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امللخص

1

هــدف البحــث إلــى تحديــد طبيعــة ومعنويــة العالقــات بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد األداء الســياقي
فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية ،بالتطبيــق علــى عينــة مــن العامليــن بالهيئــة املصريــه العامــة للبت ــرول ،وتــم
اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة ممثلــة مــن مجتمــع الدراســة (قيــادات الصــف األول والثانــي) حســب األســاليب العلميــة ،وذلــك
باســتخدام املعادالت اإلحصائية حيث بلغ الحد األدنى املناســب لحجم العينة ( )324مفردة ،وقد اعتمد البحث على املنهج
الوصفــي ًالتحليلــي ،وتــم تصميــم قائمــة اســتقصاء لجمــع البيانــات األوليــة والتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا .وقــد أوضحــت نتائــج
البحــث ،أول :وجــود عالقــة طرديــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغي ــر مســتقل وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي
كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــةً .
ثانيــا :وجــود عالقــة طرديــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة
الوظيفيــة كمتغي ــر مســتقل والوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة
ً
امليدانيــة .ثالثــا :وجــود عالقــة طرديــة بيــن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية كمتغي ــر مســتقل وااللت ـزام بأبعــاد
األداء الســياقي كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة .ر ً
ابعــا :أن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد
ً
البشــرية متغي ــر وســيط على العالقة بين أبعاد مفهوم جودة الحياة الوظيفية وااللت ـزام بأبعاد األداء الســياقي وبناء على هذه
النتائــج تــم اقت ـراح مجموعــة مــن التوصيــات.
الكلمات املفتاحية :الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية  -جودة الحياة الوظيفية  -األداء السياقي.

املقدمة

اهتمــت البحــوث والدراســات فــي العقــود الثالثــة األخي ــرة بمفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة  Quality of Work Lifeوهــي
تعنــى اهتمــام إدارة املنظمــات بدراســة وتحليــل األســاليب التــي تعتمــد عليهــا بقصــد توفي ــر حيــاة وظيفيــة أفضــل للعامليــن ،بمــا
يســهم فــي تحقيــق أفضــل إشــباع لحاجاتهــم ورغباتهــم ،بمــا ي ــزيد مــن مســتوى القبــول والرضــا وبالتالــي تحقيــق مســتويات أداء
مرتفــع بمــا ينعكــس علــى األداء الكلــى للمنظمــة .ولذلــك أصبحــت جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن املوضوعــات الهامــة التــي توليهــا
اإلدارة الحديثــة مزيــد مــن االهتمــام (.)Hamid & Zahram, 2014
وفــى ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية  H. R .Transformationوهــو االنتقــال مــن املمارســات اإلجرائيــة إلــى
إدارة مــوارد بشــرية است ـراتيجيةُ ،ويعتب ــر ذلــك مــن أهــم املهــام الــذي تتجــه إليــة املنظمــات التــي تســعى إلــى رفــع مســتويات أداءهــا
من خالل االنتقال من الوضع الحالي إلى املفهوم الحديث إلدارة املوارد البشرية ،وذلك من خالل وظائف حيوية تتم بأفضل
املمارســات العامليــة مثــل تخطيــط قــوة العمــل  ،Workforce Planningووضــع إطــار للجــدارات ، Competency Framework
* تم استالم البحث في أغسطس  ،2019وقبل للنشر في فبراير ،2020وتم نشره في يونيو .2022
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وتخطيط التعاقب الوظيفي  ،Succession Planningواالهتمام بالتدريب والتطويـر  ،Training & Developmentوالتـركيـز
علــى تطوي ــر القيــادات  ،Leadership Developmentواالتصــال الداخلــي  ، Internal Communicationواســتقبال وتهيئــه
املوظفين الجدد  ،New Hire on Boardingوغي ــرها من األنشــطة الهامة التي تضمن التعامل األمثل مع املوارد البشــرية من
أجــل الحفــاظ عليهــا وتطوي ــرها إلطــاق كل طاقته ــا وزيــادة ارتباطهــا باملنظمــة (.)Filippone et al., 2012
وكل هــذا ينعكــس فــي شــكل ممارســات تعكــس قيــم ومعتقــدات وتوجهــات إدارة املــوارد البشــرية وعالقتهــا بالعامليــن
بمــا يوث ــر علــى الــدور الرســمي والــذي يقصــد بــه أداء املهــام ،والــدور اإلضافــي والــذي ال يعتب ــر مــن املهــام األساســية فــي األداء
التنظيمــي ،وهــذا الــدور ال يدعــم األنشــطة الرئيســة فــي املنظمــة فقــط ،بــل يشــمل األنشــطة التــي تدعــم البيئــة النفســية
واالجتماعيــة التــي بدورهــا تعمــل كمحفــز لألنشــطة والعمليــات الرئيســة التــي تتــم داخــل املنظمــة وهــو مــا يعــرف بــاألداء
الســياقي  ،Contextual Performanceوهــو يشي ــر إلــى األنشــطة التــي ال تعتب ــر مــن املهــام التــي يجــب أن يؤديهــا العامليــن والتــي
ال تكــون مرتبطــة بهــدف محــدد ولكنهــا محصلــة ألنشــطة تتعلــق بالشــخصية والدافعيــة واملســاعدات الطوعيــة التــي تخــرج عــن
املتطلبــات الرســمية للوظيفــة ،وبالتالــي هــي مجموعــه مــن الســلوكيات الشــخصية واالختياريــة التــي تدعــم الســياق االجتماعــي
والتحفي ــزي املســاعد علــى إنجــاز العمــل (.)Walter & Stephan, 2009
ومــن هنــا فــإن البحــث الحالــي أهتــم بضــرورة الربــط بيــن تطبيــق مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة باعتبــار أن االســتثمار
فــي مختلــف جوانــب الب ـرامج املتعلقــة بجــودة الحيــاة الوظيفيــة والتــي تقــوم بهــا إدارة املــوارد البشــرية لــه تأثي ــر كبي ــر ومهــم علــى
األداء التنظيمــي ،وذلــك فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية التــي تهــدف إلــى تحديــد عوامــل النجــاح الرئيســة
( )Key Success Factorsويكــون ذلــك بالســعي الدائــم لدعــم جهــود العامليــن وتدريبهــم وتحفي ــزهم واالهتمــام بــكل شــئونهم،
والــذي مــن شــأنه أن يؤث ــر بشــكل إيجابــي علــى مســتوى أدائهــم فــي شــكل تحقيــق النتائــج وخلــق القيمــة املتمثلــة باملخرجــات التــي
تحقــق النجــاح والبقــاء واالســتمرار.

اإلطارالنظري ومراجعة الدراسات السابقة
يناقــش هــذا الجــزء الجهــود البحثيــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث للوقــوف علــى األطــر النظريــة واملفاهيميــة فــي شــكل
عــرض تقييمــي لألدبيــات وحصيلــة املعرفــة العلميــة الســابقة املرتبطــة باملتغي ـرات محــل البحــث وأهــم النتائــج التــي تــم توصــل
ً
إليهــا الباحثيــن وتــم تصنيــف الدراســات الســابقة وفقــا لــكل متغي ــر مــن متغي ـرات البحــث.
ً
أول  -مفهوم جودة الحياة الوظيفية
ُيعــد العنصــر البشــرى مــن أهــم املــوارد األساســية فــي املنظمــات  ،فهــو يعتب ــر حجــر األســاس الــذي تقــوم عليــة املنظمــة ،
وهــو املحــرك الرئيــس لجميــع أنشــطتها ،بــل هــو العامــل األسا�ســي فــي نجاحهــا وتحقيقهــا ألهدافهــا  ،فبدونــه ال يمكــن االســتفادة
ً
اهتمامــا كبي ـ ًـرا بمواردهــا
مــن املــوارد األخــرى ســواء ماديــة أو معلوماتيــة ( ،)Kim, 2014ولذلــك تولــي املنظمــات الحديثــة
ابتداء من اقتنائها إلى تطوي ــرها واملحافظة عليها ،وأصبحت توجه ً
ً
جزءا كبي ـ ًـرا من مي ـزانيتها لالهتمام بهم وتحسين
البشرية،
ً
ً
بيئــة عملهــم وتحقيــق جــودة حياتهــم الوظيفيــة ،إيمانــا واقتناعــا بأهميــة ذلــك لتحقيــق أهدافهــا (.)Elise, 2014
وأتفق الباحثون مثل ( )Fapohunda, 2013و( )Chandranshu, 2012على أن أهميه بناء ودعم بـرامج جودة الحياة
الوظيفيــة باعتبــاره مــن املفاهيــم اإلداريــة ،وزاد االهتمــام بــه مــع كب ــر حجــم املنظمــات ،وعلــى مســتوى املنظمــات الدوليــة
أصبــح أحــد أقــوى عناصــر عمليــة الجــذب واالحتفــاظ بالعامليــن ،وذلــك بســبب أن هــذه الب ـرامج تســاعد علــى تحقيــق أعلــى
مســتوى مــن إشــباع حاجــات العامليــن ،وبالتالــي املســاعدة فــي تحقيــق متطلباتهــم وأهدافهــم ،وأصبــح يتعايــش وينســجم هــذا
املفهــوم باملفاهيــم اإلداريــة الحديثــة حيــث يعب ــر عــن أهميــة وجــود بيئــة عمــل آمنــه تدعــم املشــاركة واإلدارة الذاتيــة فــي األعمــال
التنظيميــة كمــا أوضــح ( )Azman, 2010أهميــة دراســة وتحليــل جــودة الحيــاة الوظيفيــة باألســاليب التــي تســتند إليهــا اإلدارة
فــي املنظمــات بقصــد توفي ــر حيــاة وظيفيــة أفضــل للعامليــن بمــا يســهم فــي رفــع أداء املنظمــة ،وتحقيــق اإلشــباع لحاجاتهــم
ورغباتهــم .فكلمــا تمي ــزت بيئــة العمــل بالقبــول والرضــا مــن العامليــن ســاهم ذلــك فــي جعــل األف ـراد مســتغرقين بشــكل كامــل
ُ
فــي وظائفهــم بمــا يــؤدى فــي النهايــة للحصــول علــى أداء أفضــل ،وتعــرف جــودة الحيــاة الوظيفيــة بأنهــا مجموعــة األنشــطة التــي
إيجابيــا علــى إنتاجيــة املنظمــة ،ويتفــق البعــض ً
ً
أيضــا
تمارســها املنظمــات بغيــة تنميــة وتطوي ــر الحيــاة أثنــاء العمــل بمــا ينعكــس
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علــى أن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تمثــل الجهــود التــي تبذلهــا املنظمــة لتحســين جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،ممــا يتطلــب إج ـراء
التغيي ـرات التــي ت ــركز علــى البحــث عــن أفضــل الطــرق لتحســين بيئــة العمــل وتخفيــض القلــق والضغــوط لــدى العامليــن .فــي
حيــن ينظــر البعــض إلــى مكونــات جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمدخــل يمكــن مــن خاللــه إمــداد العامليــن باملعلومــات واملعرفــة
والســلطة واملكافــآت التــي تنمــي األداء وتمنــح التعويــض بشــكل عــادل مــع الحفــاظ علــى اســتقرار األفـراد وكرامتهــم ،ممــا يدعــم
ويقــوى الفعاليــة للمنظمــة.
وتعب ــر بيئــة العمــل املاديــة عــن كل مــا يتعلــق بموقــع ومــكان العمــل ،وتصميــم وت ــرتيب األثــاث واملعــدات واألجهــزة
واإلضــاءة والتهويــة والرطوبــة والضوضــاء والتــي يجــب أن تتــواءم مــع مواصفــات وخصائــص العامليــن بهــدف تحقيــق الرضــا
ورفــع اإلنتاجيــة واالنجــاز ،وأوضحــت دراســة (قري�شــى وآخــرون )2016 ،أن بيئــة العمــل املاديــة تؤث ــر علــى مســتوى رضــاء وأداء
وإنتاجيــة الفــرد فكلمــا كانــت ظــروف العمــل املاديــة مناســبة كلمــا كان اســتعداد الفــرد للعمــل أحســن وعلــى العكــس عندمــا
تكــون بيئــة العمــل املاديــة ســيئة فــان العامليــن ســيجدون صعوبــة فــي تنفيــذ األعمــال.

ً
ثانيا  -املفاهيم الحديثة إلدارة املوارد البشرية
أن الــدور األســاس إلدارة املــوارد البشــرية ً
وفقــا للمفاهيــم الحديثــة هــو القيــام بالتقييــم املســتمر ملــدى مالئمــة العامليــن
للقيــام بتنفيــذ املهــام املطلوبــة بمــا يحقــق تنفيــذ مهماتهــا واست ـراتيجيتها ،ويتضمــن هــذا التقييــم أهميــة تحديــد الجوانــب التــي
تحتــاج إلــى تنميــة وتطوي ــر مســتمر فــي الخصائــص واملعــارف واملهــارات الالزمــة وذلــك مــن أجــل ســد الفجــوة فــي أداء العامليــن
ســواء علــى مســتوى العمــل الفــردي أو العمــل الجماعــيً ،
وأيضــا التحفي ــز املســتمر لهــم ألداء األدوار املطلوبــة منهــم والقيــام
بهــا .فتقييــم أداء العامليــن يشــمل التعــرف علــى جميــع الســلوكيات التــي يقــوم بهــا العامليــن ،وهــذه الســلوكيات التــي قــد تكــون
متعلقــة بالقيــام بــأداء املهــام والــذي يعب ــر عنهــا بالــدور الرســمي ،أو الســلوكيات املتعلقــة بالقيــام بالــدور اإلضافــي والــذي يعب ــر
عنهــا بــأداء ســلوكيات األداء الســياقي .وهــذا ينعكــس فــي شــكل تغي ـرات فــي الطــرق التــي يتــم بهــا تحليــل الوظائــف ،كمــا يؤث ــر فــي
تحديــد املجــاالت الوظيفيــة الخاصــة باالختيــار والتعييــن وتقييــم األداء املوضوعــي املبنــى علــى أســاس الجــدارات كأســاس للت ــرقية
والتدريــب.
اهتمــت بعــض الدراســات باملفهــوم الحديــث إلدارة املــوارد البشــرية باعتبــاره مــن املفاهيــم التــي عرفــت مــن وجهــات نظــر
متعــددة ،واتفقــت هــذه الدراســات علــى أن هــذا املفهــوم يعكــس مجموعــه املمارســات الحديثــة التــي تهــدف إلــى اســتقطاب
وتحفي ــز وجــذب والحفــاظ علــى العامليــن الذيــن يســتطيعون تحقيــق الفعاليــة التنظيميــة (.)Duppada & Aryasri, 2011
وأكدت دراسات أخرى مثل دراسة ( )Aminu & Yudi, 2014و( )Caliskan, 2010 ( )Luftim, 2014على معرفة أثـر املمارسات
ً
ً
االست ـراتيجية إلدارة املــوارد البشــرية وفقــا للمفاهيــم الحديثــة والتــي تشــكل مدخــا أساسـ ًـيا لتحقيــق املي ــزة التنافســية ،مثــل
(املحافظــة علــى املــوارد عاليــة املهــارات ،وإدارة املواهــب ،وإدارة التنــوع ،والقيــادة ،وتصميــم العمــل ،والتعليــم والتطوي ــر،
وإدارة املعرفــة ورأس املــال الفكــري ،واملحافظــة علــى القيــم األساســية ،والدافعيــة وااللت ـزام واملشــاركة ،وإدارة األداء
والحوافــز) وتوصلــوا إلــى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك فهــم أعمــق ملمارســات أداء إدارة املــوارد البشــرية فــي الــدول الناميــة فــي ضــوء
تحــول أداء إدارة املــوارد البشــرية وفــق املفاهيــم الحديثــة ،وذلــك مــع انتشــار نمــوذج التحــول ل ـ «كون ــر والريتــش» املشــهور حــول
العالــم ( )Model Ulrichونجــاح النمــوذج إلــى حــد مــا فــي اندونيســيا باعتبارهــا أحــد الــدول الناميــة .وتوصلــت الدراســة ً
أيضــا إلــى
أن تطبيــق النمــوذج أظهــرت مؤشـرات إيجابيــة لتحســن أداء إدارة املــوارد البشــرية وتبنــت عــدة دراســات أخــرى التحديــات التــي
تواجههــا إدارة املــوارد البشــرية فــي ظــل التغي ــر العالمــي وتغي ــر بيئــة العمــل وزيــادة االعتمــاد علــى سياســات االســتقطاب ،وإدارة
األداء ،كشــفت الدراســة إلــى التوجهــات العامليــة االست ـراتيجية ،وأهميــة التحــول فــي أداء إدارة املــوارد البشــرية إلــى املفاهيــم
الحديثــة إلــى أن الدراســة توصلــت إلــى أن املحــاوالت قــد تفشــل بســبب التـركي ــز علــى األمــور اإلداريــة للعمليــات وقصــور فــي
املســاءلة فــي التنفيــذ للرؤيــة وقصــور االعتمــاد علــى املهــارات اإلداريــة وعجــز فــي الجــدارات املطلوبــة لتقديــم اإلضافــة لألعمــال
(.)Filippone, 2012
وأشــارت دراســة ( )Duppada, 2011إلــى معرفــة أث ــر تحــول أداء إدارة املــوارد البشــرية فــي الشــركات متعــددة الجنســية
والتحديــات التــي تواجــه إدارة املــوارد البشــرية نتيجــة االنتشــار الجغرافــي ،وان ممارســات املــوارد البشــرية التــي تتعلــق بعمليــات
جــذب واســتقطاب املواهــب ذات املهــارات املتعــددة ،والحفــاظ علــى الكفــاءات أصبحــت عمليــة معقــدة ،وتوصلــت إلــى أن
االعتمــاد علــى املصــادر الخارجيــة  Outsourcingأصبــح مــن املمارســات التــي تعتمــد عليهــا إدارة املــوارد البشــرية فــي هــذه
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الشــركات لكــي يحفــظ لهــا مركــز تناف�ســي عالمــي .وتوصلــوا أيضــا إلــى أن االهتمــام باملغت ــربين وتدريبهــم تتطلــب جهــود كبي ــرة مــن
إدارة املــوارد البشــرية الن عمليــة االغت ـراب  Expatriation Processتتطلــب تخطيــط وتدريــب لتحقيــق أكب ــر اســتفادة تعــود
علــى املنظمــة .وركــزت الدراســات مثــل دراســة ( )Fayd, 2010علــى ممارســات عديــدة ســوف ن ــركز فــي هــذه الدراســة منهــا علــى:
وضــع إطــار للجــدارات ،وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي ،ويتضمــن (تنميــة املســار الوظيفــي ،وخلــق الصــف الثانــي مــن القيــادات،
والتدريــب املبنــى علــى الجــدارة).
 - 1وضع إطارللجداراتCompetency Framework :
أوضــح ( )Steven, 2012أن وضــع إطــار للجــدارات يعنــي تحديــد الصفــات الرئيســة مــن املعــارف واملهــارات والســمات
املطلوبة ألداء العمل الفردي والجماعي حتى يصل إلى مستوى توقعات املنظمة .وعرفها ( )Ellenf, 2012على أنها عملية وضع
إطــار مرجعــي للمقارنــة بيــن مســتوى األداء الفعلــي واملســتوى املطلــوب مــن جــدارات األفـراد داخــل املنظمــة مــن أجــل تنفيــذ املهام
بكفــاءة وفعاليــة .ويتضمــن ذلــك جميــع الجــدارات الخاصــة بسياســات التوظيــف ،والتقييــم للوظائــف ،والتدريــب والتطوي ــر
وتنميــة املهــارات والقــدرات ،وذلــك لضمــان تحديــد نقــاط القــوة والضعــف الداخليــة ،وبالتالــي فهــم ودعــم التطوي ــر الوظيفــي.
وتهــدف عمليــة وضــع إطــار للجــدارات ومــا يطلــق عليهــا بعــض الكتــاب رســم خرائــط الجــدارات Mapping The Competencies
التـركي ــز علــى مهــارات اإلبــداع واالبتــكار والخب ــرة الفنيــة والجــودة والتـركي ــز علــى العميــل ،وذلــك مــن خــال وضــع أهــداف
است ـراتيجية لتحقيقهــا ،بمــا يســاعد فــي أن تكــون املنظمــات أكث ــر كفــاءة وفعاليــة وتحقيــق التمي ــز التناف�ســي.
وأوضــح الباحثــون ( )Berger & Vaishali, 2015و( )Boglind & Hallsten, 2011علــى أهميــة رســم خرائــط الجــدارات
لتحديــد املهــارات املســتقبلية وتتضمــن النظــم ،والثقافــة ،والفلســفة التــي تنتهجهــا إدارة املــوارد البشــرية فــي ضــوء التحديــات
العامليــة باعتبــار أن عمليــة رســم خرائــط الجــدارات نشــاط أسا�ســي يجــب أن تقــوم بــه إدارة املــوارد البشــرية مــن أجــل تحديــد
جهــود التطوي ــر وتحديــد الكفــاءات الســلوكية واملعــارف واملهــارات األزمــة ألداء العمــل .وحــددوا خطــوات لرســم خرائــط
الجــدارات منهــا (رســم الخرائــط ،تحديــد الهيــكل التنظيمــي ،املســتويات التــي توضــح الوصــف الدقيــق لألف ـراد واإلدارات،
وإج ـراء مقابــات شــبة منتظمــة  ،Conducting Semi Structured Interviewsوجمــع البيانــات ،ووضــع قائمــة باملهــارات
املطلوبــة ،وتحديــد مســتويات املهــارة ،وتقييــم الجــدارات املحــددة ،وإعــداد جــداول بالجــدارات ،وتحديــد خريطــة الجــدارات،
وتحديــد املنهجيــة املســتخدمة) .وقــد طبقــوا دراســاتهم علــى املنظمــات الهنديــة ،وفــى النهايــة توصلــوا إلــى أن تنميــة املهــارات مــن
خالل رســم خرائط الجدارات هي واحدة من أكث ــر الوســائل دقة في تحديد الوظائف الســلوكية لجدارات األفراد ،وذلك على
اعتبــار أن الجــدارات هــي مجموعــة مــن املعــارف واملهــارات الالزمــة واملطلوبــة ألداء الوظائــف بكفــاءة وفعاليــة.
ويعتمــد هــذا املنهــج علــى رســم خرائــط الجــدارات والتــي تحــدد فيهــا بدقــة الجــدارات الرئيســة للجميــع العمليــات التــي
تتضمــن (تقييــم الوظائــف ،والتدريــب والتطوي ــر ،والتوظيــف) ،ويكــون ذلــك عــن طريــق ويتــم االعتمــاد علــى نتائــج عمليــة تحليل
الوظائــف وتطوي ــر الوصــف الوظيفــي القائــم ،وتحليــل دقيــق للمدخــات مــن خــال مجموعــه مــن الكفــاءات وتحويلهــا إلــى
كفــاءات قياســية.
وأشــار ( )Ishtiak, 2012إلــى أن رســم خرائــط الجــدارات ممارســة أساســية مــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية ألنــه
يتــم عــن طريقهــا تحديــد املهــارات املطلوبــة فــي جميــع األنشــطة (التوظيــف ،وإدارة األداء ،والت ــرقيات ،وتحديــد االحتياجــات
التدريبيــة) مــن أجــل تحديــد املهــارات الالزمــة والقيــام بالعمــل ،ألن األداء الجيــد ال يكفــى وحــدة ،والبــد مــن اســتكمال املهــارات
واملعــارف الالزمــة لتحديــد الجــدارات داخــل املنظمــة ،ويكــون ذلــك عــن طريــق إجـراء املقابــات الســلوكية وتجميــع املعلومــات
عــن الســلوك الشــائع ألنــه مؤشــر عــن الســلوك املســتقبل ،أو عــن طريــق إجـراء املقابــات الشــخصية ووضــع اســتنتاجات حــول
الشــخصية ولكــن ليســت بالطــرق التقليديــة وفــى النهايــة يتــم رســم خرائــط الجــدارات عــن طريــق تحديــد التوافــق بيــن الجــدارات
الرئيســة للمنظمــة وإدراج ذلــك فــي مختلــف العمليــات واملمارســات التــي تقــوم بهــا إدارة املــوارد البشــرية.
 - 2تخطيط التعاقب الوظيفي Succession Planning
اســتحوذ موضــوع تخطيــط التعاقــب الوظيفــي علــى اهتمــام الباحثيــن لســنوات عديــدة خاصــة فــي العقــد األول مــن
القــرن الواحــد والعشــرين حيــث تحتــاج املنظمــات إلــى تخطيــط التعاقــب الوظيفــي لبنــاء قــادة املســتقبل ،وذلــك باعتبــاره أحــد
املهــام الرئيســية إلدارة املــوارد البشــرية ألنــه أشــبة بعمليــة التنبــؤ بمــا يحــدث فــي املســتقبل ،فهــو يعنــي إيجــاد القائــد البديــل
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الــذي ينــوب عــن شــاغل الوظيفــة فــي حالــة غيابــة ألي ســبب مــن األســباب ،أن عــدم اإلدراك املبكــر ألهميــة تخطيــط التعاقــب
الوظيفــي ســوف يت ــرتب عليــة ت ــرك املناصــب شــاغرة ،وبمــا يــؤدى إلــى وجــود فجــوة فــي الوظائــف القياديــة بمــا ينعكــس سـ ًـلبا علــى
األداء الكلــى للمنظمــة .وأشــار العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن مثــل ( )Dalton, 2007إلــى أن وجــود خطــط للتعاقــب الوظيفــي
تكــون مــن أجــل استكشــاف الخيــارات والبدائــل املتاحــة لحمايــة املنظمــات واالنتقــال إلــى املســتقبل بمــا يضمــن تحقيــق الرؤيــة
املســتقبلية ،وذلــك مــن خــال خطــط للتعاقــب التــي تضمــن توظيــف املتفوقيــن وتطوي ــر معارفهــم وقدراتهــم ومهاراتهــم للنهــوض
والت ــرقي إلــى الوظائــف األعلــى.
ً
ووفقــا للمفهــوم الحديــث إلدارة املــوارد البشــرية تعتب ــر عمليــة تخطيــط للتعاقــب الوظيفــي أحــد املمارســات املهمــة التــي
تضمــن االختيــار الســليم لقــادة املســتقبل ،واســتقطاب املواهــب والعمــل علــى رعايتهــم وتطوي ــر مهاراتهــم ،ويجــب علــى اإلدارة
إعطائهــم حريــة تطبيــق خطــط للتعاقــب الوظيفــي فــي جميــع الظــروف التــي تمــر بهــا املنظمــة ،وذلــك لدعمهــم لتشــجيع االبتــكار
واإلبــداع ،وإتبــاع أحــدث األســاليب لتقييــم األداء ،واملتابعــة وتنفيــذ املهــام.
وباإلضافــة إلــى أن إث ـراء خطــط للتعاقــب الوظيفــي تكــون مــن خــال التعــرف علــى املوظفيــن األكفــاء واملتمي ــزين فــي
جميــع اإلدارات داخــل املنظمــة ،والعمــل علــى النهــوض بمســتويات أدائهــم وتشــجيع القيــام بــاألدوار املطلوبــة منهــم ،وتحديــد
االحتياجــات التطوي ــرية إلعدادهــم لشــغل الوظائــف  ،وتبنــي ( )Hill, 2005فكــرة أن تخطيــط للتعاقــب الوظيفــي هــي عمليــة
التعــرف علــى خلفــاء للمناصــب الرئيســية فــي جميــع األقســام داخــل املنظمــة  ،وتحديــد األدوار القياديــة لشــغل املناصــب مــن
أجــل تطوي ــر قــوة العمــل وتوفي ــر التنــوع الــازم لتحقيــق األهــداف املســتقبلية بوجــود است ـراتيجية إلدارة املواهــب .
وأشار ( )Huang, 2004إلى أن هناك ثالثة نماذج أساسية لتخطيط التعاقب الوظيفي:
	-تخطيــط للتعاقــب الوظيفــي قصي ــر األجــل  Short Term or Emergency Replacementsوهــذا النمــوذج هــو
األكث ــر شـ ً
ـيوعا ،فهــو ي ــركز علــى الحــاالت الطارئــة التــي تحــدث خــال تطــور مفاجــئ مثــل مغــادرة أحــد األفـراد األكفــاء
نتيجــة (مــرض ،أو مــوت ،أو تغيــب عــن العمــل ،أو توســع أو تقلــص األعمــال) ،لذلــك فــإن تخطيــط للتعاقــب الطــارئ
هــو أمــر يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار علــى أنــه قــد يعــرض املنظمــة لفقــد جانــب مــن املعرفــة الواجــب االحتفــاظ بهــا.
	-تخطيــط للتعاقــب الوظيفــي طويــل األجــل للمواهــب  Long Term Planning or Managing Talentهــو التخطيــط
طويــل األجــل إلدارة املواهــب ويكــون بالتـركي ــز علــى االحتياجــات املســتقبلية للمنظمــة ،وفــى هــذه الحالــة ت ــرغب إدارة
ً
املــوارد البشــرية فــي تنميــة قــادة مــن املواهــب املوجــودة لديهــا ،وتطوي ــر ب ـرامج إدارة املواهــب ليصبــح عمــا أساسـ ًـيا
عــن طريــق است ـراتيجية طويلــة األجــل لتنميــة رأس املــال الفكــري والــذي يتــم عــن طريقــة اكتشــاف املواهــب املوجــودة
داخــل املنظمــة ،وتبنــى املهــارات املســتقبلية املطلوبــة لنجــاح املنظمــة وتحفي ــز العامليــن عــن طريــق است ـراتيجية
لالحتفــاظ باملواهــب والتطوي ــر الوظيفــي.
	-تخطيــط للتعاقــب الوظيفــي عــن طريــق املــزج بيــن النموذجيــن  Combination of Both The Plansفــي هــذه الحالــة
تقــوم اإلدارة العليــا بوضــع تخطيــط للتعاقــب الوظيفــي علــى املــدى الطويــل والتحفي ــز للحــاالت الطارئــة التــي مــن
املمكــن أن تحــدث لضمــان عــدم التأثي ــر بفقــدان املعرفــة.
ونســتطيع القــول إن القائميــن علــى إدارة املــوارد البشــرية ســوف يحصلــون علــى العديــد مــن املزايــا عنــد إعــداد خطــط
للتعاقــب الوظيفــي تفــوق مــا تتكبــده املنظمــة فــي حالــة عــدم التخطيــط لــه .ولذلــك فالتخطيــط الســليم واالتصــاالت املســتمرة
تضمــن عــدم وجــود فجــوات بفـراغ الوظائــف الشــاغرة داخــل املنظمــة.
 - 3إعداد الصف الثاني من القيادات
إن القائــد الفعــال هــو الــذي يقــود مــن يكونــوا قــادة أكفــاء فــي املســتقبل ،ولــن يتســنى ذلــك بطبيعــة الحــال دون اإلعــداد
ً
معرفيــا ،وتعديلــه
لصفــوف قياديــة تاليــة علــى كل املســتويات ،هــذه الصفــوف تكــون قــادرة علــى اســتيعاب كل مــا هــو جديــد
وإث ـراءه بمــا يواكــب كل االحتياجــات املتجــددة للمنظمــة ،ومــا يط ـرأ عليهــا أدوارهــا املختلفــة مــن تغي ـرات جوهريــة ،ولذلــك
أصبحــت عمليــة تنميــة وإعــداد الصــف الثانــي مــن القيــادات مــن بيــن أهــم املهــام األساســية (.)Fapohunda, 2013
أن االهتمــام بتنميــة مهــارات الصــف الثانــي مــن القيــادات أصبــح الشــغل الشــاغل للمنظمــات ملواجهــه التحديــات ،وذلــك
بتهيئــة العامليــن وصقــل خب ـراتهم وإبداعاتهــم لزيــادة ث ــروة املنظمــة ،ويتــم ذلــك بالتغلــب علــى أوجــه القصــور وإتاحــة الفــرص
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للنمــو والت ــرقي للمناصــب األعلــى عــن طريــق تحمــل املســئوليات ،وزيــادة الســلوكيات التــي تدعــم البنــاء القيمــي فــي العمــل وزيــادة
الشعور بالثقة واالستقرار واألمن الوظيفي والرغبة في االستدامة في املنظمة والتمسك بالعمل لديها ()Kaiser et al., 2011
 - 4التدريب املبنى على الجدارة
علــى املنظمــات التــي تبحــث عــن العامليــن ذات الجــدارات املرتفعــة وإتبــاع نظــم وأســاليب وإج ـراءات مــن شــأنها تنميــة
الجــدارات ،ولكــن نجــد العديــد مــن املنظمــات تخفــق فــي اكتشــاف طــرق تنميــة الجــدارات ،وإدارة املــوارد البشــرية هــي التــي تتولــى
ذلــك علــى اعتبــار أنهــا أدوات للتطوي ــر والتنميــة وبالتالــي هــي ت ــرتبط بــاألداء الوظيفــي ومــا يقــوم بــه العامليــن مــن الــدور الرســمي
أو الــدور اإلضافــي املطلــوب منهــم.
ومثلمــا أوضــح ( )William, 2010إن تنميــة الجــدارات تتطلــب مهــارات است ـراتيجية تتضمــن عالقــات  ،وإبــداع وابتــكار،
وقيــادة ،ومواجهــه مخاطــر ،وصنــع قـرارات ،وإدارة مواهــب ،وذكاء عاطفــي.
وأشــار ( )Smith & Houghton, 2006إلــى أهميــة التدريــب املبنــى علــى الجــدارة وعمليــة رســم خرائــط الجــدارات ووضــع
إطــار لهــا باعتبــار أنهــا عمليــة تســاعد فــي تنميــة الكفــاءات التــي يــوكل لهــا تحقيــق األهــداف االست ـراتيجية إلدارة املــوارد البشــرية
بحيــث تســتطيع أن تت ــرجم إلــى معايي ــر لتقييــم األداء .باإلضافــة إلــى أنهــا تســاعد فــي عمليــه تحديــد االحتياجــات التدريبيــة
وبالتالــي يكــون التدريــب املبنــى علــى الجــدارات ،وفــى النهايــة تســاعد هــذه الب ـرامج فــي تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة وبالتالــي تســتطيع
املنظمــات بنــاء قدراتهــا التنافســية.
وتبنــى ( )Harris, 2003إن التدريــب املبنــى علــى الجــدارة يتطلــب القيــام بعمليــة تحديــد الجــدارات التــي تحتــاج إلــى تدريــب
وتنميــة وتطوي ــر ،عــن طريــق االعتمــاد علــى النتائــج واألداء والســلوكيات التــي تظهرهــا عمليــة تقييــم األداء ،والتــي يتــم االعتمــاد
عليهــا مــن أجــل تحديــد الجــدارات التــي تحتــاج إلــى التدريــب والتطوي ــر وتنميــة املهــارات والقــدرات وتعديــل الســلوكيات ،األمــر
الــذي يســاعد علــى التـركي ــز علــى االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة واملطلوبــة لتحقيــق أهــداف الوظيفــة وأهــداف املنظمــة.
وأضــاف ( )Ishak & Alam, 2009أن تنميــة الجــدارات تتطلــب تحديــد الفجــوات فــي األداء والعمــل علــى ســدها
 Identify the Gap and Translate ITويتــم تحديــد الفجــوات فــي املنظمــة بيــن مســتوى األداء املطلــوب واألداء الفعلــي ،ويكــون
ذلــك أســاس تحديــد االحتياجــات الفعليــة مــن ب ـرامج التدريــب والتطوي ــر ،ولذلــك توجــه كل جهــود أنشــطة التدريــب نحــو
ســد هــذه الفجــوات فــي األداء وبالتالــي تتــم عمليــة تحديــد الجــدارات املطلوبــة ،وتصميــم ب ـرامج وآليــات التدريــب املبنــى علــى
الجــدارات ،وبعــد ذلــك يتــم قيــاس نقــل أث ــر التدريــب مباشــره بعــد انتهــاء ب ـرامج التدريــب واملتابعــة تكــون مســتمرة بعــد مــرور
فت ــرة معينــه للكشــف عمــا إذا كان تــم نقــل أث ــر التدريــب أم ال.
وأشــاروا كل مــن ( )William, 2010إلــى العالقــة بيــن الجــدارة ومســتوى األداء وأوضحــوا أن هنــاك عالقــة ســببية قويــة
بيــن درجــة جــدارة املوظــف ومســتوى أدائــه داخــل املنظمــة ،فكمــا تتحــول األفــكار إلــى أفعــال وســلوكيات ،تتحــول املهــارات
والســمات الوظيفيــة إلــى أداء متمي ــز وإنجــازات ،وقــد يكــون مــن الخطــاء اعتبــار كل املهــارات الفرديــة جــدارات وظيفيــة،
فالجدارة الوظيفية لها تأثي ــر فعال على أداء العاملين ،ألنها بمثابة مدخالت أساســية يســتخدمها املوظف في إنتاج أنشــطته
ومخرجاتــه فــي بيئــة العمــل.
ولذلــك هــم يعتب ــروا ( )Gayathiri, 2013تقييــم األداء مــن املمارســات األساســية إلدارة املــوارد البشــرية باعتبــاره
وســيلة فعالــة لتحديــد أداء العامليــن ،إال أنــه ال ي ـزال هنــاك عــدد كبي ــر مــن أنظمــة التقييــم املســتخدمة ت ــركز علــى صفــات
العامليــن بشــكل موســع وفــى كثي ــر مــن األحيــان يتــم تقييــم األداء وقياســه علــى أنــه بنــاء أحــادي ُ
البعــد ،ولكــن فــي ظــل املفهــوم
الحديــث الناتــج مــن تحــول أداء إدارة املــوارد البشــرية أصبحــت املنظمــات تحتــاج إلــى تجــاوز التحليــات التقليديــة للوظائــف،
ً
وإج ـراء تحليــل عــل مســتوى املنظمــة ،وتحديــد مــدى أهميــة كل جانــب مــن جوانــب األداء فضــا عــن الفــروق فــي مســتويات
األداء لتحديــد أوجــه النقــص والقصــور التــي يعانــي منهــا العاملــون ،والتــي تشي ــر إلــى ضــرورة تنفيــذ بعــض الب ـرامج التدريبيــة
الالزمــة لتحســين ورفــع مســتويات األداء ،وذلــك مــن خــال تحديــد املهــارات املطلــوب رفعهــا لــدى أفـراد وإدارات معينــة والعمــل
علــى تغيي ــر اتجاهاتهــم ،وزيــادة معارفهــم ،وتطوي ــر مهاراتهــم فــي مجــاالت وظيفيــة محــددة مــن خــال كشــف أســباب القصــور
فــي األداء التــي مــن املمكــن أن يعالجهــا التدريــب ،وإيجــاد است ـراتيجيات طموحــة للتحســين والتطوي ــر املســتمر ألداء العنصــر
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البشــرى مــن خــال أدوات وآليــات التدريــب املبنــى علــى الجــدارات ،ويتــم ذلــك مــن خــال تحقيــق الفــروض املتعلقــة بتحســين
وتطوي ــر األداء وذلــك بالتوجــه املعرفــي وإكســاب املهــارات وتعديــل الســلوكيات واالتجاهــات ،والتــي البــد أن تتوفــر فــي شــاغل
الوظيفــة ،والتــي يظهرهــا الفــرد خــال أدائــه للعمــل ،حيــث يتــم مــن خــال ذلــك تحديــد الجــدارات املتعلقــة بشــاغل الوظيفــة
وإيجــاد الوســائل والطــرق واآلليــات املناســبة لتحديدهــا ،والتعــرف عليهــا ثــم تطبيــق اآلليــات واألدوات املالئمــة لقيــاس األداء
البشــرى ثــم تحديــد الفــروق واالنح ـراف عــن معايي ــر األداء املالئمــة للجــدارات املتمي ــزة ،ثــم بعــد ذلــك يتــم اتخــاذ الق ـرارات
املناســبة بتحديــد االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة بنـ ًـاء علــى ذلــك ،ثــم يتــم تصميــم وتنفيــذ األنشــطة التدريبيــة التــي تبنــى علــى
الجــدارات والتــي تحقــق تحســين وتطوي ــر األداء فــي كل وقــت.
ً
ثالثا  -األداء السياقي Contextual Performance
ُيعــد األداء الســياقي مــن املفاهيــم اإلداريــة الحديثــة نسـ ًـبيا فــي إطــار الســلوك التنظيمــي االيجابــي ،وذلــك ألنــه مــن

األنشــطة التــي ال تعتب ــر مــن أنشــطة املهــام الرئيســة التــي يقــوم بهــا العاملــون أو التــي تكــون مرتبطــة بتحقيــق هــدف معيــن
مــن أهــداف املنظمــة ،ولكنــه مــن املعايي ــر األساســية االســتثنائية لتحقيــق التمي ــز للمنظمــة ( ،)Febles, 2005حيــث يجعــل
األف ـراد والجماعــات أكث ــر كفــاءة وفعاليــة ،ولذلــك فــاألداء الســياقي يدعــم البيئــة التنظيميــة واالجتماعيــة والنفســية ،وفــرق
العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن ومنهــم ( )Van Scotter, 2000بيــن ســلوكيات األداء الســياقي وأداء املهــام Task Performance
ويقصد بأداء املهام أداء الدور الرسمي ُ In-Role Performanceويعبـر عنه باملهام التي يجب أن يؤديها األفراد والتي تـرتبط
بتحقيــق هــدف محــدد ،وبالتالــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي األداء التنظيمــي ،ويختلــف األداء الســياقي عــن أداء املهمــة فــي عــدة
جوانــب منهــا ( )Walter, 2009و(:)Scotter, 2000
	-فــي إطــار أداء املهمــة فــإن ســلوكيات األداء الســياقي ال تدعــم الجانــب الفنــي للمنظمــة أو مــا يقــوم بــه الفــرد أثنــاء
العمــل ،ولكــن أداء املهمــة تتضمــن مــا يمكــن قياســه بشــكل كمــي وي ــرتبط بأهــداف املنظمــة ،بينمــا ســلوكيات األداء
الســياقي تدعــم العوامــل النفســية واالجتماعيــة املحيطــة بالجانــب الفنــي.
	 -فــي إطــار أداء املهمــة فــإن أداء املهمــة تكــون مختصــة بعمــل مــا دون غي ــرة ،بينمــا ســلوكيات األداء الســياقي تعب ــر عــن
الــدور اإلضافــي الــذي يقــوم بــه الفــرد  Extra-Roll Performanceوالــذي يتشــابه فــي كل الوظائــف ألنــه يعب ــر عــن
الســلوك التطوعــي أو الســلوكيات التــي تظهــر كل ســلوكيات املســاعدة والتعــاون ،هــذه باإلضافــة إلــى أن أداء املهمــة
تكــون محــددة فــي وصــف الوظيفــة بينمــا ســلوكيات األداء الســياقي ســلوكيات اختياريــة يصعــب وصفهــا أو تحديدهــا
(.)Mindy et al., 2012
	-تبايــن أنشــطة أداء املهمــة بتبايــن املهــارات والقــدرات املعرفيــة واإلدراكيــة لألف ـراد ،فــي حيــن أن ســلوكيات األداء
الســياقي تختلــف باختــاف الخصائــص الشــخصية وأســاليب التحفي ــز.
	-تكــون أنشــطة أداء املهمــة مــن األنشــطة املحــددة واملعروفــة ضمــن التوصيــف الوظيفــي ،وفــى إطــار متطلبــات أداء
الــدور الرســمي ،وذلــك علــى العكــس مــن ســلوكيات األداء الســياقي حيــث إنهــا تعب ــر عــن الكفــاءة غي ــر الوظيفيــة
.)Jude & Rich, 2006( Non-Job Specific Proficiency
وأشــار ( )Febles, 2005األداء الجيــد فــي العمــل ينطــوي علــى أكث ــر مــن مجــرد تحقيــق األهــداف املحــددة للفــرد ،وهــو مــا
يشي ــر إليــة األداء الســياقي وهــي األنشــطة التــي تســاعد فــي توضيــح األهــداف والتوقعــات مــن خــال معايي ــر ســلوكية تعــزز القيــام
بــاألداء الســياقي.
وأكــد ( )Podsakoff & Blume, 2009علــى إنــه فــي بعــض األحيــان يكــون مــن الصعــب تصنيــف ســلوك األداء الســياقي علــى
أنــه دور إضافــي ،وأشــار أن بعــض املنظمــات تقــوم بتقدي ــر ســلوكيات األداء الســياقي للعامليــن فيهــا وتقــوم بمنــح حوافــز وبالتالــي
يكــون ذلــك بمثابــة اعت ـراف بمســاهمات العامليــن إلنجــاز األعمــال.

التعليق على الدراسات السابقة
توجــد بعــض الدراســات تناولــت مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة مثــل دراســة كل مــن ()Fapohunda, 2013
و( )Sinha, 2012والتــي أكــدت علــى أهميــه بنــاء ودعــم ب ـرامج جــودة الحيــاة الوظيفيــة باعتبــاره مــن املفاهيــم اإلداريــة الــذي
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زاد االهتمــام بهــا فــي الفت ــرة األخي ــرة ،وتوصلــت دراســة ( )Elise, 2014إلــى تأثي ــر زيــادة االهتمــام بأبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة
علــى أداء العامليــن ،واهتمــت دراســة ( )Walter & Stephan, 2009بتوضيــح الفــرق بيــن ســلوكيات األداء الســياقي وأداء
املهــام  Task Performanceويقصــد بــأداء املهــام أداء الــدور الرســمي  In-role Performanceويعب ــر عنــه باملهــام التــي يجــب
أن يؤديهــا األف ـراد والتــي ت ــرتبط بتحقيــق هــدف محــدد ،وبالتالــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي األداء التنظيمــي ،وتوجــد دراســات
أخــرى ركــزت علــى إمكانيــة وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية
وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي واهتمــت بعــض الدراســات باملفهــوم الحديــث إلدارة املــوارد البشــرية باعتبــاره مــن املفاهيــم
التــي عرفــت مــن وجهــات نظــر متعــددة ،إال أن هــذه الدراســات اتفقــت جميعهــا علــى أن هــذا املفهــوم يعكــس مجموعــه مــن
املمارســات الحديثــة التــي تهــدف إلــى اســتقطاب وتحفي ــز وجــذب والحفــاظ علــى العامليــن الذيــن يســتطيعون تحقيــق الفعاليــة
التنظيمية ( .)Duppada & Aryasri, 2011وأكدت دراسات أخرى مثل دراسة ( .)Aminu & Yudi, 2014و()Luftim, 2014
ً
( )Caliskan, 2010علــى معرفــة أث ــر املمارســات االست ـراتيجية إلدارة املــوارد البشــرية وفقــا للمفاهيــم الحديثــة والتــي تشــكل
ً
مدخــا أساســيا لتحقيــق االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي .ودراســات أخــرى أظهــرت إمكانيــة وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة
إحصائيــة بيــن االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية مثــل دراســة ()Harris, 2003
و(.)William, & Jim, 2010

مشكلة البحث
توجــد نــدرة كمــا ســبق القــول فــي الدراســات والبحــوث التــي تناولــت العالقــات بيــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد
األداء الســياقي فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية ،ممــا يشــكل فجــوة معرفيــة تتطلــب إج ـراء دراســة متعمقــة
لهــذه العالقــات ،ولقــد تبلــورت مشــكلة البحــث فــي التســاؤل التالــي:
ما و اقع تطبيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية وعالقتها باألداء السياقي في ظل الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية؟

مبـررات البحث

نــال موضــوع االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة قـ ً
ـدرا كبي ـ ًـرا مــن االهتمــام مــن قبــل الباحثيــن ملــا لــه مــن التأثي ــر علــى
العديــد مــن النتائــج ســواء بالنســبة للعامليــن أو املدي ــرين أو املنظمــة ،ويعتب ــر املــورد البشــرى هــو عنصــر االرتــكاز ألي منظمــة
ت ــرغب فــي تحقيــق أهدافهــا ،وتواجــه املنظمــات اليــوم العديــد مــن املتغي ـرات ســواء فــي بيئــة العمــل الداخليــة أو الخارجيــة
وزادت الضغــوط املفروضــة علــى املنظمــات ألحــداث التغي ـرات الالزمــة ملواكبــة هــذه التحديــات ،ومــن أهــم املجــاالت التــي يمكــن
مــن خاللــه التعامــل مــع هــذه التحديــات هــو مواردهــا البشــرية التــي تعتب ــر مــن أهــم املــوارد فــي املنظمــة وذلــك كمــا أوضحــت
الدراســات مثــل (. )Kalayanee, 2010
ولقــد أدى التجاهــل والتعامــل التقليــدي واإلجرائــي لتأثي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة بأبعادهــا الوظيفيــة ،والتنظيميــة،
واالجتماعيــة علــى أداء العامليــن ( ، )Hamid & Zahram, 2014ففــي حالــة توفــر حيــاة وظيفيــة ذات جــودة منخفضــة تتمي ــز
بغيــاب بيئــة العمــل الداعمــة للعمــل والتطــور ونمــو العالقــات االجتماعيــة وغيــاب الــدور الرســمي أو اإلضافــي والــذي يعكســه
األداء الســياقي داخــل املنظمــة ،ووجــود املمارســات التقليديــة التــي تقــوم بهــا إدارة املــوارد البشــرية ،مثــل إغفــال املؤهــات
والقــدرات الــذي يجــب أن يتمتــع بهــا شــاغل الوظيفــة ،باإلضافــة إلــى إهمــال عمليــة تطوي ــر األداء بالشــكل العلمــي لســد الفجــوة
فــي مســتويات األداء ،وتجاهــل الجــدارة كمبــدأ وأتبــاع سياســات ت ــرقيات ونقــل بصــورة عشــوائية  ،ممــا قــد يت ــرتب عليــة مــن
تدنــى وانخفــاض األداء الوظيفــي .
والــذي يســتوجب تبنــى املفهــوم الحديــث إلدارة املــوارد البشــرية ،لتمكينهــا مــن تطبيــق متطلبــات تحــول أداء إدارة املــوارد
البشــرية وانعكاســه علــى رفــع كفــاءة العنصــر البشــرى وزيــادة ارتباطــه بمنظمتــه ،والت ـزامه بإبعــاد األداء الســياقي الــذي ينطــوي
علــى مجموعــة مــن الســلوكيات الشــخصية واالختياريــة التــي تدعــم الســياق االجتماعــي والتحفي ــزي الــذي ينجــز خاللــه العمــل.
ً
ضروريــا
ويشــهد قطــاع البت ــرول فــي مصــر منافســة شــديدة بيــن الشــركات العاملــة فيــه ،وفــى ظــل هــذه املنافســة ،أصبــح
للشــركات العاملــة فيــه أن تعطــى أولويــة كبي ــرة لالهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيقهــا للمفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد
البشــرية التــي تدعــم األداء الســياقي والتــي تضمــن لهــا تحقيــق النجــاح والبقــاء والقــدرة علــى التمي ــز فــي البيئــة التنافســية التــي
230

املجلة العربية لإلدارة (تحت النشر) ،مج  ،42ع  - 2يونيو (حزيـران) 2022

تعمــل بهــا .وبالتالــي توجــد نــدرة  -كمــا ســبق القــول  -فــي األبحــاث والدراســات التــي تناولــت العالقــات بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة
الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد األداء الســياقي فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بالهيئــة املصريــة العامــة للبت ــرول.

أهداف البحث

أن الهــدف األسا�ســي هــو «تحديــد طبيعــة ومــدى معنويــة العالقــات بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد األداء
الســياقي في ظل الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشـرية ،والتوصل لنموذج يمكن من التنبؤ بمســتويات وطبيعة هذه العالقات».
وينبثق من هذا الهدف األسا�سي األهداف الفرعية التالية:
	-إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن املفاهيــم النظريــة التــي تناولهــا البحــث مثــل مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد األداء
الســياقي والوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشــرية.
	-التعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام وبأبعــاد األداء الســياقي
فــي الشــركة محــل الدراســة امليدانيــة.
	-التعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة والوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد
البشــرية للعامليــن فــي الشــركة محــل الدراســة امليدانيــة.
	 -التعرف على ما إذا كانت هناك عالقة بين تطبيق الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية وااللتـزام بأبعاد األداء
الســياقي للعاملين في الشــركات محل الدراســة امليدانية.
	-فهــم طبيعــة الــدور الوســيط الــذي تلعبــه املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة
الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة

أهمية البحث
يستمد هذا البحث أهميته من عدة اعتبارات علمية وعملية من أهمها:
	-ســد الفجــوة فــي الدراســات العربيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد طبيعــة ومــدى معنويــة العالقــات بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة
الحيــاة الوظيفيــة وأبعــاد األداء الســياقي فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية ،وذلــك فــي حــدود علــم
الباحثــة وبالرغــم مــن اهتمــام كثي ــر مــن الدراســات األجنبيــة بهــا.
	 -تنــاول البحــث العالقــة بيــن متغي ــرين أحدهمــا لــم ينــال االهتمــام الكافــي مــن الكتــاب والباحثيــن فــي البيئــة العربيــة
عامــة وفــى البيئــة املصريــة خاصــة وهــو األداء الســياقي.
	 -يمثــل هــذا البحــث مســاهمة جــادة فــي تحقيــق إضافــة للمكتبــة العربيــة عامــة ،واملكتبــة املصريــة بصفــة خاصة ولفت
االنتباه ملفهوم األداء الســياقي باعتباره من املفاهيم اإلدارية الحديثة وليكون نقطة انطالق ملزيد من البحوث.

فروض البحث
ينطلــق هــذا البحــث مــن افت ـراض أسا�ســي وهــو «أن هنــاك عالقــة بيــن تطبيــق مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة واألداء
الســياقي فــي ظــل الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية».
وعلية يمكن صياغة الفروض التي ينبني عليها البحث على النحو التالي:
	-ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء
الســياقي للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة.
	-ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة والوظائــف الحديثــة إلدارة
املــوارد البشــرية للعامليــن فــي الشــركة محــل الدراســة امليدانيــة.
	-ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيــن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية وااللت ـزام بأبعــاد
األداء الســياقي للعاملين في الشــركات محل الدراســة امليدانية.
	-تتوســط املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء
الســياقي للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة.
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تصميم البحث
منهج البحث :اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع وعينة البحث
يشــمل مجتمــع البحــث جميــع العامليــن بالهيئــة املصريــه العامــة للبت ــرول وهــي أكب ــر الكيانــات الخمــس لقطــاع البت ــرول
املصــري والتــي تشــرف علــى شــركات القطــاع العــام للبت ــرول وتشــارك فــي أغلــب شــركات القطــاع املشت ــرك مــع الشــركاء األجانــب.
تأسســت تحــت مســمى الهيئــة العامــة لشــئون البت ــرول ملحقــة بــوزارة الصناعــة املصريــة وفقــا للقانــون رقــم  135لســنة 1956
البالــغ عددهــم  2000مفــردة،
وتــم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة ممثلــة مــن مجتمــع الدراســة (قيــادات الصــف األول والثانــي) حســب األســاليب
العلميــة ،وذلــك باســتخدام املعــادالت اإلحصائيــة حيــث بلــغ الحــد األدنــى املناســب لحجــم العينــة ( )322مــن مجتمــع الدراســة،
ً
وذلــك وفقــا ملدخــل رابطــة الت ــربية األمريكيــة بدرجــة ثقــة  %95وخطــأ فــي تقدي ــر النســبة يســاوى ( .0.05عــودة  )2002،وقامــت
الباحثــة بتوزيــع ( )350قائمــة ملراعــاة الفاقــد والغي ــر مكتمــل تــم است ــرداد  325والصالــح منهــا (.)324

متغيـرات البحث وقياسها

اسـ ً
ـتنادا علــى مراجعــه عــدد مــن الدراســات الســابقة مثــل دراســة ( )Boglind, 2011ودراســة (قري�شــي ،وآخــرون)2016 ،
ودراســة ( )Walter, 2009واملتعلقــة بمتغي ـرات البحــث الحالــي أمكــن تقســيمها كالتالــي:
يتضمــن البحــث متغي ـرات مســتقلة هــي أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة والتــي ت ــركز الباحثــة علــى بعديــن همــا األول:
الجوانــب الوظيفيــة والتنظيميــة وتتضمــن( :املشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرارات ،النمــط القيــادي ،واالســتقرار واألمــان الوظيفــي،
والتدريــب والتطوي ــر والتعليــم ،وتصميــم العمــل وطبيعــة وبيئــة العمــل املاديــة واملعنويــة) وتتضمــن (العالقــات داخــل الحيــاة
الوظيفيــة ،وتوفي ــر فــرص الت ــرقي ،والتــوازن بيــن الحيــاة الشــخصية والحيــاة الوظيفيــة).
كمــا تضمــن البحــث متغي ــر وســيط يوضــح بعــض الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية ت ــركز الباحثــة منهــا علــى
(وضــع إطــار للجــدارات ،وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي ،والتدريــب املبنــى علــى أســاس الجــدارة).
كمــا تضمــن متغي ــر تابــع وهــو االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي واملتمثــل فــي ُبعــد تســهيل العالقــات الشــخصية ويتضمــن:
(تشجيع التعاون نحو الزمالء ،واحتـرام الزمالء األخريين ،وبناء عالقات عمل فعالة) ُوبعد الدافعية نحو االنضباط الذاتي

(اإلخــاص فــي العمــل) ويتضمــن( :العمــل بجــد ،وأخــذ املبــادرات ،واتبــاع القواعــد والسياســات ،ودعــم األهــداف والتطــوع
لتقديــم الجهــود اإلضافيــة إلتمــام العمــل).

بيانات البحث
اســتند البحــث بصفــة أساســية علــى املصــادرالثانويــة والتــي تتضمــن الكتــب واملراجــع الحديثــة والدوريــات والرســائل
العلميــة والبحــوث والدراســات الســابقة املتعلقــة بموضــوع البحــث ،واملصــادر األوليــة التــي اعتمــدت علــى البيانــات األوليــة
املتعلقــة بموضــوع البحــث والتــي قامــت الباحثــة بجمعهــا مــن خــال قائمــة االســتقصاء التــي أعدتهــا الباحثــة وقامــت بتوزيعهــا
علــى املســتق�صي منهــم.

أداة جمع البيانات
اعتمــد البحــث علــى قائمــة االســتقصاء لجمــع البيانــات األوليــة والتــي تتكــون مــن املتغي ـرات املتعلقــة بأبعــاد مفهــوم جــودة
الحيــاة الوظيفيــة ويتكــون مــن ( )9عبــارات واملتغي ـرات الخاصــة بمقيــاس وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي ويتكــون مــن ()8
عبــارات ،واملتغي ـرات الخاصــة بتطبيــق املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية ويتكــون مــن ( )19عبــارة .وقــد تــم التأكــد مــن
إثبــات صــدق وثبــات املقيــاس ،كمــا أثبتــت الباحثــة صــدق وثبــات هــذا املقيــاس فــي البيئــة املصريــة.
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اختبارصدق وثبات مقاييس البحث
وقــد تــم اســتخدام قائمــة اســتقصاء مصممــة ومعــدة لذلــك (وذلــك كمــا هــو موضــح بملحــق رقــم  ،)1والختبــار الصــدق
والثبــات لهــا ،وقــد تــم التأكــد مــن الصــدق املنطقــي والصــدق اإلحصائــي للمقيــاس ،وتــم عــرض املقيــاس علــى عــدد مــن
املحكميــن األكاديمييــن وشــاغلي املناصــب اإلداريــة بالهيئــة محــل البحــث ،إمــا بالنســبة إلــى الصــدق اإلحصائــي فقــد تــم حســاب
صــدق االتســاق الداخلــي عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بي ــرسون لقيــاس درجــة االرتبــاط بيــن كل عبــارة والبعــد الــذي
تمثلــه ،وكذلــك االرتبــاط بيــن اإلبعــاد واملقيــاس ،وهــذا علــى عينــة قوامهــا ( )40مفــردة ،وذلــك بتطبيــق املقيــاس علــى عينــة
اســتطالعية وتبيــن وجــود ارتبــاط قــوى عنــد مســتوى معنويــة ( )0.01بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة واملتغي ـرات
الخاصــة بمقيــاس االلت ـزام بســلوكيات األداء الســياقي واملتغي ـرات
الخاصــة بتطبيــق املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية والدرجــة
جدول رقم ()1
معامالت ثبات مقياس البحث ( ن=) 40
الكليــة للمقيــاس وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس فــي
معامل الفا
الدراســة الحاليــة ،وقــد تــم حســاب معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ
املقياس
كرونباخ
ويوضــح جــدول رقــم ( )1معامــات ثبــات املقيــاس ،حيــث يتضــح مــن
0.84
أبعاد مفهوم جودة الحياة الوظيفية.
البيانــات الــواردة أن قيــم ألفــا تشي ــر إلــى معامــات ثبــات مرضيــة.
0.91
االلتـزام بسلوكيات األداء السياقي.
تطبيق املفاهيم الحديثة إلدارة املوارد البشرية.

أساليب تحليل البيانات

0.89

تــم تبويــب وجدولــة البيانــات وتحليليهــا وللمعالجــة اإلحصائيــة باســتخدام ب ــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة للبحــوث
االجتماعيــة ، SPSSوتــم حســاب معامــات الصــدق والثبــات ألفــا كرونبــاخ لتقييــم درجــة االعتمــاد علــى املقيــاس املســتخدم،
اســتخدمت الباحثــة أســلوب تحليــل االنحــدار البســيط ،وأســلوب تحليــل االنحــدار املتعــدد فــي اختبــار فــروض الدراســة كمــا
هــو الحــال فــي العديــد مــن الدراســات الســابقة ،وقــد قامــت فــي البدايــة مــن التحقــق مــن مــدى وقــوع نمــاذج االنحــدار املقــدرة
فــي أي مــن مشــاكل القيــاس  ،والتــي قــد تنشــا نتيجــة لتخلــف أحــد فــروض طريقــة املربعــات الصغــرى ( )OLSوالتــي تســتخدم فــي
تقدي ــر نمــاذج االنحــدار ومنهــا مشــكلة االرتبــاط الذاتــي بيــن األخطــاء  ، Autocorrelationومــن خــال اختبــار Durbin-Watson
تبيــن أنــه ال يوجــد ارتبــاط ذاتــي فــي ظــل هــذه املعامــات لجميــع النمــاذج املقــدرة ،و كذلــك مشــكلة االزدواج الخطــى Multi-Co
 Linearityمــن خــال قيــاس معامــل تضخــم التبايــن ( ،)VIFوالــذي بلغــت أق�صــى قيمــة لــه ( ) 4.32وتــم اســتخدام اختبــار
 Kolomogrov-Siminrovوذلــك للتأكــد مــن كــون األخطــاء العشــوائية لنمــاذج االنحــدار املقــدرة تتبــع التوزيــع الطبيعــي ،ومــن
ثــم تبيــن خلــو نمــاذج االنحــدار املقــدرة مــن أيــة مشــاكل قياســية تؤث ــر علــى نتائجــه (عنانــي. )2011 ،

الدراسة امليدانية

نتائج تحليل البيانات واختبارالفروض
تــم اســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار البســيط وأســلوب تحليــل االنحــدار املتعــدد فــي اختبــار فــروض الدراســة ،وقامــت
الباحثــة بالتحقــق مــن مــدى وقــوع نمــاذج االنحــدار املقــدرة فــي إي مــن مشــاكل القيــاس والتــي قــد تنشــا نتيجــة لتخلــف أحــد
فــروض طريقــة املربعــات الصغــرى ،والتــي تســتخدم فــي تقدي ــر نمــاذج االنحــدار ،وذلــك للتأكــد مــن أن األخطــاء العشــوائية
لنمــاذج االنحــدار املقــدرة تتبــع التوزيــع الطبيعــي ،ومــن ثــم تبيــن خلــو نمــاذج االنحــدار املقــدرة مــن إيــه مشــاكل قياســيه تؤث ــر
علــى النتائــج.
ً
أول  -نتائج اختبارالفرض األول ،والذي ينص على «إنه ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد مفهوم
جودة الحياة الوظيفية وااللتـزام بأبعاد األداء السياقي للعاملين في الشركات محل الدراسة امليدانية»
ويمكــن تلخيــص نتائــج تحليــل االنحــدار البســيط للعالقــات بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغي ــر مســتقل
وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة وذلــك مــن خــال الجــدول رقــم ()2
والــذي يتضمــن مــا يلــي:
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يتضــح مــن جــدول رقــم ( )2وجــود عالقــة طرديــة
بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغي ــر
مســتقل وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي كمتغي ــر تابــع
للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،حيــث
الداللة
تباط
اال
معامل
معامل
ر
أن معامــل االرتبــاط البســيط بقيمــه موجبــة Rوهــذا املتغيـراملفسر االنحدار Bالبسيط  Rقيمه  Tاإلحصائية VIf Sig
يــدل علــى أن العالقــة قويــة جـ ًـدا حيــث بلغــت قيمــه هــذا
0.186
1.323
املقدار الثابت 0.127
املعامــل  0.841وهــي عالقــة معنويــة ،وبلغــت قيمــه F
4.22
0.841
أبعاد جودة
0.000 27.013
الوظيفية **0.922
 730.429وهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة الحياة
معامل التحديد  R2 0.743 = R2املعدلة = 0.742قيمه = F
.0.01
جدول رقم ()2
نوع وطبيعة العالقة بين أبعاد مفهوم جودة الحياة الوظيفية
وااللتـزام بأبعاد األداء السياقي للعاملين في الشركة محل الدراسة
امليدانية (نتائج تحليل االنحدارالبسيط)

 730.429داللة F 0.000

وبلغــت قيمــة ( R2معامــل التحديــد) فــي نمــوذج
االنحــدار  0.742وهــو يقيــس حجــم تأثي ــر املتغي ــر
املســتقل علــى املتغي ــر التابــع ،ممــا يشي ــر إلــى أن أبعــاد وجــودة الحيــاة الوظيفيــة تفســر حوالــي  %74مــن التغي ــر فــي االلت ـزام
بأبعــاد األداء الســياقي ،أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها متغي ـرات أخــرى لــم تدخــل فــي عالقــة االنحــدار هــذه ،وتشي ــر النتائــج
ً
أيضــا إلــى أن معامــل االنحــدار  Bبلــغ  0.922والــذي يوضــح التغي ــر فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي) نتيجــة
تغي ــر املتغي ــر املســتقل (أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة) ،وفــى حالــة زيــادة االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة ب ـ  1فــإن ذلــك
ســوف يــؤدى إلــى زيــادة االلت ـزام بســلوكيات األداء الســياقي بنســبة ( )%0.92منــه .
**مستوى املعنوية0.01 :

بمعنــى آخــر فــان زيــادة االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة بمقــدار وحــدة واحــدة يــؤدى إلــى زيــادة فــي االلت ـزام بســلوكيات
األداء الســياقي بنســبة  %92مــن هــذه الوحــدة ،وتشي ــر هــذه النتائــج إلــى معنويــة معامــل االنحــدار باســتخدام اختبــار  Tبقيمــه
 27.013وهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة .0.01
وفــى ضــوء مــا تقــدم نســتطيع أن ن ــرفض الفــرض الصفــري (العــدم) وقبــول الفــرض البديــل األول لهــذه الدراســة والــذي
ينــص علــى أنــه توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء
الســياقي للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة.

ً
ثانيــا  -نتائــج اختبــارالفــرض الثانــي ،والــذي ينــص على «إنه ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد مفهوم
جودة الحياة الوظيفية والوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية للعاملين في الشركة محل الدراسة امليدانية».
ويمكــن تلخيــص نتائــج تحليــل االنحــدار البســيط للعالقــات بيــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغي ــر مســتقل
والوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،وذلــك مــن خــال
الجــدول رقــم ( )3والــذي يتضمــن مــا يلــي:
يتضح من الجدول الســابق وجود عالقة طردية بين أبعاد مفهوم جودة الحياة الوظيفية كمتغي ــر مســتقل والوظائف
الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية كمتغي ــر تابــع للعامليــن
جدول رقم ()3
فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،حيــث كان معامــل
نوع وطبيعة العالقة بين أبعاد مفهوم جودة الحياة الوظيفية
االرتبــاط بقيمــه موجبــة وهــذا يــدل علــى أن العالقــة قويــة
ً
والوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية للعاملين في الشركة
جــدا حيــث بلغــت قيمــه هــذا املعامــل  0.822وهــي عالقــة
محل الدراسة امليدانية (نتائج تحليل االنحدار)
معنويــة ،وبلغــت قيمــه ( 563.921 )Fوهــي معنويــة عنــد
الداللة
تباط
اال
معامل
معامل
ر
املتغيـراملفسر االنحدار Bالبسيط  Rقيمه  Tاإلحصائية VIf Sig
مســتوى داللــة إحصائيــة . 0.01
0.000
3.443
وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ( R2معامــل املقدار الثابت 0.408
2.19
0.822
أبعاد جودة
0.000 23.651
الوظيفية **0.811
التحديــد) فــي نمــوذج االنحــدار  0.688وهــو يقيــس حجــم الحياة
تأثيـر املتغيـر املستقل على املتغيـر التابع ،مما يشيـر إلى
معامل التحديد  R2 0.688 = R2املعدلة =0.687
أن أبعــاد وجــودة الحيــاة الوظيفيــة تفســر حوالــي %68
قيمه  563.921 = Fداللة F 0.000
ى
مــن التغي ــر فــي تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد **مستو املعنوية0.01 :
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البشــرية ،أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها متغي ـرات أخــرى لــم تدخــل فــي عالقــة االنحــدار هــذه ،وتشي ــر النتائــج ً
أيضــا إلــى أن
معامــل االنحــدار Bبلــغ  0.811والــذي يوضــح التغي ــر فــي املتغي ــر التابــع (تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية)
نتيجــة تغي ــر املتغي ــر املســتقل (جــودة الحيــاة الوظيفيــة) ،وفــى حالــة زيــادة االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة ب ـ  1فــإن ذلــك
ســوف يــؤدى إلــى التغي ــر بتطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بنســبة ( )%0.81منــة.
وبمعنــى آخــر فــإن زيــادة االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة بمقــدار وحــدة واحــدة يــؤدي إلــى االهتمــام بتطبيــق الوظائــف
ً
الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بنســبة  %81مــن هــذه الوحــدة ،وتشي ــر هــذه النتائــج أيضــا إلــى معنويــة معامــل االنحــدار
باســتخدام اختبــار Tحيــث بلغــت قيمتهــا  23.651وهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة .0.01
وفــى ضــوء مــا تقــدم نســتطيع أن ن ــرفض الفــرض الصفــري (العــدم) ،وقبــول الفــرض البديــل الثانــي لهــذه الدراســة،
والــذي ينــص علــى أنــه «توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيــق
الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية للعامليــن فــي الشــركة محــل الدراســة امليدانيــة» .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
(.)Garg & Akshay, 2012
ً
ثالثــا  -نتائــج اختبــارالفــرض الثالث ،والذي ينص على «إنه ال توجد عالقة ارتباط ذات داللــة إحصائيــة بيــن تطبيق
الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية وااللتـزام بأبعاد األداء السياقي للعاملين في الشركات محل الدراسة امليدانية»
ويمكــن تلخيــص نتائــج تحليــل االنحــدار البســيط للعالقــات بيــن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية
كمتغي ــر مســتقل وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،وذلــك مــن
خــال الجــدول رقــم ( )4والــذي يتضمــن مــا يلــي:
جدول رقم ()4
يتضــح مــن جــدول ( )4وجــود عالقــة طرديــة بيــن
نوع وطبيعة العالقة بين تطبيق الوظائف الحديثة إلدارة املوارد
البشرية وااللتـزام بأبعاد األداء السياقي للعاملين في الشركة محل
تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية
الدراسة امليدانية (نتائج تحليل االنحدار)
كمتغي ــر مســتقل وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي
معامل معامل االرتباط
كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة
الداللة VIf Sig
املتغيـر املفسر االنحدار Bالبسيط  Rقيمه  Tاإلحصائية
امليدانيــة ،حيــث كان معامــل االرتبــاط بقيمــه موجبــة
ً
0.000 3.680
املقدار الثابت 0.434
وهــذا يــدل علــى أن العالقــة قويــة جــدا حيــث بلغــت
3.44
0.762
الوظائف
0.000 18.951
الحديثةية **0.842
قيمــه Rهــذا املعامــل  0.762وهــي عالقــة معنويــة ،إلدارة املوارد البشر
وبلغــت قيمــه  359.509 Fوهــي معنويــة عنــد مســتوى
معامل التحديد  R2 0.586 = R2املعدلة =0.584
قيمه  359.509 = Fداللة F 0.000
داللــة إحصائيــة .0.01
**مستوى املعنوية0.01 :

وبلغــت قيمــة  R2معامــل التحديــد فــي نمــوذج
االنحــدار .0.586وهــو يقيــس حجــم تأثي ــر املتغي ــر املســتقل علــى املتغي ــر التابــع ،ممــا يشي ــر إلــى أن تطبيــق الوظائــف الحديثــة
إلدارة املوارد البشرية تفسر حوالي  %58من التغيـر في االلتـزام بأبعاد األداء السياقي أما النسبة الباقية فتفسرها متغيـرات
أخــرى لــم تدخــل فــي عالقــة االنحــدار هــذه ،وتشي ــر النتائــج ً
أيضــا إلــى أن معامــل االنحــدار  Bبلــغ 0.842والــذي يوضــح التغي ــر
فــي املتغي ــر التابــع (االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي) نتيجــة تغي ــر املتغي ــر املســتقل (تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد
البشــرية) ،وفــى حالــة زيــادة االهتمــام بتطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بنســبة ب ـ  1فــإن ذلــك ســوف يــؤدى إلــى
االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي بنســبة (.)%0.84
وبمعنــى آخــر ،فــإن زيــادة االهتمــام تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بمقــدار وحــدة واحــدة يــؤدى
إلــى زيــادة االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي بنســبة  %84مــن هــذه الوحــدة ،وتشي ــر هــذه النتائــج إلــى معنويــة معامــل االنحــدار
باســتخدام اختبــار  Tحيــث بلغــت قيمتهــا  18.951وهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة .0.01
وفــى ضــوء مــا تقــدم نســتطيع أن ن ــرفض الفــرض الصفــري (العــدم) وقبــول الفــرض البديــل الثالــث لهــذه الدراســة ،والــذي
ينــص علــى «إنــه توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بيــن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية وااللت ـزام بأبعــاد
األداء الســياقي للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة» ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع (.)Masoud & Manoochehr, 2013
235

جودة الحياة الوظيفية وعالقتها باألداء السياقي في ظل الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية ...

ر ً
ابعا  -نتائج اختبارالفرض الرابع ،والذي ينص على «إنه تتوســط املفاهيم الحديثة إلدارة املوارد البشــرية بين أبعاد
مفهوم جودة الحياة الوظيفية وااللت ـزام بأبعاد األداء السياقي للعاملين في الشركات محل الدراسة امليدانية» وتحقيق
ذلك يتطلب ثالث خطوات رئيسة:
 1أن تكــون العالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام بســلوكيات األداء الســياقي معنويــة موجبــةوذات داللــة إحصائيــة وقــد تــم تأكيــد ذلــك مــن خــال نتائــج تحليــل االنحــدار وتــم إثباتــه وقبــول الفــرض األول لهــذه
الدراســة ( 0.922 = Bو. ) 0.01<P
 2أن تكــون العالقــة بيــن تطبيــق أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وتطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــواردالبشــرية معنويــة موجبــة وذات داللــة إحصائيــة وقــد تــم تأكيــد ذلــك مــن خــال نتائــج تحليــل االنحــدار  Bوبلــغ 0.811
وهــي عالقــة معنويــة وهــذا يوضــح مقــدار تأثي ــر االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االلت ـزام بتطبيــق الوظائــف
الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية وتــم إثباتــه وقبــول الفــرض الثانــي لهــذه الدراســة ( 0.811 = Bو. ) 0.01<P
 3أن تكون العالقة بين تطبيق الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية وااللتـزام بسلوكيات األداء السياقي معنويةموجبــة وذات داللــة إحصائيــة ،وأال يوجــد تأثي ــر معنــوي ألبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى األداء الســياقي عنــد
دخــول الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية فــي إطــار نفــس النمــوذج ،ومــن ثــم يتضــح أن تطبيــق الوظائــف
الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية متغي ــر وســيط علــى العالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام
بأبعــاد األداء الســياقي وذلــك يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم (.)5
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )5أن تطبيــق الوظائــف
جدول رقم ()5
ً
ً
ومعنويا على
إيجابيا
الحديثة إلدارة املوارد البشرية تأثي ًـرا
نتائج تحليل االنحداراملتعدد لتحديد الدورالوسيط لتطبيق
االلت ـزام بــاألداء الســياقي ( 0.859 = Bو )0.01<Pحيــث الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية على العالقة بين أبعاد
بلغــت قيمــه Bهــذا املعامــل  0.859وهــي عالقــة معنويــة جودة الحياة الوظيفية على االلتـزام باألداء السياقي للعاملين في
الشركة محل الدراسة امليدانية (نتائج تحليل االنحدار)
عنــد مســتوى داللــة .0.01
معامل
الداللة VIf Sig
املتغيـراملفسر
وانــه ال يوجــد تأثي ــر معنــوي ألبعــاد جــودة الحيــاة
االنحدار Bقيمه  Tاإلحصائية
الوظيفيــة بــاألداء الســياقي عنــد دخــول تطبيــق الوظائــف
0.000
5.226 0.514
املقدار الثابت
2.723 0.165
الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية فــي إطــار نفــس النمــوذج أبعاد جودة الحياة الوظيفية 1.398 0.079
حيــث بلغــت قيمــه Bهــذا املعامــل  0.079وهــى عالقــة
تطبيق املفاهيم
الحديثة 2.698 0.000 14.325 **0.859
إلدارة املوارد البشرية
معنويــة عنــد مســتوى داللــة  0.165ممــا يؤكــد الــدور
معامل التحديد  R2 0.678 = R2املعدلة =0.679
الوســيط الــذي تلعبــه عمليــه تطبيــق الوظائــف الحديثــة
قيمه  288.059 = Fداللة0.000 F
إلدارة املــوارد البشــرية علــى العالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم **مستوى املعنوية0.01 :
جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي
للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،وفــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن قبــول الفــرض الرابــع ،ممــا يســهم بــدورة فــي تطوي ــر
أدبيــات متغي ـرات الدراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (.)Kheradmand & Lotfi, 2010

مناقشة نتائج البحث
اختب ــر البحــث الــدور الوســيط لتطبيــق املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة
الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة وقــد أثبتتــه الدراســة التطبيقيــة
وقــد توصــل البحــث للنتائــج التاليــة:
 1أوضحــت نتائــج اختبــار الفــرض األول وجــود عالقــة طرديــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغي ــرمســتقل وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،حيــث أن
ً
معامــل االرتبــاط البســيط بقيمــه موجبــة  Rوهــذا يــدل علــى أن العالقــة قويــة جــدا حيــث بلغــت قيمــه هــذا املعامــل
 0.841وهــى عالقــة معنويــة ،وبلغــت قيمــه  730.429 Fوهــى معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة  0.01وبلغــت
قيمة R2نموذج االنحدار  ،0.742مما يشي ــر إلى أن أبعاد وجودة الحياة الوظيفية تفسر حوالي  %74من التباين
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ً
االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي ،وتشي ــر النتائــج أيضــا إلــى أن معامــل االنحــدار Bبلــغ  0.922والــذي يوضــح مقــدار
تأثي ــر أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي.
2أوضحــت نتائــج اختبــار الفــرض الثانــي وجــود عالقــة طرديــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة كمتغي ــر
مســتقل والوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة،
ً
حيــث كان معامــل االرتبــاط بقيمــه موجبــة وهــذا يــدل علــى أن العالقــة قويــة جــدا حيــث بلغــت قيمــه هــذا املعامــل
 0.822وهــي عالقــة معنويــة ،وبلغــت قيمــه  563.921 Fوهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة  .0.01وبلغــت
قيمة معامل التحديد  R2لنموذج االنحدار  0.688مما يشيـر إلى أن أبعاد وجودة الحياة الوظيفية تفسر حوالي
 %68مــن التبايــن فــي الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية ،وتشي ــر النتائــج ً
أيضــا إلــى أن معامــل االنحــدار Bبلــغ
 0.811والــذي يوضــح مقــدار تأثي ــر االهتمــام بجــودة الحيــاة الوظيفيــة االلت ـزام بتطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة
املــوارد البشــرية.
3أوضحــت نتائــج اختبــار الفــرض الثالــث وجــود عالقــة طرديــة بيــن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية
كمتغي ــر مســتقل وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي كمتغي ــر تابــع للعامليــن فــي الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة ،حيــث
ً
كان معامــل االرتبــاط بقيمــه موجبــة وهــذا يــدل علــى أن العالقــة قويــة جــدا حيــث بلغــت قيمــه Rهــذا املعامــل 0.762
وهــي عالقــة معنويــة ،وبلغــت قيمــه  359.509 Fوهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة  . 0.01وبلغــت قيمــة معامــل
التحديد  R2نموذج االنحدار .0.586مما يشيـر إلى أن تطبيق الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية تفسر حوالي
ً
 %58من التباين في االلت ـزام بأبعاد األداء الســياقي ،وتشي ــر النتائج أيضا إلى أن معامل االنحدار  Bبلغ 0.842والذي
يوضــح مقــدار تأثي ــر تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية علــى االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي.
4أوضحــت نتائــج اختبــار الفــرض الرابــع أن تطبيــق الوظائــف الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية متغي ــر وســيط علــى
العالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي.
5وأثبتــت نتائــج البحــث أن توفــر أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة تعتب ــر مــن املؤش ـرات الهامــة التــي يجــب علــى
إدارة املــوارد البشــرية اعتبارهــا مــن األدوار األساســية لتحقيــق االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي.
6قــد تســاعد نتائــج البحــث فــي جــذب اهتمــام الباحثيــن واملنظمــات لتطبيــق املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية
كمحــددات لاللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي.
7وتؤيــد النتائــج بشــكل مباشــر املؤشـرات النظريــة والتطبيقيــة التــي توضــح دور أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة
ً
فــي لاللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي ،ممــا يعــد إســهاما للبحــث وخاصــة فــي ظــل محدوديــة الدراســات التطبيقيــة التــي
توضــح طبيعــة العالقــة بيــن أبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة ولاللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي ،وال ســيما فيمــا
يتعلــق باملتغي ـرات الوســيطة التــي تفســر آليــة تأثي ــر تطبيــق مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة ومــدى تنــوع النتائــج علــى
أداء العامليــن.

توصيات البحث
فــي ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث ،ومــن خــال االطــاع علــى نتائــج العديــد مــن الدراســات ومــا قدمتــه مــن
مقت ــرحات فــي ذلــك الصــدد ،فأنــه يمكــن تقديــم بعــض التوصيــات التــي مــن شــأنها أن تشي ــر بشــكل مباشــر إلــى أهميــة جــودة
الحيــاة الوظيفيــة التــي تؤث ــر بشــكل مباشــر فــي االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي ،والتأكيــد علــى أهميــة تطبيــق املفاهيــم الحديثــة
إلدارة املــوارد البشــرية التــي تدعــم القيــام بهــذا األداء وذلــك مــن خــال:
	-تحديــد نوعيــة الب ـرامج التدريبيــة التــي توجــه للعامليــن وتوضيــح أهميــة االعتمــاد علــى الجــدارات التــي تملكهــا املنظمــة
مــن أجــل تحقيــق االلت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي.
	-ضــرورة أن تهتــم اإلدارة بااللت ـزام بــاألداء الســياقي وأال ينحصــر اهتمامهــا فقــط علــى أداء املهــام وان تبــادر إلــى تشــجيع
سلوكيات األداء السياقي الذي له التأثي ــر األكب ــر في زيادة اإلنتاجية.
	-ضــرورة االهتمــام ودعــم الكــوادر الشــابة ممــن تتوافــر لديهــم القــدرة واالســتعداد لتبنــى املهــام الحديثــة التــي يجــب
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أن يتضمنهــا األداء داخــل املنظمــة ،وتطبيــق األبعــاد الحديثــة لتقييــم أداء العامليــن ،واألخــذ بعيــن االعتبــار تشــجيع
املســاهمات الفرديــة عــن طريــق اإلشــادة باإلنجــاز ممــا يعــزز لديهــم الشــعور باهتمــام الرؤســاء واملشــرفين لهــذه
الســلوكيات وتقدي ــرهم لهــا.
	-يقــدم هــذا البحــث مســاهمه بإضافــة رؤيــة نحــو إعــادة التفكي ــر فــي عمليــة تقييــم األداء ،بحيــث يشــمل تقييــم األداء
األبعــاد املختلفــة ومنهــا (أداء املهمــة ،واألداء الســياقي ،واألداء التكيفــي).

توصيات ببحوث مستقبلية

	-يقت ــرح البحــث القيــام بدراســات مســتقبلية تقــوم باختبــار متغي ـرات وســيطة أخــرى لتفسي ــر العالقــات التــي تضمنهــا
البحــث.
	-لــم يتطــرق البحــث إلــى املتغي ـرات الديموغرافيــة (الشــخصية ،والوظيفيــة) علــى العالقــة بيــن متغي ـرات الدراســة،
وهــو مــا نأمــل أن ت ــركز عليــة الدراســات املســتقبلية ،وذلــك للكشــف عــن الفــروق الفرديــة بيــن العامليــن فيمــا يتعلــق
بمتغي ـرات الدراســة.
	-ركــزت الدراســة علــى اختبــار العالقــة بيــن بعــض مكونــات جــودة الحيــاة الوظيفيــة وبعــض املفاهيــم الحديثــة إلدارة
املــوارد البشــرية .ونقت ــرح أن تتبنــى الدراســات املســتقبلية اختبــار العالقــات بيــن جميــع املكونــات واملفاهيــم.

حدود البحث
أقتصــر البحــث علــى دراســة الــدور الوســيط لتطبيــق املفاهيــم الحديثــة إلدارة املــوارد البشــرية وتنــاول البحــث منهــا
(وضــع إطــار للجــدارات ،وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي ،والتدريــب املبنــى علــى أســاس الجــدارة).
وأبعــاد مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة تنــاول البحــث منهــا بعديــن همــا :الجوانــب الوظيفيــة والتنظيميــة وتتضمــن:
(املشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرارات ،النمــط القيــادي ،واالســتقرار واألمــان الوظيفــي ،والتدريــب والتطوي ــر والتعليــم ،وتصميــم
العمــل وطبيعــة وبيئــة العمــل املاديــة واملعنويــة) وتتضمــن (العالقــات داخــل الحيــاة الوظيفيــة ،وتوفي ــر فــرص الت ــرقي ،والتوازن
بيــن الحيــاة الشــخصية والحيــاة الوظيفيــة).
وااللت ـزام بأبعــاد األداء الســياقي تنــاول البحــث منهــا بعديــن وهمــا بعــد تســهيل العالقــات الشــخصية ويتضمــن( :تشــجيع
التعــاون نحــو الزمــاء ،واحت ـرام الزمــاء األخرييــن ،وبنــاء عالقــات عمــل فعالــة) ُوبعــد الدافعيــة نحــو االنضبــاط الذاتــي
(اإلخــاص فــي العمــل) ويتضمــن( :العمــل بجــد ،وأخــذ املبــادرات ،واتبــاع القواعــد والسياســات ،ودعــم األهــداف والتطــوع
لتقديــم الجهــود اإلضافيــة إلتمــام العمــل).
كمــا اقتصــر البحــث فــي جمــع البيانــات األوليــة علــى جميــع العامليــن بالهيئــة املصريــه العامــة للبت ــرول وهــي أكب ــر
الكيانــات الخمــس لقطــاع البت ــرول املصــري والتــي تشــرف علــى شــركات القطــاع العــام للبت ــرول وتشــارك فــي أغلــب شــركات
القطــاع املشت ــرك مــع الشــركاء األجانــب( .املركــز الرئي�ســي فقــط) بالقاهــرة ،وتــم جمــع البيانــات مــن العامليــن شــاغلي الوظائــف
اإلداريــة (قيــادات الصــف األول والثانــي) فقــط .وقــد تــم تجميــع البيانــات الخاصــة بالدراســة امليدانيــة فــي الفت ــرة مــن ديسمب ــر
 2018حتــى فبـراي ــر .2019
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املحوراألول :أبعاد جودة الحياة الوظيفية

املالحق
قائمة االستقصاء
غيـر غيـر متوفرة
متوفرة بدرجة متوفرة
كبيـرة جدا بدرجة كبيـرة محايد متوفرة على اإلطالق

العبارات

ً
أول :الجوانب الوظيفية والتنظيمية
املشاركة في اتخاذ القرارات.
النمط القيادي.
االستقرار واألمان الوظيفي.
التدريب والتطويـر والتعليم.
االهتمام بتصميم العمل وطبيعة
دعم االلتـزام التنظيمي.
ً
ثانيا :بيئة العمل املادية واملعنوية وتتضمن:
االهتمام بالعالقات داخل الحياة الوظيفية (عالقات العمل).
محاوالت تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية.
توفيـر فرص التـرقي والتقدم الوظيفي.

املحورالثاني :االلتـزام بأبعاد األداء السياقي واملتمثلة في بعد تسهيل العالقات الشخصيةُ ،وبعد الدافعية نحواالنضباط الذاتي
(اإلخالص في العمل)
العبارات

ً
أول :بعد تسهيل العالقات الشخصية ويتضمن:
تشجيع التعاون نحو الزمالء ومعاونة األخريين.
احتـرام الزمالء األخريين.
بناء ً عالقات عمل فعالة.
ثانيا :وبعد الدافعية نحو االنضباط الذاتي (اإلخالص في العمل) ويتضمن:
العمل بجد واإلصرار على تقديم الجهود اإلضافية إلتمام العمل.
أخذ املبادرات والتطوع للعمل اإلضافي.
أتباع القواعد والسياسات واإلجراءات التنظيمية.
دعم األهداف والتطوع لتقديم الجهود اإلضافية إلتمام العمل.
تكريس وقت العمل إلنجاز العمل بنجاح

غيـر غيـر متوفرة
متوفرة بدرجة متوفرة بدرجة
محايد متوفرة على اإلطالق
كبيـرة
كبيـرة جدا

املحورالثالث :الوظائف الحديثة إلدارة املوارد البشرية (وضع إطارللجدارات ،تخطيط التعاقب الوظيفي ،التدريب املبني على أساس الجدارة).
العبارات

ً
أول :وضع إطارللجدارات
– توجد طريقة واضحة املعالم عن املعارف واملهارات الجديدة التي يجب اكتسابها.
 وضع إطار مرجعي للمقارنة ملستوى الجدارات املطلوبة. عالج فجوات الجدارات لدى العاملين والتي تؤثـر على األداء. تتبــع الجــدارات مــن أنشــطه معينــه مــل (املهــارات االست ـراتيجية ،االبتــكار ،مواجهــه املخاطــر،الــذكاء العاطفــي).
 هناك دعم مستمر للتواصل املنفتح بين اإلدارة والعاملين يتم التـركيـز على مهارات اإلبداع واالبتكار والخبـرة الفنية والجودة والتـركيـز على العميل. يتم رســم خرائط الجدارات لتحديد املهارات املســتقبلية وتتضمن النظم ،والثقافة ،والفلســفةالتي ً تنتهجها إدارة املوارد البشــرية.
ثانيا :تخطيط التعاقب الوظيفي:
يتم التعرف على العاملين األكفاء في جميع اإلدارات وتطويـر مهاراتهم للنهوض والتـرقي.
يتم تحديد االحتياجات التطويـرية للوظائف في املستقبل.
يتم التعرف على الخلفاء في املناصب الرئيسة في جميع األقسام.
هناك استـراتيجية إلدارة املواهب لتحقيق األهداف املستقبلية وتوفيـر التنوع الالزم.
تنفيذ الخطط الالزمة لتلبية االحتياجات املستمرة من القادة.
اإلعــداد لصفــوف قياديــة تاليــة علــى كل املســتويات اإلداريــة – يتــم أعــداد القــادة القادريــن علــى
اســتيعاب كل مــا هــو جديــد معرفيــا ملالئمــة االحتياجــات املســتقبلية.
هناك اهتمام بتنمية الصف الثاني من القيادات من أهم املهام إلدارة املوارد البشرية.
ً
ثالثا :التدريب املبنى على الجدارة
 تحديد االحتياجات التدريبية يتم على أساس تحديد فجوة الجدارات لرفع كفاءة األداء. يتم تحديد نقاط القوة والضعف لتوجيه جهود التطويـر التنظيمي. تحديد مجموعة من معاييـر للجدارات األساسية عالية املستوى. توجد خريطة واضحة املعالم الكتساب املهارات الجديدة لسهوله التـرقي. -يعرف العاملين بشكل واضح مستوى التوقعات من أدوارهم الوظيفية.
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ABSTRACT
The study present deals with the dimensions of The Quality of Work life. The researcher focused on
two dimensions: functional and organizational aspects, including ( participation in decision making, leadership style, stability and job security, training and development, education, work design and nature Work)
The physical and moral working environment includes (The relationships within the career work, and the
balance between personal and career life) and its relationship to the dimensions of contextual performance
and the identification of the intermediate role of the modern functions of human resources management.
The researcher focused on (Competency Framework for Succession Planning, and Competency Based
Training) the purpose of the research to determine the nature and extent of the relationship between the
dimensions of the concept of Quality of Work life and the dimensions of contextual performance in light of
the modern functions of human resources management, and to arrive at a model that can predict the levels
and nature of these relationships The problem of research was formed in the following What is the reality
of applying the concept of Quality of Work life and its relationship to contextual performance in light of the
modern functions of human resources management? The research methodology was descriptive analytical
approach. The study was conducted on the same sample (322). First, the results showed that there is a direct
relationship between the dimensions of the concept of The Quality of Work life as an independent variable
and commitment to the dimensions of contextual performance as a variable for the employees in the companies in the field study. Second, there is a direct relationship between the dimensions of the concept of
quality of life as an independent variable and modern functions of human resources management Thirdly,
there is a positive relationship between the application of modern human resources management functions
as an independent variable and the commitment to the dimensions of contextual performance as a variable
for the employees of the companies, Fourth that the application of modern functions for the management
of human resources and the intermediate role on the relationship between the dimensions of the concept
of Quality of Work life and functional commitment to the dimensions of performance Contextual.

Keywords: Quality of Work Life, Contextual Performance, Modern Functions of Human Resources
Management.
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