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تأثة أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ات الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم ف تاقةق أهاافهد
(ي اسة تطبةقةة على ازا ة التجد ة االصشدعة)
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ملخص الا اسة:
تناولت الدراسة موضوع" تأثير أزمة جائحة كورونا على كفاءة إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها
(دراسة تطبيقية على وزارة التجارة والصناعة) ،وهدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة
للموظفين ،والكشف عن تأثير جائحة كورونا على العالقة بين المديرين والموظفين ،ومعرفة مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية
في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا ،تنطلق من دراسة مدى قدرة إدارة الموارد البشرية على الموازنة بين تحقيق أهدافها،
ودعم بيئة العمل في المؤسسات ،وبين الحفاظ على العنصر البشري الذي هو محور عملها ،مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية
في تغيير الخطط والبرامج ،ودفع استمرارية العمل في ضوء هذا التحدي الخاص بجائحة كورونا ،ومدى قدرتها في التعامل مع
مخاوف الموظفين ،وضمان التكاتف في إداء العمل وفق اآلليات الجديدة ،وابتكار وسائل للمتابعة والتقييم ،فهناك مشكالت
تتطلب تدخالً عاجالً مثل العالقة بين المديرين والموظفين ،والمشاركة في اتخاذ القرار ،ومدى قدرة القادة على قيادة العمل وفق
متطلباته الجديدة دون التأثير على مستوى وكفاءة تحقيق األهداف ،وفي ظل الحرص على حياة األفراد واعتمدت الدراسة على
المنهج الوصفي التحليلي ،واعتماد أداة االستبيان ،والذي تم تطبيقه على عينة من موظفي وزارة التجارة والصناعة بقطر بلغ
عددهم  031مقسمين بين الذكور واإلناث ،وبعد جمع البيانات تمت عملية التحليل اإلحصائي عبر برنامج ( )SPSSللحزم
اإلحصائية ،وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير أزمة جائحة كورونا
ومستوى كفاءة إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها ،كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أزمة جائحة
كورونا ومستوى الصحة والسالمة للموظفين ،ومن خالل مؤشرات المتغيرات توصلت الدراسة أن تأثير جائحة كورونا شمل
صحة وسالمة الموظفين ،كما أثرت على التدريب والتطوير والتوظيف ،كما يمكن استنتاج أن مستوى كفاءة الموارد البشرية
مرتفع في التعامل النفسي واالجتماعي مع أزمة جائحة كورونا.
الكلمدت المفتدحةة :الموارد البشرية ،معدالت األداء ،اإلدارة العامة ،جائحة كورونا
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The Impact of the Corona Pandemic Crisis on the Efficiency of Human Resources
Departments in the Public Sector in Achieving their Goals (Applied Study on the Ministry
of Trade and Industry)

Abstract:
The study dealt with the impact of the Corona pandemic crisis on the efficiency of human
resources departments in the public sector in achieving their goals (an applied study on the
Ministry of Trade and Industry). The objective of the study is to determine to what extent the
impact of the Corona pandemic has on the health and safety of employees, as well as on the
relationship between the managers and their employees. The study also aims at identifying the
efficiency level of the human resources (HR) department in achieving its goals in light of the
Corona pandemic. The study starts off from assessing the ability of the HR department to
balance between achieving its departmental goals, supporting the work environment in
institutions, and preserving the human element that is the focus of its work. The study also
measures the efficiency of the HR department in changing the plans and programs and driving
work continuity and progress in the light of the Corona pandemic challenge. The study also
assesses the ability of the HR department to deal with employees’ concerns and fears while
ensuring solidarity in performing their work according to the new procedures. The study also
evaluates the means of the HR department for follow-up and evaluation, as there are problems
that require urgent intervention such as the relationship between managers and employees. It also
measures the level of participation in decision-making and the ability of leaders to lead the work
according to its new requirements without affecting the level and efficiency of achieving the
goals. In light of the concern for the lives of individuals, the study was based on the analytical
descriptive approach, and the adoption of the questionnaire tool, which was applied to a sample
of 130 employees of the Ministry of Trade and Industry in Qatar, divided between males and
females.
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After collecting the data, the statistical analysis process was carried out through the (SPSS)
program for statistical packages. And one of the most important findings of the study was that
there is a statistically significant relationship between the impact of the Corona pandemic crisis
and the level of efficiency of the HR department in the public sector in achieving its objectives
and goals. There is also a statistically significant relationship between the Corona pandemic
crisis and the level of health and safety of employees. Reference to the indicators of the
variables, the study revealed that the impact of the Corona pandemic incorporated the health and
safety of employees, and has also affected the training and development and employment
objective of the department. It can also be concluded that the efficiency level of the HR
department is high in terms of dealing with the Corona pandemic crisis both psychologically and
socially.
Keywords: Human Resources, Performance Rates, Public Administration, Corona Pandemic
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الفصل األال :ماخل امشهجةة الا اسة
المقامة:
يعتبر اإلنسان الركيزة األساسية للتنمية والتطور المجتمعات ،وكان العصر الحديث قد شهد ثورة في مجال التنمية البشرية في
كافة التخصصات والمجاالت ،وبدأ نمو االهتمام بإدارة الموارد البشرية ،ومنحها العديد من األدوار ،فالعنصر البشري هو رأس
المال االستراتيجي الذي تملكه المؤسسة ،فالموظف يلعب دوراً أساسيا ً في تنفيذ خطة العمل ،واستمرارها ،والوصول بالمنظمات
إلى أعلى درجات الكفاءة ،وتحقيق المكانة المنشودة ،وبالرغم من تعدد األزمات التي تواجه القطاع البشري ،إال أن األزمات التي
تواجه إدارة العمل على المستويات المختلفة ،تستدعي العمل بكفاءة من أجل ضمان تحقيق األهداف ،وعالج الخلل الذي تسببه
هذه األزمة.
وكان ظهور جائحة كورونا في منطقة "وهان" الصينية في أواخر عام 9102م مرحلة فارقة في التاريخ الحديث ،ففي  92ديسمبر
9102م تم اإلبالغ عن وجود أزمة صحية تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)02-وكان لذلك تأثيراته على
القطاعات المختلفة ،ومنها إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ،حيث تم اإلبالغ عن أول حالة في قطر بتاريخ  92فبراير
9191م ،وهو ما ألقى بالتحديات أمام المؤسسات المختلفة ،وبدأت مراحل من اإلغالق العام ،واالتجاه إلى العمل عن بعد في
العديد من المؤسسات ،وهو ما شكل تحديا ً حقيقيا َ أمام الموظفين والمدراء على حد سواء (عبدالجواد ،9191 ،ص.)09
وكغيرها من اإلدارات بدأت إدارة الموارد البشرية في تحمل مسئوليتها على محورين وهما :استمرار كفاءتها في تحقيق األهداف،
والحفاظ على العنصر البشري الذي هو أساس عملها ،ومن هنا ظهرت العديد من اإلشكاليات التي تستحق الدراسة في ظل تشابك
العالقات اإلدارية واالقتصادية والصحية ،ووجود أزمات فرعية تمخضت من األزمة الكبرى المتمثلة في انتشار جائحة كورونا
بمستويات قياسية بلغت  %01بنسبة وفيات بلغت  %9من عدد اإلصابات ،وهو ما يعني أن هناك تهديداً مستمراً لحياة األفراد،
وهو ما يزيد من خطورة الجائحة ) )Belzunegui-Eraso.2020.P:369
وتكمن خطورة أزمة جائحة كورونا في عدة جوانب :من أهمها التأثير على جودة األداء ،وتأثيرها على عمل المؤسسات ،ونمط
اإلدارة التقليدية التي كانت سائد ة في مؤسسات القطاع العام ،كما أنها دفعت إدارة الموارد البشرية إلى تحمل أعباء إضافية في
المتابعة والتقييم وتسيير العمل ،وهو ما يعني أننا أمام مشكلة إدارية استراتيجية بحاجة إلى البحث والدراسة ،كما أن ذلك يأتي
دعما ً لتحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية في تخطى أزمة جائحة كورونا ،فإن هذه الدراسة تبحث في مدى تأثير جائحة كورونا
على كفاءة إدارات الموارد البشرية في القطاع العام في تحقيق أهدافها ،وتطبيق الدراسة على وزارة التجارة والصناعة في قطر.

مركلة الا اسة:
تواجه إدا رة الموارد البشرية العديد من األزمات التقليدية التي أكسبتها الخبرات والمعارف التراكمية التي جعلتها أكثر قدرة على
المشاركة الفعّالة التي تساعد على تحقيق األهداف ،وعندما يتم تقييم يتم النظر على كيفية المحافظة على المكانة االقتصادية،
والتأثير المجتمعي ،وتوفير الرفاهية للعمال والموظفين ،وذلك في ظل كافة الطروف ،وأوقات الطوارئ يتم من خاللها توفير
خطوات منهجية لتخطى األزمات المماثلة ،والوصول السريع بالموظفين في تلك المؤسسات لحالة االستقرار ،وضمان استمرار
العملية اإلنتاجية ،والمداومة على العمل.
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أما أزمة جائحة كورونا فقد مثلت تحديا ً حقيقيا ً أمام اإلدارات الحكومية المختلفة ،ومنها إدارة الموارد البشرية ،فهي تح ٍد ال مثيل
له منذ أن نشأت إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث ،وهذه الجائحة لم يقتصر تأثيرها على إدارة الموارد البشرية فقط،
وإنما كان لها تأثيرات مماثلة على جميع اإلدارات ،والمنظمات ،والقيادات في كافة الوزارات والقطاعات ،ومنها وزارة التجارة
والصناعة القطرية ،حيث كان مطلوبا ً أن تشارك إدارة الموارد البشرية في إدارة األزمة ،والمساهمة في تقييم عمل المؤسسة في
ظل هذه األزمة ،والمشاركة في اتخاذ قرارات حيوية ،ووضع خطط بديلة مبتكرة لمثل هذه االزمات المفاجئة؛ للتخفيف من آثارها،
والصمود أمامها ،وتخطيها بما يتناسب مع الموارد المتاحة ،والحرص على المصلحة العامة (.)Hite.2020.p:429
وتأتي خطورة أزمة جائحة كورونا في أنها أثرت على الفئات العمرية التي تم تدريبها وتأهيلها بالمؤسسات المختلفة ،وهي التي
تقود مسيرة النشاط االقتصادي ،فأغلب اإلصابات تأتي في الفئة العمرية من  01-31سنة ،وهي التي تقوم العمل ،وتعمل على نقل
المعارف والتجارب إلى األجيال الالحقة ،كما أنها ساهمت في التأثير على مستوى التوظيف ،وساهمت في تزايد عمليات اإلغالق،
وهناك تحديات تتمثل في مدى قدرة اإلدارة الحكومية وكفاءتها في تحقيق أهدافها ،والحفاظ على كيان المؤسسات ،ومكانتها،
واستمرارية اإلنتاج ،وتنفيذ خطة العمل في ظل وجود تهديد حقيقي لحياة الموظفين ،فما بين المحافظة على العنصر البشري،
ومنع تفشي فيروس كورونا تقف اإلدارات الحكومية ،وخاصة إدارة الموارد البشرية أمام تحديا ً كبيراً ،فلذلك تبعاته التي قد تؤدى
إلى صعوبات مستقبلية في استمرار المؤسسات في إداء دورها في التنمية ،كما أنه قد يكون تبعات إيجابية تتمثل في تعزيز العمل
عن بعد ،واالستفادة من الجائحة في تطوير أنماط جديدة للعمل (حمادي ،9191 ،ص.)383
ووفقا ً لهذه اإلشكالية ،فإن الدراسة الحالية تنطلق من دراسة مدى قدرة إدارة الموارد البشرية على الموازنة بين تحقيق أهدافها،
ودعم بيئة العمل في المؤسسات ،وبين الحفاظ على العنصر البشري الذي هو محور عملها ،مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في
تغيير الخطط والبرامج ،ودفع استمرارية العمل في ضوء هذا التحدي الخاص بجائحة كورونا ،ومدى قدرتها في التعامل مع
مخاوف الموظفين ،وضمان التكاتف في إداء العمل وفق اآلليات الجديدة ،وابتكار وسائل للمتابعة والتقييم ،فهناك مشكالت تتطلب
تدخالً عاجالً مثل العالقة بين المديرين والموظفين ،والمشاركة في اتخاذ القرار ،ومدى قدرة القادة على قيادة العمل وفق متطلباته
الجديدة دون التأثير على مستوى وكفاءة تحقيق األهداف ،وفي ظل الحرص على حياة األفراد ،وهذه التساؤالت وغيرها يمكن
صياغتها في السؤال المحوري للبحث وهو:
مد ماى تأثة أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ات الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم ف تاقةق أهاافهد؟

متغة ات الا اسة:
أ .المتغة المستقل امؤش اته المرتقة من األيب اصإيا ي:
المتغة المستقل

تأثة جدئاة اكو اند:

191

المؤش ات
-

التأثير على الصحة والسالمة للموظفين.

-

التأثير على عالقة الموظفين بالمديرين.

-

التأثير على استمرارية التدريب والتطوير.
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التأثير على مستوى ونسب التوظيف.

-

ب .المتغة التدحع امؤش اته المرتقة من األيب اصإيا ي:
المتغة التدحع

ماى اكفدءة إيا ة الموا ي البر مة:

المؤش ات
-

مدى الكفاءة في استيعاب األزمة.

-

مدى الكفاءة في جمع المعلومات عن الجائحة.

-

مدى الكفاءة في توفير فرص التدريب والتطوير البديلة.

-

مدى الكفاءة في التعامل النفسي واالجتماعي مع الموظفين.

أسئلة الا اسة:
السؤال ال ئةس  :مد ماى تأثة أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ات الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم ف تاقةق أهاافهد؟
امتف ع مشه األسئلة الف عةة التدلةة:
 )0ما مستوى داللة المتغيرات الشخصية والوظيفية للمبحوثين؟
 )9ما مستوى توافر أبعاد تأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة والعالقة مع المديرين في وزارة التجارة والصناعة؟
 )3ما مستوى توافر أبعاد كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا؟

أهااف الا اسة:
الهاف اللدم للا اسة :التل ف على ماى تأثة أزمة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ة الموا ي البر مة حدلقطدع اللدم على تاقةق
أهاافهد؟
امتف ع مشه األهااف التدلةة:
 )0تحديد مدى تأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة للموظفين.
 )9الكشف عن تأثير جائحة كورونا على العالقة بين المديرين والموظفين.
 )3التعرف على كفاءة إدارة الموارد البشرية في استيعاب األزمة.
 )4التعرف على مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في توفير الحاجات اإلدارية أثناء أزمة كورونا.
 )3الكشف عن مدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في التعامل النفسي االجتماعي مع الموظفين أثناء أزمة كورونا.

أهمةة الا اسة:
تتمثل أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله ،حيث تبحث الدراسة في مدى تأثير جائحة كورونا على كفاءة إدارة الموارد
البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها ،وتطبيق ذلك على حالة وزارة التجارة والصناعة القطرية ،وتكمن أهمية الدراسة في
الجوانب العلمية والتطبيقية التالية:
192
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 .0تكمن األهمية العلمية في الدراسة إلى إضافة معرفة جديدة للدراسات التي جاءت في هذا المجال ،وفتح آفاق جديدة
لدراسة تأثير جائحة كورونا على اإلدارات المختلفة.
 .9كما يمكن للدراسة أن تقدم إطاراً نظريا ً يعزز من واقعية البحث العلمي في التعامل مع األزمات الطارئة مثل جائحة
كورونا ،وإثراء المكتبة البحثية في المجتمع العلمي في قطر بالدراسات التطبيقية التي يمكن االستفادة منها.
 .3وتكمن األهمية التطبيقية في حاجة اإلدارات الحكومية لبعض التوصيات التي تساعدها في التعامل مع جائحة كورونا،
وقياس مدى الكفاءة في التعامل مع المستجدات التي تؤثر على كفاءتها في تحقيق أهدافها.
 .4وللدراسة أهمية على مستوى صانع القرار في وزارة التجارة والصناعة في قطر ،حيث يمكنها – من خالل تطبيق أداة
الدراسة على وزارة الصناعة والتجارة -أن تكشف عن مستوى الرضا لدى الموظفين عن كفاءة إدارة الموارد البشرية
في التعامل مع جائحة كورونا ،وفتح المجال أمام تعزيز اإليجابيات ،وعالج السلبيات؛ لتجاوز أزمة جائحة كورونا.

مشهجةة الا اسة:
تستند الدراسة على المنهج الوصفي التحلي لي؛ عن طريق تحليل الدراسات الوصفية التحليلية السابقة ،واالستفادة منها فيما يتعلق
بموضوع البحث؛ باإلضافة الى االستعانة باستبيان موجه لموظفي إدارة الموارد البشرية "وزارة التجارة والصناعة القطرية"
لتدعيم الدراسة ،وربطها بواقع وظائف إدارة الموارد البشرية ،ويمنحنا المنهج الوصفي التحليلي القدرة على الدمج بين الدراسة
الكمية (أداة االستبيان) ،والدراسة الكيفية من خالل البحث في الوثائق والدراسات السابقة ،والبحث في العالقات واألسباب ،وهو
ما يساعدنا في الوصول إلى نتائج أقرب للدقة ،واإلجابة على تساؤالت الدراسة ،واثبات مدى صحة الفرضيات من عدمه ،ويعتبر
المنهج الوصفي التحليلي أحد المناهج األكثر انتشاراً في العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل عام ،كما أنه له أهمية خاصة في
العلوم اإلدارية كجزء من المنهجيات التي تناسب الدراسات ذات المدى الزمني المحدد.

مجتمع اعةشة الا اسة:
-

يشمل مجتمع الدراسة إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة القطرية ،والتي هي محور الدراسة الحالية.

-

والعينة المستهدفة تشمل  031من موظفي وزارة التجارة والصناعة القطرية من الذكور واإلناث ،ومن كافة األعمار
والمناصب القيادية والغير قيادية ،وال يشترط في العينة إدارات دون غيرها الرتباط إدارة الموارد البشرية بكافة اإلدارات
الخاصة بوزارة التجارة والصناعة ،ويتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ،لضمان تمثيل العينة لمجتمع
الدراسة.

حااي الا اسة:
 .0الاااي الزمشةة :تستمر الدراسة من تاريخ  02يناير وحتى  01أبريل 9190م ،وهي الفترة التي تشمل الدراسة منذ
بدايتها وحتى جمع البيانات من العينة وتحليلها.
 .9الاااي المكدنةة :تقتصر الدراسة جغرافيا ً على الحدود الجغرافية لدولة قطر.
 .3الاااي الموضوعةة :يقتصر الموضوع على تأثير أزمة جائحة كورونا على كفاءة إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام
في تحقيق أهدافها.
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الفصل الثدن  :اصإطد الشظ ي للا اسة
المباث األال :التل مف حجدئاة اكو اند اتأثة اتهد
التل مف حشرأة اانترد جدئاة اكو اند:
كانت منظومة الصحة العالمية قد أعلنت في  00مارس  9191تسمية انتشار وباء كوفيد 02-إلى مرحلة الجائحة ،وكان قد بدأ هذا
الفيروس الجديد من مدينة ووهان في الصين في ديسمبر من عام  ،9102وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية ،والتي تشمل أيضًا
متالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،ويعاني األفراد المصابون بـCOVID-
19عمو ًما من أعراض ق د تكون خفيفة ،ولكن يمكن أن تحدث حاالت أكثر خطورة ،مما يستلزم دخول المستشفى ،والعناية
المركزة لمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة (المجالي ،9190 ،ص.)4
وعلى الصعيد العالمي كان هناك مئات اآلالف من حاالت اإلصابة ب  COVID-19وآالف الوفيات ،ال سيما بين الفئات الضعيفة
مثل كبار السن ،وتعد قدرة المستشفيات والنظام الصحي مصدر قلق كبير في إدارة تفشي المرض بسبب القيود المفروضة على
أسرة المستشفيات ،ومعدات الحماية الشخصية ،وأجهزة التهوية ،وموارد القوى العاملة ،وقدرات االختبار ،وأدى القلق بشأن
االنتشار المجتمعي لجائحة كورونا إلى قيام الحكومات والمجتمعات بتنفيذ تدابير تباعد اجتماعية جذرية تتراوح من الحجر المنزلي
إلى إغالق الشركات المحلية ،وإلغاء الحفالت واألحداث الرياضية الكبرى ،وإغالق المدارس والجامعات ،وهو أظهر حالة من
القلق والتوتر العام ،والتأثير على الممارسات الطبيعية لنمط الحياة (المجالي ،9190 ،ص..)3
وتحديات الصحة العامة التي تواجه المجتمعات في ظل الجائحة غير مسبوقة ،وبالرغم من خطورة التأثير الصحي ،إال أن
التأثيرات األخرى كانت ال تقل أهمية ،وكان دخول وباء كورونا مرحلة الجائحة يعبر عن الحالة التي وصلت إليها المجتمعات
والح كومات في التعامل مع الجائحة ،فزيادة أعداد المصابين ،واالنتشار الواسع للوباء كان له تأثيرات متعددة ،إال أن المواجهة
المؤسسية له فرضت اعتماد خطاب مؤسسي قائم على التوجيه من أجل توضيح حجم الوباء ،والخسائر المترتبة عليه ،واإلجراءات
المتبعة ،وانتشر هذا الخطاب عب ر عمليات االتصال بين السياسيين ،والعسكريين ،وداخل مؤسسات العمل ،فالتدابير االستثنائية
طالت كافة المؤسسات ،وتحقيق المشاركة الجماعية يزيد من فرص التغلب على هذه اآلثار ،وكان قد ترتب على هذه الجائحة منذ
البداية حظر شامل في العديد من الدول ،وإغالق المدارس والجامعات ،واتجاه المؤسسات الحكومية والخاصة لتقليل عدد الموظفين
العاملين في مقرات الشركات والمؤسسات ،واالتجاه إلى العمل عن بعد ،وحدث إغالق لمناطق كاملة ،وإجراء حظر للطيران،
وتوقفت عجلة اإلنتاج في بعض المؤسسات (بن شبيبة ،9190 ،ص.)933
تأثة جدئاة اكو اند على قطدع األعمدل:
تسبب جائحة كورونا في التأثير على العمل في المؤسسات من خالل العديد من الجوانب ،فالجانب األول :يتمثل في الصحة العامة
التي تأثرت لدى الموظفين والعاملين في ظل االنتشار الواسع لإلصابات ،وشعور الموظفين بالخوف على صحتهم وسالمتهم مما
شكل صدمة كبيرة في ا لبداية ،وعزز من المخاوف التي يعيشها الموظفين قدر الشائعات والقلق النفسي في بداية األزمة ،ولم يكن
الجانب الصحي هو العامل األكثر تأثيراً ،بل إن األمان الوظيفي ،والشعور بالتهديد في ظل الخسائر التي لحقت بالشركات
والمؤسسات ،وتعطيل العمل ،واتجاه بعض المؤسسات إلى تخفيض أعداد الموظفين ،ومنح اجازات بدون راتب للبعض ،فزاد
عدد العاطلين ،وهو ما زاد من التأثيرات السلبية للجائحة على مستوى األفراد والمؤسسات (سدزاوي ،9191 ،ص..)022
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وكان تأثير الجائحة قد تجاوز التأثيرات المادية إلى العوامل النفسية التي أصابت الموظفين وأسرهم بشكل مباشر ،فتجربة التعرض
للمرض ،أو مشاهدة ومعايشة اإلجراءات القاسية المتمثلة في حظر التجول ،واإلغالق العام ،ومتابعة أعداد الموتى واإلصابات
يمثل تهديداً نفسيا ً كبيراً ،كما أن المصابين المتعافين قد مروا بتجربة قاسية ،حيث تشير الدالئل إلى أن الناجين من عالج وحدة
العناية المركزة معرضون لخطر مرتفع لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة ،واالكتئاب واضطراب النوم ،وسوء نوعية الحياة
والضعف اإلدراكي ،وقد يعاني أفراد األسرة من الضيق أو الخوف أو القلق بشأن دخول أحد أفراد أسرته إلى المستشفى ،وخاصة
عندما تقيد تدابير مكافحة العدوى الزيارة (يوسف ،9191 ،ص.)34
كما أنها تؤثر على الحالة الوظيفية ،وتؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي ،وانخفاض الروح المعنوية واإلجهاد الوظيفي ،وتخلق
الجوانب المؤلمة والمرهقة للدخول في أحداث الوباء ،وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر على الصحة العقلية لكل من المرضى
والموظفين؛ لذلك يجب أن تتوقع األنظمة الصحية احتياجات الصحة العقلية للمرضى والموظفين واألسر وأن تعد موارد داعمة
لهم ،فاالهتمام بمستويات الرعاية المقدمة للموظفين وأسرهم تمثل أهمية في ظل الصعوبات التي تواجههم على المستويات
المختلفة ،كما أن الحاجات الوظيفية التي قد تتأثر بالجائحة تعبر عن وجود مشكالت داخل العمل ،فالتأثيرات ممتدة في ظل االبتعاد
عن بيئة العمل الطبيعية ،ووجود مخاوف وإجراءات مستمرة ،وظهور حاجات نفسية واجتماعية جديدة ،وهو ما يشير إلى
الصعوبات التي ظهرت في بيئة العمل (يوسف ،9191 ،ص.)34
ويمكن استنتاج أن تأ ثيرات جائحة كورونا لم تكن صحية فقط ،وإنما انعكست على كافة جوانب الحياة ،وتداخلت فيها العوامل
االقتصادية والنفسية واالجتماعية والصحية ،ومن الصعوبة عزل عوامل التأثير عن بعضها ،وهو ما يزيد من أهمية دراسة
جوانبها ،والتأثير على الحالة الوظيفية ،والمستويات المخت لفة لبيئة العمل يزيد أهمية البحث في األدوار التي يمكن أن تقوم بها
إدارة الموارد البشرية للتعامل مع التأثيرات المختلفة على الموظفين.

المباث الثدن  :التل مف حإيا ة الموا ي البر مة :المفهوم االشرأة االتطو
مفهوم ايا ة الموا ي البر مة:
تمثل أحد الوظائف الرئي سية في المؤسسات ،وتقوم على عملية التوظيف ،وإدارة الموظفين ،ويتم تعريفها بأنها العملية التي تقوم
بها المؤسسات إلدارة األفراد ،وتحقيق أهدافها ،وأنها وسيلة للتعامل مع الموارد البشرية بفاعلية وكفاءة ،وهو ما تصل المؤسسة
من خاللها إلى تحقيق األهداف (الزبيدي ،9108 ،ص.)04
كما يتم تعريفها بأنها مجموعة السياسات واألنشطة المتكاملة والمتداخلة ،والتي يشترك في تصميمها وتنفيذها المديرون ،وقادة
فرق العمل ،ومختصي الموارد البشرية ،حيث يقوم كل منهم بدوره الفعال في نجاح هذه السياسات (سيد ،9190 ،ص.)099
وتعمل إدارة الموارد البش رية في المؤسسات على تحقيق بعض األهداف الرئيسية التي تساهم في تحقيق مكتسبات للمنظمات في
العصر الحديث في ظل تعقد عالقات العمل وتطورها ،ووجود آليات جديدة تساهم في تعزيز مكانة الموارد البشرية كإدارة ربما
يكون من المستحيل استمرار العمل بدونها ،فالهدف العام إلدارة الموارد البشرية هو دعم العمل في المؤسسات ،وتنظيمه ،وتطويره
وتحسينه ،والمساهمة في تحقيق أقصى ربح في المنظمات الربحية ،والمساهمة في استمرار واستقرار المؤسسات الغير ربحية،
وحتى تحقق هذا الهدف الرئيسي ،فإنها تقوم ببعض الوظائف الحيوية في المؤسسات وهي( :بشير ،9100 ،ص.)93
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أ .التوظةف :تعمل إدارة الموارد البشرية على التأكد من مدى كفاءة ومهارة الموظفين للمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.
ب .الصاة االسالمة :حيث تهتم إدارات الموارد البشرية بمستوى السالمة والصحة ،ومراقبة ومتابعة مدى تطبيق أساليب
السالمة المهنية ،والحفاظ على بيئة العمل ،وضمان خلوها مما يؤثر على صحة الموظفين ،وذلك لضمان استمرار
العمل ،والحفاظ على الموظفين.
ت .ال ااتب االاوافز :فهي اإلدارة المسئولة عن األجور ،وذلك لما له أهمية في رفع مستوى وكفاءة الموظفين ،وتحفيزهم
على العمل ،فهناك عالقة طردية بين الراتب ومستويات األداء الفعلي للموظف ،وإدارة الموارد البشرية تقدم مكافآت
تحفيزية عندما تتحقق األهداف.
 .التا مب االتطوم  :فهي اإلدارة التي تعمل على ضمان توفير فرص التدريب المناسبة للعمل ،وتساعد الموظفين على
التطوير والتحسين ،وتتطور وسائل التدريب مع تطور التكنولوجيا الحديثة ،حيث بدأت تتم من خالل شبكة االنترنت،
ووسائل االتصال الحديثة ،والتي ال تتطلب الحضور إلى قاعة الشرح للحصول على التدريب.
ج .االمتثدل لقدنون اللمل :فمن مهامها التأكد من سير العمل وفق القانون واللوائح ،فهي تعمل عل تقييم الموظفين ،وتوضيح
المجهول التنظيمي للموظفين الجدد ،والتعريف باللوائح.
ح .حفظ السجالت :فلديها مسئولية حفظ كل ما يخص الشركة من سجالت يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة مثل سجالت
الرواتب واإليرادات وغيرها.
م احل نرأة اتطو إيا ة الموا ي البر مة:
تعتبر عملية إدارة األفراد التي هي أساس عمل إدارة الموارد البشرية الحديثة ليست وليدة هذا العصر ،وإنما كانت قد مرت بالعديد
من المراحل المتداخلة ،حيث كانت البداية مع الثورة الصناعية األولى ،فالتطورات التي صاحبت انتقال المجتمعات األوروبية إلى
المدنية والصناعة ساهمت في بروز أهمية خاصة لمن يرى شؤون العمال والموظفين ،فكانت البداية بمرحلة التكوين ،والتي مثلت
البداية األولى إلدارة الموارد البشرية في ظل تعقد عالقات العمل بعد الثورة الصناعية األولى ،ثم مرحلة النمو ،والتي شهدت
شكالً واضحا ً يقترب من الشكل الحالي للموارد البشرية ،ثم مرحلة النضج ،والتي تم خاللها توظيف العمل الحديث في إعادة ضبط
وبرمجة إدارة الموارد البشرية ،ورفع مستويات الكفاءة في عملها حتى أصبحت ركنا ً مهماً في المؤسسات المختلفة بكافة أنواعها،
وتخصصاتها ،فهي من اإلدارات المحورية التي ال غنى عنها (سيد ،9190 ،ص.)093
وكان مفهوم الموارد البشرية قد تطور عبر الزمن ،حيث ارتبط في عقد التسعينات من القرن الماضي بالتنمية البشرية ،وظهرت
مفاهيم أخرى مثل رأس المال البشري ،وإدارة تنمية العنصر البشري ،وهو ما ساهم في وضع الناس كأولوية للتنمية في مؤسسات
العمل المختلفة ،فهذه اإلدارة تعتبر الموظفين هم الثروة التي تملكها المؤسسة ،فالمفهوم العلمي للموارد البشرية يرتبط بالعنصر
البشري الذي يمثل الطاقة التي تتولى مهمة تحويل الموارد الطبيعية في شكلها الخام ،إال منتجات نافعة ،وذلك في ظل نظام
اجتماعي حضاري واجتماعي ،فالعنصر البشري هو الذي يؤثر في عنصر العمل الذي تفاعل مع عناصر اإلنتاج مثل الموارد
الطبيعية ورأي المال ،وهو ما يساعد في تحقيق األهداف الخاصة بمؤسسات اإلنتاج (حمد ،9191 ،ص.)402
وكان من دوافع االهتمام بتطوير إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث هو سعي المؤسسات إلى جودة األداء ،فالمنظمات
الحالية وحدت العديد من التعقيدات في الوسط المحيط بها ،فأصبح تنمية الموارد البشرية جزء أساسي من تكوينها،
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فتوجب على المدير الذي يتولى إدارة مؤسسة معينة أن يعمل على تطوير وتنمية قدرات الموظفين المشاركين في العمل ،وتدريبهم
على حل المشكالت ،والعمل وفق روح الفريق ،وااللتزام باللوائح والقوانين ،والوصول إلى مراحل متطورة من اإلبداع ،فتمكين
الموظف أصبح أولوية لالستفادة من قدراته ،ورفع مستوى الكفاءة واالبداع واالبتكار ،فالموظف التقليدي لم يعد له مكان وفق
آليات سوق العمل الحديثة ،وهو ما يعني أن إدارة الموارد البشرية أصبحت تعمل وفق منطلقات جديدة (الهاشمي،9191 ،
ص.)034

المباث الثدلث :تأثة جدئاة اكو اند على اكفدءة إيا ة الموا ي البر مة ف تاقةق أهاافهد
استةلدب إيا ات الموا ي البر مة لجدئاة اكو اند:
تشكل جائحة كورونا بُعداً فاصالً وحيويا ً في تاريخ إدارة الموارد البشرية؛ لما تسببت فيه من أثر على جميع نواحي الحياة،
تأثير كبير على سوق العمل،
وباألخص االقتصادية واالجتماعية؛ فكما كانت األزمة االقتصادية العالمية ( )9118-9112ذات
ٍ
كذلك فمن الممكن أن يكون لجائحة كورونا العديد من التأثيرات على المؤسسات المختلفة ،حيث أظهرت جائحة كورونا تحديات
كبيرة لم يعهدها خبراء إدارات الموارد البشرية في العصر الحديث ،وهناك انهيار لبعض المؤسسات ،كما أن الجائحة تكاد تسحق
باالقتصاد ،ووضعت الجميع أمام تحديات جوهرية ،لينقسم الزمن من بعد ذلك الي "ما قبل وما بعد كورونا ،وجائحة كورونا لفتت
األنظار نحو جميع قطاعات العمل ،ووضعت جميع الدول والمؤسسات أمام تحديات حقيقية ،وخاصة في طريقة التصدي لهذا
الوباء ،واالستمرارية في تقديم الخدمات ،وعدم التقصير في الحفاظ على صحة وسالمة العاملين ،وحمايتهم من أي خطر ،وهي
ال تؤثر فقط على الحالة االقتصادية ،والسجالت النقدية ،ولكنها تؤثر على المورد البشري الذي يبنى االقتصاد ويمأل السجالت
النقدية (.)Peasley.2020.P60
وفي ظل هذه األزمة هناك حكومات ومؤسسات منذ اليوم األول لجأت الي اإلغالق الكامل ،وبعضها لجأ إلي فرض حظر تجوال،
ومنها من استمر دون أن يأبه بما يحدث حوله ،وبدأ بروز الفوارق بين إدارة الموارد البشرية في المنظمات المختلفة ،حيث أن
المنظمات التي اهتمت بإدارة الموارد البشرية ،وعملت على تطويرها منذ نشأتها ،فهي التي سوف تواصل عملها بخطط مدروسة
وتحافظ على اإلنتاجية ،وعلى صحة وسالمة وأمان موظفيها ،كما فرضت جائحة كورونا ضرورة التدخل من إدارات الموارد
البشرية على مستوى العالم ،والم شاركة في دعم القطاع البشري ،وذلك ألن اآلثار متشابهة ،حيث تشمل فقدان للمورد البشري
نتيجة نسب اإلصابة والوفيات المرتفعة نسبياً ،وتعطل خطط اإلنتاج ،وتهديد بقاء العديد من المؤسسات ،وفقدان فرص العمل،
حيث تشير احصائيات منظمة العمل الدولية إلى فقدان ما يصل إلى  93مليون لوظائفهم (العبسة ،9191 ،ص.)0
أهااف اإج اءات إيا ات الموا ي البر مة ف ظل جدئاة اكو اند:
استهدفت إدارات الموارد البشرية كأولوية لها المحافظة على األرواح وتنفيذ خطة وقاية تحمى المنظمة ،واالهتمام بنفسية العاملين
وتحفيزهم ،ومشاركتهم في اتخاذ القرار ،وو ضع خطة العمل الطارئة في ظل مستجدات األزمة ،بحيث يساعد على استمرار
العمل واإلنتاج ،وفي نفس الوقت يضمن سالمة الموظفين ،كما تستهدف طريقة تعامل إدارات الموارد البشرية التعامل والتفكير
بشكل إيجابي بالرغم من خطورة األزمة ،ومدى القساوة في زيادة أعداد الوفيات ،وحجم الخسائر المستمرة ،إال أن التفكير اإليجابي
مؤشر على إدراك اإلدارات المختلفة لمدى خطورة األزمة.
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ومع االختالفات الشاسعة في السياسة والثقافة وطرق التعامل في العالم كله؛ إال ان طرق إدارات الموارد البشرية لمواجهة الجائحة
كانت نوعا ً ما تشبه بعضها البعض ،وحددت الدراسة ( )Peasley.2020هذه اإلجراءات في النقاط التالية:
 .0أسست المؤسسات لفكرة العمل عن بُعد ،ووفرت قنوات االتصال لكي تبقى على اتصال مع المورد البشري؛ لمتابعة
خطة سير العمل واشراكه في مستجدات األمور.
 .9خفضت بعض الشركات الكبرى رواتب مدراء اإلدارة في الشركة والموظفين ذوي االمتيازات الخاصة؛ لترشيد النفقات
في ظل تأثر المبيعات.
 .3اتاحت بعض الشركات الكبرى إمكانية الحصول على القروض ،وحددت الحد األقصى لمبلغ االقتراض ،وتيسير طرق
الحصول عليه ،والمرونة في السداد تماشيا ً مع متطلبات األزمة.
 .4حولت العديد من المؤسسات بعض الموظفين للدوام الجزئي ،وقللت ساعات العمل مع محاوالت لتعويضهم.
 .3في حالة االضطرار للتخلي عن بعض الموظفين يتم التعويض بمبالغ مالية لنهاية خدمتهم.
 .0تعزيز ثقافة النظافة والتدابير الصحية للعاملين ،وقامت العديد من المؤسسات بتحديث اإلجراءات الوقائية.
 .2اتباع االحتياطات ا لالزمة في مكان العمل ،وذلك للحد من تفشي الوباء ،كالحفاظ على التباعد في منطقة العمل ،والحرص
على النظافة ،والتعقيم المستمر ،وزعت المؤسسات جداول األعمال ،بحيث ال يكون هناك تكدس للموظفين في المساحات.
 .8عقد اجتماعات العمل الكترونياً باستخدام تقنيات الويب ،والحرص على دعم الموظف بفكرة التأمين الصحي لالطمئنان
على حالتهم الصحية.
 .2دعم ومتابعة الحالة الصحية للموظفين ،وقياس درجة حرارتهم يومياً ،وتوفير طبيب أو ممرض في المؤسسة ،وعدم
التشدد في إجازات الموظفين المرضية ،وتوفير الدعم النفسي المهني للتعامل مع القلق الناتج عن جائحة كورونا.
و بالرغم من الصعوبات التي واجهت إدارات الموارد البشرية ،إال أن المؤشرات التي توصلت إليها العديد من الدراسات الميدانية
التي تم تطبيقها على المؤسسات المختلفة ،قد توصلت إلى أن هناك مستوى مرتفع من تحميل المسئولية ،وأنها عملت على اتخاذ
القرارات السري عة ،والمشاركة في تحسين بيئة العمل ،إال أن الوضع الحالي يفرض االستعداد المستقبلي لمواجهة مثل هذه الجائحة،
فهناك تأثيرات أخرى يمكننا رؤيتها وستؤثر على المنظمات في المستقبل .عندما يحدث مرة أخرى ،فعندما يظهر نوع من
الفيروسات الجديدة أو موجة جديدة من العدوى يجب أن تكون المنظمات مستعدة لالستجابة بسرعة وإعداد خطط عملها وفقًا
لـلمتطلبات الحديثة ،وفعالية إدارة الموارد البشرية ،وتطوير فرق العمل هي العامل المحدد لنجاح المؤسسة في مواجهة األزمات،
حتى تكون قادرة على اإلدارة الفعالة ،والتكيف مع األساليب المناسبة للموظفين ،والمديرون بحاجة إلى فهم وجهات نظر الموظفين
ومشاركتهم في اتخاذ القرار؛ لتجاوز اآلثار المترتبة على مثل هذه األزمات ()Vnoučková. 2020.P:18

م اجلة األيحةدت:
تناولت بعض الدراسات موضوعات متشابهة في بعض الجوانب مع متغيرات الدراسة حيث أشارت (أبو الروس )9109 ،أثر
التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على إدارة األزمات وناقشت أهمية تنمية وظائف الموارد البشرية
على الجانب الخاص بالتخطيط لألزمات ،والمقدرة على تكوين فريق ذو كفاءة عالية لمواجهة األزمات ،وهو ما اتفقت معها دراسة
(المقاطي )9104 ،والتي قدمت رؤية شاملة عن إدارة األزمات ،وتأثيرها على أداء العاملين في المؤسسات،
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وهدفت إلى تتبع تاريخ األزمات التي واجهت المؤسسات في السابق ،وتأثيرها على أدوار ووظائف إدارة الموارد البشرية،
ومدى تأثير التكنولوجيا الحديثة ،كما أن تنمية رأس المال البشري له عالقة بالقدرة على إدارة األزمات التي قد تتعرض لها
المؤسسات ،وهو ما بحثته دراسة (عبدالحليم ،)9100 ،وناقشت مفاهيم اإلدارة الموارد ورأس المال البشري ،والتي ظهرت في
مجال اإلدارة حديثًا ،ووجدت أن رأس المال هو المحرك األساسي للنمو خالل المنظمات الخاصة باألعمال ،وهناك تهديدات
تواجه إدارة الموارد البشرية ،وحددت دراسة (عبدالرحيم )9191 ،مفاهيم إدارة األزمات ،وعملت على تحديد مستوى التهديد
الموجه للموارد البشرية وأهداف المؤسسات في ظل األزمات التي تواجهها ،ووسائل اتخاذ القرارات فيها ،وحددت االستراتيجيات
المتبعة التي تخرج عن اإلطار التنظيمي الشائع ،ووسائل تأهيل الموظفين.
كما أظهرت بعض األدبيات قدرات المنظمات في التعامل مع األزمات ،حيث بحثت دراسة (حسن )9191 ،بناء القدرات المؤسسية
كمتغير في التخطيط إلدارة األزمات والكوارث ،وتتلخص هذه الدراسة في تطوير وظائف إدارة الموارد البشرية بالتوازي مع
إدارة األزمات ،ويعود هذا إلى األحداث الطارئة التي نمر بها ،والتي قد تتفاقم بشكل سريع ،كما أنها تهدد مسيرة المؤسسات،
وتجعلها غير قادرة على االستمرار أو تحقيق األهداف ،وجاءت دراسة ) ( 2020.Diraniأكثر تحديداً مدى تأثير جائحة كورونا
على األدوار الجدي دة للتنمية البشرية ،واستهدفت الدراسة التحقيق من أدوار القادة والمنظمات المحلية والعالمية تجاه COVID-
 ،19والنظر في األدوار الجديدة لتنمية الموارد البشرية بنا ًء على تداعيات األوبئة بشكل عام ،و COVID-19بشكل خاص ،بينما
دراسة  )9190( ،Ngocجاءت أكثر تحديداً بدر اسة قطاع السياسة والضيافة ،ومدى تأثره بجائحة كورونا ،وطورت شركات
السياحة والضيافة في فيتنام مرونتها التنظيمية للنجاة من الموجة األولى من أزمات  ،Covid-19مع التأكيد على دور الموارد
البشرية في تخطي هذه األزمة.
وكانت دراسة (عبد الحليم )9100 ،قد أشارت في نتائجها إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية ،وتطوير وظائفها لالستعداد لمواجهة
األزمات؛ بسبب ضعف استراتيجيات الطوارئ واألزمات داخل المؤسسات بشكل عام ،والعمل على تبني ثقافة اإلدارة البشرية
للتطوير والتنمية ،واالهتمام بتزويدهم بعدد من الصالحيات والمشاركة في اتخاذ القرارات ،واتفقت معها دراسة (المقاطي،
 ) 9104ولكنها ركزت بشكل أكبر على ضرورة االهتمام بفريق العمل الخاص بالمؤسسة ،وتزويده بالخبراء والمتخصصين،
وضرورة مشاركة العناصر البشرية في الهيكل اإلداري للتعامل مع األزمة بشكل فعال ،واحتواء األزمة من قبل وظائف الموارد
البشرية ،والتنسيق بينهم لمواجهتها والحد من النتائج السلبية ،ولكن دراسة ( Dirani (2020اهتمت بدراسة تأثير جائحة كورنا،
وتوصلت إلى أن الدور االستراتيجي الذي يمكن لتنمية الموارد البشرية أن تلعبه لمساعدة ،وتطوير القادة خالل هذه الجائحة من
خالل توفير بيانات أرضية قوية وموثوقة ،وتوسيع شبكتهم المهنية ،وتشجيع االبتكار ،وضمان التعلم المستمر للموظف ،وتسهيل
االجتماعات المنتظمة ،وإنشاء منصة لالحتفال بالموظفين ،واتفقت معها دراسة (حسن )9191 ،والتي أظهرت نتائجها وجود
عالقة بين بناء القدرات ،وتطوير المهارات الخاصة بالعاملين داخل المؤسسات بشكل عام إلدارة الموارد البشرية ،وبين
استراتيجيات مواجهة األزمات ،والتي تتمثل في عدة نقاط من أهمها :التحذير واالستعداد والوقاية والمواجهة والتعافي والتعلم.
وفي جانب دراسة أثر جائحة كورونا على األنظمة اإلدارية وعمل المؤسسات ،أشارت دراسة (المجالي )9190 ،إلى أن التداعيات
السياسية واالقتصادية طالت كافة األنظمة اإلدارية والسياسية ،وأنها انعكست على جوانب األمان واالستقرار لدى الموظفين ،وهو
ما دفع صناع القرار إلى اتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات السلبية على واقع بيئة العمل،
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وهو ما عالجته دراسة (بن شبيبة ) 9190 ،والتي توصلت إلى أن الجوانب التعاقدية أثرت على واقع العملي الوظيفي في المؤسسات
العامة والخاصة ،وأن زيادة البطالة أثر على حالة االستقرار الوظيفي التي باتت مسألة غير مضمونة ،وهو ما يلقي آثاراً كبيرة
على المناخ الوظيفي ،وانخفاض الرضا الوظيفي نتيجة المتغيرات الخارجية في ظل الجائحة ،وحتى يتم عالج مثل هذه األزمات
التي تمر بها بيئة العمل أكدت دراسة ( )0201. Ngoc,على أن الممارسات التي قامت بها إدارات الموارد البشرية ساهمت في
الحفاظ على القوى العاملة في السياحة ،وعززت المرونة التنظيمية في مواجهة الجائحة التي كانت لها أبعاد محلية وعالمية ،كما
أكدت الدراسة على ضرورة تحديد األولويات ،والتركيز عليها؛ لتعزيز مرونة الموظف والمؤسسة في كل مرحلة من مراحل
األزمة ،وتطوير إدارة الموارد البشرية لتحقيق مرونة أكبر في المنظمة ،وتوفير إرشادات عملية للشركات لتطوير خطط عمل
و االستجابة لألزمات الحالية أو المستقبلية ،واتفقت معها دراسة (عبدالحليم )9100 ،بضرورة دراسة العوامل المؤثرة على
العاملين والموظفين في محاولة لتطوير وظائف الموارد البشرية؛ لتحقيق درجة كبيرة من االستعداد لألزمات ،والقدرات المهارية
لهم.
وكانت جائحة كورونا قد فرضت واقعا ً جديداً في بيئة العمل ،وهو ما توصلت إليه دراسة (يوسف ،)9191 ،والتي توصلت إلى
أن الواقع الجديد يمنح إدارة الموارد البشرية أدوراً أكثر تعقيداً في ظل وجود متغيرات وتشابكات أثرت على واقع العمل ،وهو ما
يمكن تجاوزها بالتواصل المستمر ،وبناء مناخ تكاملي ،واستخدام جوانب التأثير اإليجابية على الموظفين ،وكانت دراسة
(المقاطي ) 9104 ،قد توصلت إلى نتائج مشابهة فيما يتعلق بإدارة األزمات التي تواجه المؤسسات ،وأشارت إلى أن المنظمات
البد أن تملك استراتيجيات فعالة لمواجهة األزمات ،والحد من خطورتها من خالل وجود نظام فعال لتمكين العاملين بشكل صحيح
داخل الهياكل التنظيمية ،والسماح لهم بصالحيات أكبر لضمان مشاركتهم داخل استراتيجيات المواجهة ،ووضعت ،بينما دراسة
(أبو الروس )9109 ،وضعت إطاراً آخر تمثل في توفير برامج خاصة بتدريب العاملين لدى المؤسسات لتزويدهم بمهارات
التفكير ا إلبداعي ،واتخاذ القرارات مما يرفع من مستوى فاعلية إدارة الموارد البشرية ،وتطوير وظائفها بشكل كبير ،والتعامل
مع األزمات ،والعمل على نشر غرف مزودة بالتقنيات الحديثة لسهولة التواصل وطرح األفكار والحد من األزمة وأضرارها.
التلقةب على األيحةدت:
نالحظ أن األدبيا ت ركزت على جانبين :األول يتمثل في إدارة الموارد البشرية للمشكالت التي تتعرض لها المؤسسة وقت
الطوارئ واألزمات ،والثاني :يتمثل في تأثير الجائحة على بيئة العمل والمناخ داخل المؤسسات ،ولكن هناك إشكالية في األدبيات
تتمثل في التناول العام لدور الموارد البشرية في تعديل وعالج المشكالت التي تتعرض لها المؤسسات ،حيث ركزت على
المشاركة في اتخاذ القرارات ،والقيادات التي تعمل على تحقيق الكفاءة للموظفين ،ولكنها أغفلت عدة جوانب من أهمها تحديد
مستويات التأثير على الموظفين وبيئة العمل ،أي أنها تناولت األفكار العامة التي تهتم بها إدارة الموارد البشرية ،وهو ثغرة بحثية
يمكن لهذه الدراسة معالجتها من خالل تحديد وظائف إدارة الموارد البشرية ومدى تأثير جائحة كورونا عليها ،وهو ما يمكن أن
نصل من خالله إلى مدى كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا ،وما يميز الدراسة الحالية أنها تركز
بشكل أكبر على الموظفين وسالمتهم ومستويات التدريب والتوظيف ،والعالقة بين المديرين والموظفين ،وهي جوانب هامة في
ظل جائحة كورونا التي يمكن من خاللها التعرف على كافة المؤثرات الداخلية والخارجية.
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الفصل الثدلث :ع ض الشتدئج امشدقرتهد
أياة الا اسة:
تتكون أداة الدراسة من البيانات األولية وتشمل خمس متغيرات شخصية ووظيفية ،ومحورين :المحور األول :تأثير جائحة كورونا
على الصحة والسالمة ،والعالقة بين المديرين والموظفين ،والتأثير على التدريب والتطوير والتوظيف ،ويضم  09عبارة،
والمحور الثاني :كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا ،ويشمل  04عبارة ،واالستبيان مغلق وفق
مقياس ليكارت الخماسي حيث اإلجابات (موافق بشدة -موافق – محايد -غير موافق – غير موافق بشدة)
الصاق االثبدت:
داق األياة :تم تحكيم االستبيان من خالل عرض النسخة األولية منه على األستاذ المشرف ،وتعديل العبارات وفقا ً للتحكيم في
النسخة النهائية قبل التعميم على موظفي وزارة الصناعة والتجارة ،وذلك للتأكد من صدق االستبيان وأنه جاء لقياس ما وضع من
أجله.
ثبدت األياة :وتم االعتماد في التأكد من ثبات االستبيان على معامل ألفا كرونباخ ،حيث تم تطبيق االستبيان على عينة استطالعية
بلغت  91مفردة بحثية ،وجاء معامل ألفا كرونباخ ()1.832
جاال قم ( )1موضح ملدمل ألفد اك انبدخ
Reliability Statistics

N of Items

Cronbach's Alpha

26

.857

يوضح الجدول رقم ( )0قيمة معامل ألفا كرونباخ ،وهو معامل ثبات أداة الدراسة ،وتشير النسبة إلى أنها ( ،)1.832وهي نسبة
تزيد عن  1.01وهو ما يعني أن األداة تتمتع بالثبات ،أي أنه عند تطبيقها على عينة مشابهة ،وفي بيئة تماثل بيئة العينة الحالية
فإنها سوف تظهر نفس النتائج الحالية ،وهو ما يؤكد على التناسق الداخلي لمحاور وعبارات االستبيان.
أاالا :خصدئص اللةشة:
جاال قم ( )0موضح توزمع اللةشة افقدا للخصدئص الرخصةة االوظةفةة

المتغة

الخةد ات

التك ا

الشسب المئومة

اللم :

ذكر

01

40.9

أنثى

21

33.8

من  93سنة وحتى  33سنة

93

02.9

من  30سنة وحتى  43سنة

23

23.0

من  40سنة وحتى  33سنة.

01

2.2

اللم :
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أعزب/باء

33

25.4

متزوج/ة

45

34.6

مطلق/ة

24

18.5

أرمل/ة

28

21.5

ثانوية عامة.

100

76.9

بكالوريوس

25

19.2

ماجستير

5

3.8

موظف عام

24

30.2

موظف إشرافي

31

93.0

إدارة وسطى

21

16.2

إدارة عليا

5

3.8

من خالل الجاال السدحق ،فإنشد ممكن اصإجدحة على أحا األسئلة الف عةة اهو :مد مستوى ياللة المتغة ات الرخصةة االوظةفةة
للمباوثةن؟
حةث موضح الجاال توزمع اللةشة طبقد ا للجشس ،وتشير النتائج إلى أن نسبة اإلناث بلغت  ،%33.8ونسبة الذكور بلغت ،%40.9
وهو ما يعني أن العينة من ناحية الجنس موزعة بصورة عادلة ،وهو ما يثري النتائج ،ويحقق التمثيل الجيد لمجتمع الدراسة.
اكمد موضح الجاال توزمع اللةشة حسب اللم  ،حيث جاءت النسبة األكبر للمرحلة العمرية ما بين  30سنة وحتى  43سنة بنسبة
 ،%23.0بينما في المرتبة الثانية جاءت المرحلة العمرية ما بين  93سنة وحتى  33سنة بنسبة بلغت ( )%02.9بينما المرحلة
العمرية ما بين  40سنة وحتى  33بلغت نسبتها  ،%2.2وهو ما يمثل مجتمع العينة ،حيث تشهد وزارة الصناعة والتجارة اعتماداً
على المراحل العمرية المتوسطة بعد االعتماد على الشباب من القطريين.
اموضح الجاال توزمع اللةشة طبقد ا للادلة االجتمدعةة ،حيث تشير النتائج إلى عدم وجود حالة واحدة سائدة على العينة ،فنسبة
المتزوجين بلغت ( ،)%34.0ونسبة غير من حالتهم أعزب/باء بلغت  ، %93.4ونسبة من المطلقين من حالتهم أرمل/ة بلغت
 ،%90.3ونسبة من حالتهم مطلق/ة بلغت ( ) % 08.3وهو ما يتناسب مع طبيعة المجتمع ،كما نه يتناسب مع المرحلة الغالبة
على العينة.
اكمد موضح الجاال توزمع اللةشة طبقد ا للمستوى التللةم  ،حيث تشير النتائج إلى أن النسبة األكبر من العينة حاصلة على الثانوية
العامة بنسبة بلغت  ،%20.2بينما نسبة البكالوريوس بلغت ( ،)%02.9ونسبة الحاصلين على الماجستير بلغت نسبتهم (،)%3.8
وهو ما قد يعود إلى رغبة أغلب أفراد المجتمع القطري إلى االتجاه إلى الوظيفة الحكومية ثم استكمال الدراسة بعد ذلك.
اموضح الجاال توزمع اللةشة طبقد ا لتودةف الوظةف  ،وأظهرت النتائج أن النسبة األغلب من العينة هي للموظفين العمومين
بنسبة بلغت ( )%30.2وفي المرتبة الثانية جاء الموظفين اإلشرافيين بنسبة بلغت ( ،)%93.0واإلدارة الوسطى بلغت نسبتهم
( ،)%00.9بينما في المرتبة األخيرة جاء موظفي اإلدارة العليا بنسبة  ،%3.8وهو ما يتماشى مع مجتمع العينة،
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حيث تكون أكثر الوظائف في ديوان الوزارة عامة ،بينما الوظائف اإلدارية العليا والوسطى تكون محدودة نسبيا ً ،وهو ما يؤكد
على أن العينة تمثل مجتمع الدراسة تمثيالً جيداً.
وتشير دالالت المتغيرات الشخصية إلى أن العينة ممثلة لمجتمع الدراسة ،ويمكن من خاللها فهم بعض المعطيات الواردة في
االستجابات ،حيث يوجد تناسق داخلي في المتغيرات تعزز من الثقة في النتائج ،ويمكن نتائج المحاور كالتالي:
ثدنةدا :ع ض نتدئج المادا
الماو األال :المتغة المستقل (تأثة جدئاة اكو اند على الصاة االسالمة االلالقة مع المام من االتا مب االتطوم انسب
التوظةف):
جاال قم ( )3موضح االستجدحدت حول الماو األال
Descriptive Statistics
Bootstrapa
95% Confidence
Interval
Std.
Error
Lower
Upper
0
130
130
.0120
4.3231
4.3692
.00274
.67302
.68357

0
.0001
-.00008

Statistic
130
4.3462
.67871

130
3.8000
1.06284

130
3.6538
.96204

0
.0377
.02611

0
.0012
-.00178

130
3.7231
1.01931

130
3.1923
1.37810

130
2.9923
1.28857

0
.0515
.02322

0
.0002
-.00127

130
3.0923
1.33786

130
3.3846
1.01359

130
3.2308
.88481

0
.0397
.03284

0
-.0008
-.00081

130
3.3077
.95517

130
4.2231
.74453

130
4.1000
.67591

0
.0307
.01765

0
-.0002
-.00062

130
4.1615
.71315

130
3.7231
1.00553

130
3.5615
.92346

0
.0414
.02059

0
-.0011
-.00077

130
3.6462
.96337

130
203
3.7615
1.00277

130
3.6077
.89842

0
.0386
.02694

0
.0007
-.00191

130
3.6846
.95670

Bias

.0أثرت جائحة كورونا على
الصحة العامة للموظفين في
اإلدارات المختلفة.

N
Mean
Std.
Deviation
.2ساهمت الجائحة في سيادة
N
مشاعر الخوف والقلق على
Mean
السالمة المهنية للموظفين.
Std.
Deviation
.8قدمت الوزارة ضمانات
N
لالستمرار في العمل وفق
Mean
اإلجراءات االحترازية.
Std.
Deviation
.2قدمت الوزارة خدمات
N
 Meanصحية للمصابين من الموظفين
وأسرهم.
Std.
Deviation
.01تأثرت عالقة المديرين
N
والموظفين بإيجابية في ظل
Mean
جائحة كورونا.
Std.
Deviation
.00وفرت جائحة كورونا
N
مسارات جديدة لالتصال
Mean
الرسمي وغير الرسمي بين
Std.
الموظفين والمديرين.
Deviation
.09تأثرت درجة مشاركة
N
www.ajrsp.com
الموظفين في اتخاذ القرار
Mean
بأزمة كورونا.
Std.
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.00وفرت جائحة كورونا
مسارات جديدة لالتصال
الرسمي وغير الرسمي بين
الموظفين والمديرين.

N
130
0
0
130
130
Mean
3.6462
-.0011
.0414
3.5615
3.7231
Std.
.96337 -.00077
.02059
.92346
1.00553
Deviation
.09تأثرت درجة مشاركة
N
130
0
0
130
130
الموظفين في اتخاذ القرار
Mean
3.6846
.0007
.0386
3.6077
3.7615
بأزمة كورونا.
Std.
.95670 -.00191
.02694
.89842
1.00277
Deviation
.03 Nوفرت الوزارة آليات جديدة
130
0
0
130
130
 Meanلتعزيز التواصل الداخلي بين
3.5462
-.0020
.0537
3.4385
3.6538
اإلدارات واألقسام المختلفة.
Std.
1.12140 -.00103
.03468
1.04596
1.18778
Deviation
.04أثرت الجائحة على
N
130
0
0
130
130
مهارات العمل والتدريب.
Mean
3.4462
-.0001
.0334
3.3769
3.5077
Std.
1.05699 -.00069
.01647
1.02726
1.08592
Deviation
.03 Nساهمت جائحة كورونا في
130
0
0
130
130
 Meanالتأثير على مستويات التوظيف
2.9385
.0008
.0396
2.8615
3.0231
في الوزارة.
Std.
1.03245 -.00133
.02302
.98784
1.07819
Deviation
.00 Nأثرت الجائحة على توسع
130
0
0
130
130
أقسام الوزارة وتطورها.
Mean
4.4615
.0002
.0200
4.4231
4.5000
Std.
.57268 -.00099
.01953
.53170
.60921
Deviation
.02 Nأثر الجائحة على التدريبات
130
0
0
130
130
الميدانية واالعتماد على
Mean
2.8000
.0000
.0562
2.7000
2.9077
التدريب عن بعد.
Std.
1.04474 -.00177
.01587
1.00880
1.07123
Deviation
)Valid N (listwise
N
130
0
0
130
130
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 stratified bootstrap samples

يشير الجدول السابق إلى استجابات العينة حول المحور األول الخاص بتأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة وعالقة
المديرين بالموظفين ،وعلى التدريب والتوظيف والتطوير ،وهو ما يجب على أحد أسئلة الفرعية :ما مستوى توافر أبعاد تأثير
جائحة كورونا على الصحة والسالمة والعالقة مع المديرين في وزارة التجارة والصناعة؟
اموضح الجاال السدحق المؤش األال (الصاة االسالمة) من مؤش ات المتغة المستقل (تأثة جدئاة اكو اند) من اللبد ات
( :)12-7حيث جاءت النتائج تشير إلى أن العبارة التي جاءت في المرتبة األولى هي :أثر جائحة كورونا على الصحة العامة
للموظفين في اإلدارات المختلفة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (،)4.34
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وهو ما يتوافق م ع الواقع في ظل تأثير الجائحة على كل أفراد المجتمع ،وهو ما يؤكده العبارة التي جاءت في المرتبة الثانية:
ساهمت الجائحة في سيادة مشاعر الخوف والقلق على السالمة المهنية للموظفين بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.29بينما جاء في
المرتبة األخيرة عبارة :قدمت الوزارة ضمانات لال ستمرار في العمل وفق اإلجراءات االحترازية بمتوسط بلغ  ،3.12وهو ما
يشير إلى انخفاض تقدير العينة إلجراءات الوزارة االحترازية ،ويمكن استخالص أن الجائحة كان تأثيرها مرتفع على الصحة
والسالمة للموظفين ،وبالمقارنة باالستجابات األخرى في المؤشرات التالية فإن تأثير الجائحة على الصحة والسالمة مرتبط بالحالة
العامة التي يعيشها الفرد ،أي أن العوامل الخارجية لها تأثيرات سلبية في ظل انتشار الوباء ،والقلق والتوتر السائد في المجتمع.
اكمد موضح الجاال السدحق المؤش الثدن من مؤش ات المتغة المستقل (تأثة جدئاة اكو اند على اللالقة حةن المام من
االموظفةن) من اللبد ات ( :)13-12حيث جاء متوسط العبارات ما بين ( )3.34-4.00حيث جاء في المرتبة األولى عبارة:
تأثرت عالقة المديرين والموظفين بإيجابية في ظل جائحة كورونا بمتوسط  ،4.00وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة (عبد الرحيم،
 )9191والتي توصلت إلى أن استعداد الموارد البشرية لألزمات يزيد من فرص النجاح في تأهيل وتدريب الموظفين على تخطي
المشكالت المترتبة عليها ،ومنها تحسين العالقة بين المديرين والموظفين.
كما يظهر الجدول السابق أن العينة ال ترى أن الوزارة قد وفرت آليات جديدة لتعزيز التواصل الداخلي حيث جاءت هذه العبارة
في المرتبة األخيرة من هذا البعد بمتوسط حسابي  ، 3.34وهو ما قد يعود إلى أن التأثيرات الصحية كانت قوية مما أثار الخوف
والقلق لدى العينة ،وهو ما يرى الموظفين معه عدم قدرة على التعامل معه من الوزارة.
كما موضح الجاال السدحق نتدئج المؤش الثدلث من مؤش ات المتغة المستقل (يوضح تأثير جائحة على استمرارية التدريب
والتطوير ونسب التوظيف) من العبارات ( :)02-04حيث جاء متوسط العبارات ما بين ( ،)9.81-4440ففي المرتبة األولى
جاءت عبارة :أثرت الجائحة على توسع أقسام الوزارة وتطورها بتوسط حسابي بلغ  ،4.04وهو ما يشير إلى قناعة العينة بأن
الجائحة كان لها تأثيرات على طبيعة العمل ،وعلى التوسع ،وهو ما يتوافق ع دراسة  (0202( Diraniوالتي توصلت إلى أن
الجائحة كان لها تأثيرات على أدوار التنمية البشرية ،كما أنها أثرت على عملية التطوير والتدريب.
وفي المرتبة األخيرة جا ءت عبارة :أثر الجائحة على التدريبات الميدانية واالعتماد على التدريب عن بعد بمتوسط منخفض بلغ
( ،) 9.81وهو ما يعني أن العينة لديها شعور بأن التدريب الميداني لم يتأثر بالجائحة ،أو أنه تأثر ولم يتم تعويضه من خالل
التدريب عن بعد ،وهو ما تظهره العبارة التي جاءت في المرتبة الثانية :أثرت الجائحة على مهارات العمل والتدريب وبلغ المتوسط
الحسابي لها ( )3.44وهو ما يعني أن جائحة كورونا كانت لها تأثيرات نسبية على التدريب والتوظيف.
اممكن استشتدج إجدحة السؤال األال الخدص بمستويات أبعاد تأثير جائحة كورونا ،حيث ترى العينة أن هناك تأثيرات على الصحة
والسالمة ،والعالقة مع المديرين والتدريب والتوظيف ،وتختلف مستويات التأثير ومسئولياته ،وهو ما توضحه استجابات العينة
في المحور الثاني :والذي يجب على السؤال الثاني.
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نتدئج الماو الثدن  :اكفدءة الموا ي البر مة ف تاقةق أهاافهد ف ظل جدئاة اكو اند
جاال قم ( )4موضح االستجدحدت حول الماو الثدن
Descriptive Statistics
Bootstrapa
95% Confidence
Interval
Std.
Error
Lower
Upper
0
23
23
.0480
3.7826
3.9565
.01969
.92826
.99802

Bias
0
.0007
-.00174

Statistic
23
3.8696
.96786

23
3.6522
.84348

23
3.5652
.71406

0
.0302
.04496

0
-.0013
.00003

23
3.6087
.78272

23
3.3478
1.11227

23
3.2174
1.08530

0
.0367
.00814

0
-.0006
-.00080

23
3.2609
1.09617

23
3.9130
1.07247

23
3.8261
.94931

0
.0302
.04278

0
-.0013
.00047

23
3.8696
1.01374

23
3.0000
1.44052

23
2.5652
1.31125

0
.1135
.03593

0
-.0030
-.00380

23
2.7391
1.38883

23
3.3913
1.16775

23
2.9130
.89133

0
.1245
.07154

0
-.0043
-.00839

23
3.1304
1.09977

23
3.3043
1.17954

23
2.8696
.92612

0
.1147
.06390

0
-.0004
-.00787

23
3.0435
1.10693

23
3.5652
1.25424

23
3.1304
.89575

0
.1135
.08908

0
-.0030
-.00716

23
3.3043
1.14554

23
3.8696
206
.82212

23
3.6957
.75705

0
.0480
.01851

0
.0007
-.00200

23
3.7826
.79524

23

23

0

0

23

N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N
Mean
Std.
Deviation
N

.08ارتفعت كفاءة وظيفة
التدريب وعدد الدورات
التدريبية نتيجة لجائحة كورونا.
.02ازداد معدل االعتماد على
منصات التدريب والتطوير عن
بُعد نتيجة لجائحة كورونا.
.91طورت إدارة الموارد
البشرية منظومة التوظيف
للتعامل مع الجائحة وتقليل
االحتكاك المباشر.
.90انخفض عدد الموظفين
الجدد نتيجة جائحة كورونا.

.99أصبح معيار التعامل عن
بعد عبر وسائل التكنولوجيا
ضروريا للتوظيف.
.93حافظت إدارة الموارد
البشرية على الحوافز
والمكافآت التي كانت تمنح قبل
الجائحة.
.94عززت اإلجراءات التي
اعتمدتها إدارة الموارد البشرية
من االستقرار النفسي
للموظفين.
.93وفرت إدارة الموارد
البشرية وسائل لالتصال الغير
رسمي بين الموظفين
لالطمئنان عليهم.
.90هناك رضا عن دور إدارة
الموارد البشرية في إدارة
األزمة على المستويات
www.ajrsp.com
االجتماعية والنفسية.
.92وفرت إدارة الموارد
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.90هناك رضا عن دور إدارة
الموارد البشرية في إدارة
األزمة على المستويات
االجتماعية والنفسية.

N
23
0
0
23
23
Mean
3.7826
.0007
.0480
3.6957
3.8696
Std.
.79524 -.00200 .01851
.75705
.82212
Deviation
.92وفرت إدارة الموارد
N
23
0
0
23
23
البشرية وسائل لتوعية
Mean
3.5217
.0007
.0480
3.4348
3.6087
الموظفين باألزمة في وقت
Std.
.84582 -.00145 .00243
.83878
.84582
مبكر.
Deviation
.98عززت إدارة الموارد
N
23
0
0
23
23
البشرية من قدرتها التواصل
Mean
3.6522
.0007
.0480
3.5652
3.7391
مع إدارات الوزارة المختلفة
Std.
.93462 -.00145 .00870
.91539
.94514
أثناء األزمة.
Deviation
.92وفرت إدارة الموارد
N
23
0
0
23
23
البشرية البدائل للعمل على عن
Mean
3.3913
-.0004
.1147
3.2174
3.6522
بعد.
Std.
.98807 -.01187 .11420
.64728
1.10514
Deviation
.31شاركت إدارة الموارد
N
23
0
0
23
23
البشرية المعلومات التي
Mean
2.7391
-.0019
.0471
2.6522
2.8261
حصلت عليها من المصادر
Std.
1.05388 -.00160 .02847
1.00983
1.11405
الرسمية مع الموظفين.
Deviation
تأخرت إدارة الموارد البشرية
N
23
0
0
23
23
في اتخاذ خطوات للتعامل مع
Mean
2.8696
.0030
.0979
2.6957
3.0870
األزمة.
Std.
1.01374 -.00537 .05744
.90015
1.09977
Deviation
)Valid N (listwise
N
23
0
0
23
23
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 stratified bootstrap samples

يشير الجدول السابق إلى استجابات العينة حول السؤال الثاني :ما مستوى توافر أبعاد كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق
أهدافها في ظل جائحة كورونا؟ ،حيث جاء المحور في ثالث مؤشرات:
موضح الجاال السدحق المؤش األال (توفة ف ص التا مب االتطوم االتوظةف) للماو الثدن الخدص حكفدءة الموا ي
البر مة ف تاقةق أهاافهد ف ظل جدئاة اكو اند (اللبد ات من  ،:)00-11وتشير النتائج أن المتوسطات الحسابية لهذا المؤشر
جاءت بين  ، 9.29 -3.20حيث كانت أعلى عبارة :انخفض عدد الموظفين الجدد نتيجة جائحة كورونا بمتوسط حسابي ،3.20
وهو ما يتوافق مع دراسة  )9190( Ngoc,فإدارة الموارد البشرية في األزمة تركز بشكل أكبر على الموظفين الحاليين ،واعتماد
المرونة التنظيمية ،وتحديد األولويات بدقة ،واألوليات هنا ال تشير إلى التوظيف ،وإنما إلى تفادي اآلثار المترتبة على األزمة،
لذلك كانت العبارة التي جاءت في المرتبة الثانية هي :ارتفعت كفاءة وظيفة التدريب وعدد الدورات التدريبية نتيجة لجائحة كورونا
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.24حيث ترى العينة أن إدارة الموارد كانت لديها الكفاءة في توفير فرص للتدريب في ظل هذه الجائحة.
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بينما العبارة التي حصلت على أقل متوسط حسابي كانت :أصبح معيار التعامل عن بعد عبر وسائل التكنولوجيا ضروريا للتوظيف،
وهو ما يتماشى مع العبارة التي ترى أن نسب التوظيف انخفضت في ظل أزمة كورونا ،أي أن الموارد البشرية لم تهتم بعملية
التوظيف سواء عبر وسائل التواصل االجتماعي أو التوظيف بالحضور على المؤسسة ،وذلك كجزء من توفير الجهود إلدارة
األزمة.
موضح الجاال السدحق المؤش الثدن (الكفدءة ف التلدمل الشفس ااالجتمدع ) الخدص حدلماو الثدن  ،اللبد ات من (-03
 :)02اجدءت نسب المتوسطدت الاسدحةة حةن  ،3.20-3.75وجاءت المتوسطات مرتفعة لعبارات البعد كلها ،وهو ما قد يعني
وجود رضا لدى العينة عن كفاءة الموارد البشرية في التعامل النفسي واالجتماعي مع جائحة كورونا ،حيث جاءت أعلى عبارة:
هناك رضا عن دور إدارة الموارد البشرية في إدارة األزمة على المستويات االجتماعية والنفسية بمتوسط حسابي  ،3.23وفي
المرتبة الثانية جاءت عبارة :وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لالتصال الغير رسمي بين الموظفين لالطمئنان عليهم بمتوسط
حسابي  ،3.98وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة (حسن )9191 ،والتي ترى أن استراتيجية مواجهة األزمات التي تتبعها إدارة
الموارد البشرية تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي ،وخاصة عندما تقوم على التحذير واالستعداد والوقاية والمواجهة والتعافي.
وتشير النتائج إلى أن العبارة التي حصلت على أقل متوسط حسابي هي :عززت اإلجراءات التي اعتمدتها إدارة الموارد البشرية
من االستقرار النفسي للموظفين بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.19وقد يعود ذلك إلى أن االستقرار النفسي غير مرتبط فقط باإلجراءات
التي تم اتخاذها في العمل ،فالجائحة لها تأثيرات كبيرة على الفرد واألسرة والمجتمع ،ويرتبط األمر بالعديد من المتغيرات األخرى،
فالشائعات ،وزيادة اإلصابات ساهمت في عدم االستقرار النفسي.
موضح الجاال السدحق استجدحدت اللةشة حول ماى اكفدءة الموا ي البر مة ف جمع المللومدت عن الجدئاة اماى استةلدب
األزمة (اللبد ات من  :)31-07حةث جدءت المتوسطدت الاسدحةة لللبد ات مد حةن ( ،)0.10-3.22ففي المرتبة األولى جاءت
عبارة :عززت إدارة الموارد البشرية من قدرتها التواصل مع إدارات الوزارة المختلفة أثناء األزمة بمتوسط حسابي بلغ (،)3.01
فالعينة ترى أن إدارة الموارد البشرية توفرت فيها الكفاءة في التواصل مع إدارات الوزارة األخرى ،وهو ما يعزز من قدرتها
على إدارة األزم ة ،وفي المرتبة الثانية جاءت عبارة :وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لتوعية الموظفين باألزمة في وقت
مبكر وذلك بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.48وهو ما يتفق مع دراسة (حسن )9191 ،والتي ترى أن االستعداد لألزمة هو أهم وسائل
النجاح في إدارتها ،وهو ما حققته إدارة الموارد البشرية بوزارة الصناعة والتجارة بقطر ،ونال على رضا الموظفين.
أما العبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة فهي :شاركت إدارة الموارد البشرية المعلومات التي حصلت عليها من المصادر
الرسمية مع الموظفين ،وذلك بمتوسط حسابي بلغ ( ،)9.89ويعني ذلك أن إدارة الموارد البشرية اتخذت خطوات إيجابية ولكنها
احتفظت ببعض المعلومات عن األزمة ولم تشاركها مع الموظفين ،وقد يعود ذلك إلى عدم حدوث بلبلة في أوساط الموظفين،
ومحاصرة القلق والتوتر النفسي نتيجة التأثيرات الكبيرة لألزمة.
ومن خالل استجابات العينة حول المحور الثاني :الخاص بكفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها ،فإن قدمت إجابات حول
السؤال الثاني ،كما يمكن من خالل استنتاج إجابات السؤال المحوري للبحث الخاص ببحث تأثير جائحة كورونا على كفاءة الموارد
البشرية في تحقيق أهدافها ،حيث جاءت االستجابات معبرة عن وجود تأثير على الصحة والسالمة والتدريب والتوظيف،
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وعلى استيعاب األزمة ،إال أنه في الوقت نفسه هناك مستويات من الرضا في الدرجة المتوسطة حول المحور ،حيث جاء المتوسط
الحسابي للمحور ككل ( ،)3.09وهو ما يعني وجود كفاءة متوسطة في المجمل.
جاال قم ( )5موضح ملدمل اال تبدط حةن متغة ات الا اسة

الف ضةة

قةمة اال تبدط

الق ا

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
تأثير أزمة جائحة كورونا ومستوى
كفاءة إدارة الموارد البشرية بالقطاع

1.933

العام في تحقيق أهدافها.

تأثير الجائحة ،ومستوى كفاءة إدارة الموارد البشرية في
تحقيق أهدافها وفق معامل بيرسون.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
أزمة جائحة كورونا ومستوى

نقبل الفرضية حيث أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

1.143

الصحة والسالمة للموظفين.

نقبل الفرضية حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
جائحة كورونا ومستوى الصحة والسالمة للموظفين وذلك
وفق معامل بيرسون.

توجد عالقة بين كفاءة إدارة الموارد
البشرية في تحقيق أهدافها ومستوى
قدرتها على جمع المعلومات حول

-1.144

الجائحة.

إحصائية بين كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها
ومستوى قدرتها على جميع المعلومات حول الجائحة.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
أزمة جائحة كورونا ومستوى

لم يثبت صحة الفرضية ،حيث ال توجد عالقة ذات داللة

1.13

التدريب والتطوير والتوظيف.

نقبل الفرضية حيث أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
أزمة جائحة كورونا ومستوى التدريب والتطوير والتوظيف
وفق معامل بيرسون.

توجد عالقة بين كفاءة إدارة الموارد
البشرية في تحقيق أهدافها ومستوى
الرعاية النفسية واالجتماعية المقدمة
للموظفين

1.142

نقبل الفرضية نظراً لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
كفاءة الموارد البشرية ومستوى الرعاية النفسية واالجتماعية
المقدمة للموظفين.

ملخص الشتدئج:
وكما تم اإلشارة في المحاور السابقة ،فإنها قدمت إجابات حول السؤال الرئيسي للبحث ،والخاص بمدى تأثير جائحة كورونا على
كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها ،واألسئلة الفرعية الثالثة التي تناولت مستويات داللة المتغيرات الشخصية
والوظيفية ،وتأثير جائحة كورونا على الصحة والسالمة وعالقة المديرين بالموظفين ،والتأثير على التدريب والتطوير والتوظيف،
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والسؤال الخاص بمدى كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في ظل جائحة كورونا ،ويمكن تخليص النتائج التي تجيب
على هذه األسئلة كالتالي:
 .0هناك تأثير لجائحة كورونا على الصحة والسالمة للموظفين ويعزى ذلك ألسباب خارجية تتعلق بالخوف والقلق من
اإلصابة ،بالرغم من وجود رضا حول اإلجراءات احترازية لوزارة التجارة والصناعة للحفاظ على سالمتهم وصحتهم،
 .9كان لجائحة كورونا تأثيرات تتعلق بالخوف والقلق على السالمة المهنية للموظفين.
 .3ال يشعر الموظفين بأن اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الموارد البشرية عززت التواصل الداخلي بين األقسام واإلدارات
األخرى.
 .4ساهمت جائحة كورونا في التأثير اإليجابي على عالقة المديرين والموظفين ،وفتحت مسارات لالتصال الرسمي والغير
رسمي بينهما.
 .3كان لجائحة كورونا تأثيرات على مهارات العمل والتدريب لدى العينة بالرغم من توفر التدريبات.
 .0أثرت جائحة كورونا على استمرارية التدريب والتطوير ونسب التوظيف ،وكان التأثير السلبي على نسب التوظيف
والتي انخفضت في ظل جائحة كورونا.
 .2أثرت جائحة كورونا سلبيا ً على توسع أقسام الوزارة وتطورها ،كما أثرت على التدريبات الميدانية ،وهو ما أشعر
الموظفين بعدم االستقرار.
 .8هناك موافقة من العينة على أن الجائحة أثرت على التدريبات الميدانية واالعتماد على التدريب عن بعد.
 .2هناك موافقة من العينة على أن إدارة الموارد البشرية وفرت فرص للتدريب في ظل جائحة كورونا ،ولكنها لم كافية.
 .01هناك تأثير لجائحة كورونا على كفاءة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها في جانب التدريب والتطوير والتوظيف.
 .00هناك رضا من الموظفين على كفاءة إدارة الموارد البشرية في التعامل النفسي واالجتماعي معهم في ظل جائحة كورونا.
 .09لدى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصناعة والتجارة الكفاءة في توعية الموظفين بأزمة كورونا ،وعززت من تواصلها
مع اإلدارات األخرى.
 .03لم تعتمد إدارة الموارد البشرية التكنولوجيا في التوظيف وهو ما أثر على نسب التوظيف.
 .04لم تشارك إدارة الموارد البشرية المعلومات التي حصلت عليها مع الموظفين مما أثرت على مستوى الرضا عن التعامل
مع المعلومات حول األزمة.
 .03هناك موافقة على أن إدارة الموارد البشرية حافظت على الحوافز والمكافآت التي كانت تمنح قبل جائحة كورونا.
 .00انتشار الخوف والقلق لدى العينة ناتج عن الحالة العامة داخل الوزارة وخارجها في ظل عدم االستقرار النفسي.
 .02حرصت إدارة الموارد البشرية على التواصل مع اإلدارات األخرى في ظل الجائحة.
 .08ترى العينة أن إدارة الموارد البشرية وفرت الفرصة للعمل عن بعد في ظل الجائحة.
 .02لم تتأخر إدارة الموارد البشرية في اتخاذ اإلجراءات التي تحمي من خاللها الموظفين.
 .91لدى الموارد البشرية كفاءة في التعامل مع المعلومات المتوفرة وتوظيفها لصالح العمل ،مع عدم مشاركتها مع الموظفين.
 .90هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير أزمة كورنا ومستوى كفاءة إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها.
 .99كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جائحة كورونا ومستوى الصحة والسالمة للموظفين.
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التودةدت االمقت حدت:
 .0ضرورة االهتمام باالبتكار في الوسائل التي يتم من خاللها إدارة األزمات من خالل االستعداد والتحذير وسرعة التعافي.
 .9توفير آليات عمل جديدة يتم من خاللها تنظيم فرق عمل من األقسام المختلفة لتبادل المعلومات الرسمية حول األزمة
وكيفية التعامل معها؛ لتحقيق مشاركة المعلومات مع جميع الموظفين.
 .3ابتكار وسائل جديدة للتوظيف من خالل الدمج بين التكنولوجيا والمقابالت الرسمية لالستمرار في عملية تطوير األقسام
المختلفة.
 .4تدريب الموظفين عن بعد وتوفير مواد تعليمية وتدريبية للتطوير المستمر وقت األزمات.
 .3تعزيز قدرات األفراد من خالل المشاركة في اتخاذ القرار ،وتعزيز العالقة اإليجابية بين المديرين والموظفين.
 .0التنسيق مع مؤسسة حمد لتوفير الخدمات الصحية للموظفين وأسرهم بسهولة ويسر.
 .2عقد االجتماعات عن بعد وتقليل االحتكاك المباشر ،وتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي للموظفين.
 .8توفير المعلومات الداعمة لحالة االستقرار ،وابتكار وسائل جديدة لتبادل المعلومات بشكل أسرع.
 .2تعزيز العالقة بين الموظفين والمديرين ،وفتح مجاالت أكبر لالتصال من أجل استمرار حالة المرونة والديناميكية في
االتصال التنظيمي.
 .01االستعانة بالخبرات اإلدارية لتدريب الموظفين عن بعد ،وتنمية مهاراتهم في ظل الجائحة.
 .00تطوير منظومة التوظيف في الوزارة من أجل استمرار مد اإلدارات المختلفة بالموظفين الجدد.
 .09إجراء دراسة مسحية عن تأثير جائحة كورونا كفاءة األقسام المختلفة ومدى الكفاءة في التعامل مع األزمات.
 .03التوسع في دراسة تتناول جانب تأثير جائحة كورونا على نسب التوظيف في الوزارات المختلفة.
 .04إجراء دراسة على عينة أكبر تتناول كفاءة الموارد البشرية في إدارة األزمات المشابهة.
 .03تطوير آليات الحوافز والعمل على زيادة التعزيز والدعم المادي والمعنوي للموظفين.
 .00توفير دعم مادي للمصابين من الموظفين وأسرهم لمساعدتهم في تخطي األزمة ،وتحقيق الوالء للمؤسسة.

الخدتمة:
تناولت هذه الدراسة موضوع" تأثير أزمة جائحة كورونا على كفاءة إدارات الموارد البشرية بالقطاع العام في تحقيق أهدافها
(دراسة تطبيقية على وزارة التجارة والصناعة) ،حيث أشارت النتائج إلى وجود تأثيرات عديدة لجائحة كورونا على الصحة
والسالمة ،وعلى التدريب والتطوير والتوظيف ،وعلى العالقة بين الموظفين والمديرين ،وكان لذلك تأثيراته على كفاءة إدارة
الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة  ،إال أن الموارد البشرية أثبتت كفاءة في إدارة األزمة في أغلب المؤشرات ومن أهمها
الصحة والسالمة ،والتدريب والتطوير ،والجوانب النفسية واالجتماعية ،وهناك خلل في جوانب التوظيف وجمع المعلومات حول
األزمة ،ويمكن تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن من خاللها عالج هذا الخلل.
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قدئمة الم اجع:
أاالا :الم اجع الل حةة:
 الكتب: .0الزبيدي ،غني دحام .) 9100( .إدارة الموارد البشرية :مفاهيم وتوجهات معاصرة .عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
ط. 0
 .0بشير ،سهير عبد العزيز .) 9100( .التخطيط االستراتيجي وأثره على إدارة األزمات .القدس :دار الجندي للنشر
والتوزيع ،ط.9
 .9حسن ،سعودي محمد :) 9191( ،بناء القدرات المؤسسية كمتغير في التخطيط إلدارة األزمات والكوارث ،القاهرة :دار
الحكمة للنشر.
-

المقدالت ااألحاد الللمةة:

 .3المجالي ،غيث طالل فايز .) 9190( .التداعيات السياسية واالقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد على النظام
السياسي واالقتصادي الدولي .الجزائر :دفاتر السياسة والقانون :جامعة قاصدي مرباح ورقلة  -كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،مج ،03ع.02 - 0 ،0
 .4المقاطي ،نايف فهد :)9104( ،إدارة األزمات وتأثيرها على أداء العاملين في المؤسسة ،القاهرة :حوليات آداب عين
شمس ،م.49
 .3الهاشمي ،شروق عبد هللا .) 9191( .التمكين اإلداري وتأثيره على تنمية الموارد البشرية :دراسة ميدانية على موظفي
صحة مكة المكرمة .السعودية :المجلة العربية للعلوم االجتماعية :المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد
البشرية ،ع ،02ج.083 - 039 ،9
 .0أبو الروس ،سلمى علي :)9109( ،أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على إدارة األزمات،
فلسطين :الجامعة اإلسالمية بغزة كلية التجارة إدارة األعمال.
 .2بن شبيبة ،عبدالمولى .)9190( .جائحة كورونا والعالقة الشغلية التعاقدية :توقفها أو إنهاؤها .الجزائر :مجلة البوغاز
للدراسات القانونية والقضائية :حميد اليوسفي ،ع.944 - 992 ،09
 .8حسوني ،ياسين .)9191( .تأثير جائحة كورونا على عقود الشغل الفردية .مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية:
محمد قاسمي ،ع.900 - 021 ،91
 .2حمد ،عماد عبيد .)9191( .أهمية التدريب في تنمية الموارد البشرية :األساليب والوسائل :دراسة نظرية تحليلية .مجلة
اآلداب :جامعة بغداد  -كلية اآلداب ،مج ،4ملحق.498 - 403 ،
 .01حمادي ،أحمد عباس .) 9191( .دور استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق النجاح االستراتيجي :دراسة
استطالعية آلراء المديرين في ديوان وزارة الكهرباء العراقية .مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية :جامعة
األنبار  -كلية اإلدارة واالقتصاد ،مج ،09ع.411 - 323 ،92
 .00سيد ،سيد محمد .) 9190( .إدارة الموارد البشرية في مؤسسات المعلومات .أدب ونقد :حزب التجمع الوطني التقدمي
الوحدوي ،ع.098 - 099 ،324
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المالحق:
استمد ة االستبةدن
أخي الكريم  /أختي الكريمة
السالم علةم ا حمة هللا اح اكدته احلا،
أتقدم لكم بهذه االستبانة التي تستهدف معرفة ما مدى تأثير جائحة كورونا على كفاءة إدارات الموارد البشرية في وزارة التجارة
والصناعة القطرية في تحقيق أهدافها متمنية منكم اإلجابة على تساؤالتها بدقة ،وذلك الستخدامها في البحث التتويجي بغرض
التخرج من برنامج اإلدارة العامة من كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية.
مع التأكيد على أن هذه اإلجابات سرية وستظل سرية ،ولن يتم استخدامها إال بغرض البحث العلمي ،والمشاركة في البحث
اختيارية ،حيث يمكنكم التوقف عن االستمرار عن اإلجابة في الوقت الذي ترون ذلك ،مع العلم أن مشاركتكم ضرورية وسوف
تثري نتائج البحث.
اتقبلوا خدلص احت ام اتقام ي
الباحثة
عهود كربون
أاال:ا البةدندت الاممغ افةة:
م

اصإجدحة

اللبد ة

0

الجنس.......... :

 -ذكر.

9

العمر......... :

 -من  93سنة وحتى  33سنة.

3

المستوى التعليمي.......... :

4

التوصيف الوظيفي................. :

 -أنثى.

 من  30سنة وحتى  43سنة. من  40سنة وحتى  33سنة. من  30سنة فأكثر. ثانوية عامة. بكالوريوس. ماجستير. -دكتوراه.

 -موظف عام.

 -موظف إشرافي.
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 إدارة وسطى. إدارة عليا.3

 -أعزب/عزباء.

الحالة االجتماعية................. :

 متزوج/ة. مطلق/ة. -أرمل/ة

ثدنةدا :مادا المقةدس
الماو األال :المتغة المستقل (تأثة جدئاة اكو اند):
أاالا :أث جدئاة اكو اند على الصاة االسالمة:

ت

اللبد ة

0

أثرت جائحة كورونا على الصحة العامة للموظفين
في اإلدارات المختلفة.

9

ساهمت الجائحة في سيادة مشاعر الخوف والقلق
على السالمة المهنية للموظفين.

3

قدمت الوزارة ضمانات لالستمرار في العمل وفق
اإلجراءات االحترازية.

4

قدمت الوزارة خدمات صحية للمصابين من
الموظفين وأسرهم.

موافق
حراة

موافق

مادما

ال أاافق

ال أاافق
حراة

ثدنةدا :أث جدئاة اكو اند على اللالقة حةن المام من االموظفةن:

ت

اللبد ة

3

تأثرت عالقة المديرين والموظفين بإيجابية في
ظل جائحة كورونا.

0

وفرت جائحة كورونا مسارات جديدة لالتصال
الرسمي وغير الرسمي بين الموظفين
والمديرين.

2

تأثرت درجة مشاركة الموظفين في اتخاذ
القرار بأزمة كورونا.

215
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موافق

مادما

ال أاافق

ال أاافق
حراة
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وفرت الوزارة آليات جديدة لتعزيز التواصل
الداخلي بين اإلدارات واألقسام المختلفة.

ثدلثدا :التأثة على استم ا مة التا مب االتطوم انسب التوظةف:

ت

اللبد ات

2

أثرت الجائحة على مهارات العمل والتدريب.

01

ساهمت جائحة كورونا في التأثير على
مستويات التوظيف في الوزارة.

00

أثرت الجائحة على توسع أقسام الوزارة
وتطورها.

09

أثر الجائحة على التدريبات الميدانية واالعتماد
على التدريب عن بعد.

موافق
حراة

موافق

مادما

ال أاافق

ال أاافق
حراة

الماو الثدن  :المتغة التدحع (اكفدءة الموا ي البر مة ف تاقةق أهاافهد ف ظل جدئاة اكو اند):
أوالً :الكفاءة في توفير فرص التدريب والتطوير والتوظيف في ظل جائحة كورونا:
ت

اللبد ات

0

ارتفعت كفاءة وظيفة التدريب وعدد الدورات
التدريبية نتيجة لجائحة كورونا.

9

ازداد معدل االعتماد على منصات التدريب
والتطوير عن بُعد نتيجة لجائحة كورونا.

3

طورت إدارة الموارد البشرية منظومة
التوظيف للتعامل مع الجائحة وتقليل االحتكاك
المباشر.

4

انخفض عدد الموظفين الجدد نتيجة جائحة
كورونا.

3

أصبح معيار التعامل عن بعد عبر وسائل
التكنولوجيا ضروريا للتوظيف.
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ثانيا :الكفاءة في التعامل النفسي واالجتماعي مع الموظفين في ظل جائحة كورونا:
ت

اللبد ة

0

حافظت إدارة الموارد البشرية على الحوافز
والمكافآت التي كانت تمنح قبل الجائحة.

2

عززت اإلجراءات التي اعتمدتها إدارة
الموارد البشرية من االستقرار النفسي
للموظفين.

8

وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لالتصال
الغير رسمي بين الموظفين لالطمئنان عليهم.

2

هناك رضا عن دور إدارة الموارد البشرية في
إدارة األزمة على المستويات االجتماعية
والنفسية.
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ثدلثدا :الكفدءة ف جمع المللومدت ااستةلدب األزمة:

ت

اللبد ات

01

وفرت إدارة الموارد البشرية وسائل لتوعية
الموظفين باألزمة في وقت مبكر.

00

عززت إدارة الموارد البشرية من قدرتها
التواصل مع إدارات الوزارة المختلفة أثناء
األزمة.

09

وفرت إدارة الموارد البشرية البدائل للعمل
على عن بعد.

03

شاركت إدارة الموارد البشرية المعلومات التي
حصلت عليها من المصادر الرسمية مع
الموظفين.

04

تأخرت إدارة الموارد البشرية في اتخاذ
خطوات للتعامل مع األزمة.
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ال سوم البةدنةة:
شكل قم ( )1موضح توزمع اللةشة طبقد ا للجشس

شكل قم ()0
موضح توزمع اللةشة افقد ا لللم
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شكل قم ()3
موضح توزمع اللةشة طبقد ا للادلة االجتمدعةة

جاال قم ()4
موضح توزمع اللةشة طبقد ا للمستوى التللةم
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جاال قم ()5
موضح توزمع اللةشة طبقد ا للتودةف الوظةف
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