة بالرشكات املنافسة الرشكة بالثالث السنوات األخرية زادت ربحية 1

األخرية 2 السنوات  بالثالث  الرشكة  مبيعات  نمو  معدل  بالرشكات    زاد  مقارنة 

 . املنافسة

     

األخرية 3 السنوات  بالثالث  للرشكة  السوقية  احلصة  بالرشكات    ارتفعت  مقارنة 

 . املنافسة

     

      .مقارنة بالرشكات املنافسة  ز املركز التنافيس للرشكة بالثالث السنوات األخريةتعزّ  4

      . مقارنة بالرشكات املنافسة زاد رضا العمالء بالثالث السنوات األخرية 5

      . مقارنة بالرشكات املنافسة حتسنت جودة اخلدمة بالثالث السنوات األخرية 6

عدد   7 األخريةانخفض  السنوات  بالثالث  العمالء  بالرشكات   شكاوى  مقارنة 

 . املنافسة

     

      . مقارنة بالرشكات املنافسة بالثالث السنوات األخرية زادت سمعة الرشكة 8

      .مقارنة بالرشكات املنافسة ارتفع رضا موظفي الرشكة بالثالث السنوات األخرية 9

موظفي   10 دوران  معدل  األخريةانخفض  السنوات  بالثالث  مقارنة   الرشكة 

 .بالرشكات املنافسة

     

       .معدل إنتاجية املوظفني بالرشكة أعىل من معدل إنتاجية موظفي الرشكات املنافسة 11

        .انخفض معدل تغيب موظفي بالثالث السنوات األخرية 12
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


