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 الملخص: 

جائرررة ر رررور نورونررا الهسررتجد   رر    ةجررراتاا اترتراة ررة لهواج رر ثر اإلأتتناول الدراسة  
جراتاا اإلاتتجاهاا لتر  ل أثر ق ار الدراسة أس وب وقد استخدها ، دارة الهوارد البشر ةإههارساا  
بهنظهرراا ام هررال اله،ررر ة، سررواتد داخررل إدارة  الهرروارد البشررر ةدارة   رر  ههارسرراا إاترتراة ررة 

الهوارد البشر ة إل  جانب ههارسات ا تجاه العنا،ر البشررر ، وقررد خ ،ررا الدراسررة إلرر  وجررود ترر ث ر 
(، ر ث نانررا أنبررر ثرر ث %1هعنو  إلجراتاا ههارساا إدارة الهوارد البشر ة  ند هستوى هعنو ة )

ال،رة والس هة " ، " تخط ط الهوارد البشر ة"، " العهل  أوقاادارة  إ ر هي " الههارساا قد تعرضا ل تغ
"، اتخت ررار والتعرر  "، هقابل أقل ث ث الههارساا قد تعرضا ل تغ ر "التعو ضاا والروارة"، " اله ن ة

"الق ادة"، أها     هستوى القطا اا رقد نا  أنبر ث ث قطا اا قد تعرضا ههارسرراا إدارة الهرروارد 
ال،ررنا اا " هقابررل " والهشروباا  "، "امغذ ةالتش  د والبنات"، " ال،نا اا ال ندس ةر ة ب ا ل تغ ر " البش

"، ر ررث نررا  هنرراف اخررت   الخرردهاا الهال ررة غ ررر اله،رررر ة"، " الخرردهاا اله،رررر ة" ، " الن هاو ررة
 (.%1لهعدتا التغ  ر ري ت ف الههارساا ب   القطا اا  ند هستوى هعنو ة )

 دالة:الكلمات ال

 .دارة الهوارد البشر ةههارساا إ - جائرة ر رور نورونا -اترتراة ة  اإلجراتاا

Abstract 

The study discusses the prevention measures of COVID -19 pandemic and 
its impact on human resources management practices in Egyptian 
organizations, toward this department or organization's staff especially. Study 
used attitude analysis technique for capturing such relationship. The study 
resulted in significant impact of prevention measures on HRM practices at 
significance level (1%), study also showed that the most three HRM practices 
have changed were, "time management of work", "HR Planning process" and 
"Occupational Health and Safety". On other side the lower three HR practices 
have changed were "compensation and incentives", "recruitment and 
employing" and leadership. Study also found that the most sectors which 
exposed to HRM practices changes were "Engineering Industries", "Contracting 
"and "Beverages and Food". In contrast sectors like chemical industries, 
banking services, and non-bank financial services have low changes under same 
measures, with change rate differences for HRM Practices between study 
sectors at significance level (1%). 

Keyword 

Prevention Measures; COVID -19 Pandemic; Human Resource 
Management practices 
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 مقدمة:

م العد د ه  التغ راا ري ب ئررة ام هررال الهعا،رررة، لرر ر 2020لقد ش د الُربع امول ه   ام  
جائرررة ر رررور ت ن ررد، وذلررف ررري ضرروت     الهستوى الهر   رقط، وإنها     الهسررتوى الرردولي بنررل 

فيًًس ك رون  ًً   ج ئحًً حيًًت تلف ًً  ، (COVID-19)أيضًً   ، والررذ   ط رري    رر  نورونررا الهسررتجد
  طًً    في  الفي ا حصس تفشيه   الف نيخ،  مس  ع ى  الع لم  أص بت  الفي   األمساض  األ بئ   ب قي  عنسفجد  الم

 "سًً نك"  الفًًي يعًًس  بًًً مفالزمًً  اتلفهًً ت الفنفسًًي الحًً د  مثًً   بعينه ،  في د ل   أ   محد د،  جغسافي
SARS الصًًين  فًًي(Guan et. al., 2003; Xu et. al., 2004; Hoehl et. al., 2020; Ng et. 

al., 2020)  ،إيبوت   ب ء Ebola  فًًي فيًًس ك ،  قًًد ا فشًًس اًًذا الالنزفيًً  مىالح   الذى يسبب لإل س ن
 ;Pourrut et. al., 2005) الديمقساطيًً  الكو غًًو،  يجيسي ، ليبيسي ، سيساليون، غيني  إفسيقي ، في غست

Pandey et. al., 2014)  ،ًًب  ي    األ ف ًًو زا  ;Spanish flu (Gottfredsson, 2008اإلس
Flecknoe et. al., 2018 ) ،اللن زيس  المعس ف  ب سم  إ ف و زا H1N1 (Zimmer and Burke , 
2009;Li et. al., 2013) ، رون  ًً  فيًًس ك عًًن  ًًف  األثًًس الًًذ   فًً  األ بئًً  تفًًسه اًًذ  لًًم حيًًت 

   معه .  ففسة ظهون  القصيسة  ا فش ن  السسيع ب لمق ن  المسفجد ع ى بيئ  األعم ل خالل

 ج ئح  فيس ك رون  ًً  المسًًفجدحيت اتلذت العديد من الد ل اإلجساءات اتحفسازي  لمواجه  
 بصونة مفب ين ، من حيت الفوقيت، ب إلض ف  إلى  مط ت ك اإلجساءات،  او األمس الذى ا عك  في تب طؤ

 الفًًي الد ليًً  الفجًً نة رًً حس إلًًى ب إلضًً ف  العًً لميين،  اتسفثم ن  اتسفهاله  في  المفمث   الع لمي  الط ب
 دخًًول اتقفصًً د   األفًًساد، السًً ع ا فقًً تت   تقييد  حد دا ،  الد ل  عقب إغال   الّش    من  بح ل   أ صيبت

، النًً ت  عًًن ا قطًً   سالسًً  2008 عًً   فًًي الع لميًً  الم لي  الع لمي في مسح   نرود أعمق من األزم 
 ,Bauer and Weber)ل عديد من منشآت األعمًً ل اإلمداد الع لمي   فيج  لألغال  اتقفص د  القصسى 

2020; Sheridan et. al., 2020; Kabir and Tanimoto, 2020; Leach et. al., 2020)  ،
حيت شهدت اتقفص دي ت المح ي  ا لف ض   في معدتت تأسي  منشآت األعم ل عوض   عًًن الط ًًب ع ًًى 

 .(Beland et. al., 2020)العم ل   الفوظي  

  رر  ب ئررة   ر رررور نورونررا الهسررتجد  هناف العد ررد هرر  الترر ث راا الرئ سرر ة لجائرررة  لذلف نا
ام هال الهعا،رة، ه  أهه ا: توق  اإلنتاج، واتضطراباا ري س س ة التور د،  دم تررورر الهرروظ   ، 
واتنخ اض ري الهب عاا وامرباح، وانخ اض ررري هسررتو اا الهخررةو  ل هنتجرراا الن ائ ررة وهسررت ةهاا 

اج، ت ج ل العد د ه  هنظهاا ام هال تن  ذ خطط التوسعاا، وارت اع هسررتو اا التق برراا ررري القرر م اإلنت
السوق ة لألدواا الهال ة، وانخ اض  ائداا الس ارة، وتعطل الس ر غ ر الضرررور  وإلغررات العد ررد هرر  

 (.2020امرداث وامنشطة الر اض ة والثقار ة والترر   ة )الجب  ،

اا اترتراة ة إل  تعط ل تباطؤ خ ي ررص العهل، إل  جانب ضع  نهررو ر ث أدا اإلجرات
(، ههررا وضررع العد ررد هرر  2020،  خ رررةاإلنتاج ة، وظ ور  دة راتا ه  اإلر ر بهنظهاا ام هال )

الترد اا أهام إدارة هنظهاا ام هال ري الوقا الرالي لم تتعرض ل ررا هرر  قبررل، ر ررث  هنرر  ت،ررن   
، Systematic riskمنفظمًً  با تبارهررا هخرراطر  ئرة ر رور نورونا الهسررتجدجاالهخاطر الناتجة    

هر رر  رقررط وإنهررا الرردولي أ  مل طس ذات تأثيس ع   ع ى ر ف  منشآت األعم ل  لًًي  ع ًًى المسًًفوى ال
ا.  أ ضد
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 الدراسات السابقة: 

ة هررا قبررل تعددا الدراساا العرب ة الترري تناولررا ههارسرراا إدارة الهرروارد البشررر ة ررري ال تررر
، ر ررث اشررته ا ت ررف الدراسرراا   رر  تر رر  د لههارسرراا "اتسررتقطاب" جائرة ر رور نورونا الهستجد

(، "اتخت ررار 2020، العواه ررة ،2019،امن برري ؛2017وآخرررو   رهرراداا؛ 2018،  بررار)أنظررر: 
 ،غر ررب" )أنظررر:  التعو ضرراا والررروارة(؛ " 2016و خطرراب    العسال؛  2015،  خ   ةوالتع  " )أنظر:  

 ،2019 الشرر   و الة ررد    ؛2018 هقبررل ؛2018 بضرر ا ؛ 2017الخ رراجي،  و الجع ررد ؛ 2012
(، وتش ر العد د ه  ت ف الدراساا إل  2019  آدمو هرهد  ؛  2019هاض و رروانة؛  2019،   بدالره د

ي، انعنار ههارساا الهوارد البشر ة     العد د ه  امبعاد داخل هنشآا ام هال، هن ا الرضا الوظ  
 . تت التنظ هياإلنتاج ة وامدات والو

وهرر  الدراسرراا النررادرة الترري تناولررا الههارسرراا الرقه ررة إلدارة الهرروارد البشررر ة دراسررة 
وجود   قة طرد ة ب   اتستقطاب اإللنترونرري ل هرروارد البشررر ة  ( والتي خ ُ،ا إل 2015،  السول ة)

د   إل  وجود أثر ل ستقطاب اإللنتروني     ة ادة ن اتة ون اتة  ه  ة اخت ار العاه   ، نها أشارا أ ضا
، هع و و  ةواو ( ودراسة )2018،   بدالوهاب، وهو ها  ت ي هع نتائج دراسة ) ه  ة اخت ار العاه   

هقابررل   التق  ررد   أثررر اسررتقطاب الهرروظ   ( رتناولررا هقارنررة برر    2018،  رجاة (، أها دراسة )2019
  ، وقد خ ،ا إل  وجود أثر لنهط اتستقطاب     أدات العاه   .العاه      امدات   اإلل نتروني

( إلرر  أهررم اإلجررراتاا 2020تشرر ر دراسررة )رررا ة،    جائرة ر رور نورونررا الهسررتجدري ظل  
لتشررهل   رر  "إرسررات قوا ررد التبا ررد  ت ررف الجائرررة، لهواجرر اترتراة ررة الترري اتخررذت ا دول العررالم 

والثقار ررة"، "وقرر  العهررل بالعد ررد هرر  القطا رراا التجار ررة اتجتهررا ي"، "إلغررات امنشررطة الر اضرر ة 
"، "إغرر ق الهرررال التجار ررة ل تررراا هتبا نررة"، -اإلغ ق اتقت،رراد  الق،رررى    -وال،نا  ة والخده ة  

"، -اإلغرر ق اتقت،رراد  الق،رررى  -"إغ ق الهدارر والجاهعاا والهرانة التع  ه ة والثقار ة امخرررى  
والهناطي وتطب رري س اسررة الرجررر ال،ررري"، "إغرر ق الهر  رراا والهؤسسرراا "إغ ق العد د ه  الهد   

اإلغ ق   -الرنوه ة وت ع ل الخدهاا اإللنترون ة"، "إغ ق امسواق والهرانة التجار ة ونذا الهعارض  
"، "إ قا  وسائل النقل البرى والبرر  والجو  ري العد د ه  الهررد  والهنرراطي"، -اتقت،اد  الق،رى

رراد بارتدات النهاهاا والق اةاا  ند التررف"، "إقرار تع  هاا وأنظهررة وقرروان   ل تعاهررل هررع "إلةام ام
 هستجداا امةهة الطارئة".

جائرررة  ةاترتراة ررة لهواج رر  أ  اإلجررراتاا( إلى Caligiuri et. al., 2020)وتش ر دراسة 
هنشررآا  ااتخررذرقد    ذلف الترد   لهواج ةو  ،دارة الهوارد البشر ةإل  تهثل ترد دار رور نورونا الهستجد  

ا هخت  ررة هرر  اإلجررراتاا ل تخ  رر  هرر  آثررار الوبررات ام هررال تتع رري هررذه  ررري هعظررم الررراتاو ،أنوا ررد
 اأدوقررد ، (دارة هسرراراا العهررلب   العاه    داخل هنا  العهل )إها بإدارة الهسارة   اإلجراتاا بطر قة  

ا الهستجد إل  ة ادة هشانل الهسارة  بر الررردود، جائرة ر رور نورون  ةاترتراة ة لهواج   اإلجراتاا
االتنقل الدوليهعدتا نت جة رظر الس ر وانخ اض  ا  رر  ارت رراع تن   ررا أ ضررد إت أ  الترررد اا ، ،  وضد

ا ، والتعرر  "   خت ررار"ات  التي تواج ا إدارة الهوارد البشر ة ت تتوق  أهررام ذلررف رقررط وإنهررا تتضرره  أ ضررد
وهررو امهررر  "،الق ادة والتعاو  اترتراضرريامهر هع " ، ونذلف  " رة والس هةال،" ،  " الد م" ،  " التدر ب" 

 .إ ادة تعر   امدات التنظ هيبرث ة جد دة، هن ا هجاتا  الذى   تح الهجال أهام 

( هع ها سبي، ر ث تُشرر ر إلرر  أ  هنظهرراا Carnevale and Hatak, 2020)وتت ي دراسة 
جائرة ر رور ري ظل   هب وتتن   هع امرداث غ ر الهتوقعة ري رالة ت  تنو أ   ام هال  جب     ا  
وهررو  ،وقرردرت ا   رر  البقررات هنشررآا ام هررالت د ررداا مدات  ت ف الجائرة  تشنل  ر ث  نورونا الهستجد،  

جائرة ر رررور نورونررا     إ جاد ر ول جد دة ل ترد اا الناشئة    امهر الذى  تط ب ه  هنشآا ام هال
 هسررا دة ع ًًى( HRM)إدارة الهرروارد البشررر ة ر ررث  جررب أ  تعهررل  ، رراهنرراطي  ه  اتررري الهسررتجد 

     التن   هع ب ئة العهل الهتغ رة رد ثدا. -القوى العاه ة لد  ا  -العن،ر البشرى 
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التي تها     الهنشررآا  (Elsafty and Ragheb, 2020) دناس وهو ها  تسي هع ها نتائج 
 ا جررب أ    عبرروا دورد بالقطرراع ال،ررري      الهوارد البشر ةأ  هد رال،ر ة اله،ر ة، والتي تُش ر إل   
د ررم " و  "،إرشرراداا هنررا  العهررلوذلررف هرر  خرر ل ثرر ث أبعرراد: "   ،ري تعظ م هسررتوى رضررا هرروظ   م

العنا،ررر الرئ سرر ة   ر ررث تُعررد ت ررف امبعرراد  "،الهةا ررا الهال ررة"، باإلضارة إلرر  " الو،ول إل  الهع وهاا
 ند التعاهل هع العن،ر البشرررى بالقطرراع ال،ررري ررري   ا ري ات تبارأخذه  لهنشآا ام هال التي  نبغي

   .جائرة ر رور نورونا الهستجدظل 

 : OECD الفنميًً  )هنظهررة التعرراو  اتقت،رراد  وهو امهر الذى  ت ي هررع هررا أشررارا إل رر  
Organization for Economic Co-operation and Development) ال،ررادر ررري  ري تقر رها

لهاضرري هرر  ترر ثر هؤشررر هررد ر  الهشررتر اا اله،ررر  ل قطرراع الخرراص غ ررر قطرراع البترررول إبر ررل ا
(Egypt Purchasing managers index)  ر ث انخ ررض 2017بترق ي أدن  هستوى ل  هنذ  نا ر ،

، هش راد بذلف إل  ترردهور رالررة النشرراط 2019ري د سهبر    48,2ه     2020ري هارر    42,2لهستوى  
، أهررا ر هررا  خررص قطرراع 2020ه،ررر العرب ررة خرر ل الُربررع امول هرر   ررام    اتقت،اد  ري جه ور ررة
إلرر  أ  التقررد راا الرنوه ررة لخسررائر هررذا   هنظهة التعرراو  اتقت،رراد  والتنه ررة  الس ارة، ر ش ر تقر ر  

د، ر ررث ب غررا نسرربة إلغررات رررر ا وأنشررطة السرر ارة  ررري  %80القطاع تقدر بروالي ه  ار دوتر ش ر ا
نةد بن ر ال ترة ه  العام السررابي، بهررا  ررنعنر   رر  وضررع أنثررر هرر  هائررة وثهان ررة هنت،  هارر هقار

ذنر أ  قطرراع السرر ارة  هثررل ثالررث أنبررر  وث ثو  أل  وظ  ة ري وضع  ررج نت جة تعرض ا لإللغات،  ررُ
ه،در ل دخل ري ه،ر بعد ترررو  ا العرراه    بالخررارج، وال،ررادراا غ ررر الن ط ررة، وقررد ترر ثر هررذا  

ا، أهررا ر هررا  تع رري بههارسرراا التوظ رر  والهرروارد البشررر ة، خ،،ررا وةارة اله،درا  ب السالب أ ضد
ه  و  دوتر( ل عهالة غ ر الهنتظهة بهررا ررري   2,9القوى العاه ة خهسو  ه  و  جن   ه،ر  )ها  عادل  

اله،ر ة ذلف العاه    ه  النسات الذ   رقدوا وظائ  م نتاج اإلجراتاا اترتراة ة التي اتخذت ا الرنوهة 
هرر  هررذا    ، ر ث  ُقدر  دد الهست  د جائرة ر رور نورونا الهستجد  ةلهواج بالهشارنة هع دول العالم  

 الهبادرة ث ثة هائة أل  شخص.

 التعليق على الدراسات السابقه وتحديد الفجوة البحثية:

جائرررة شار قبررل  لم  هتد اتهتهام بالههارساا الرقه ة إلدارة الهوارد البشر ة بشنل  واسع اتنت
الهستجد، إت أ  هناف  دددا ه  الدراساا التي تناولا ت ف الههارسة خا،ررةد ررري هجررال ر رور نورونا  

، ةواو ، هع ررو ؛  2018  رجرراة ،؛  2018داود   بدالوهاب،  ؛  2015السول ة،  اتستقطاب )أنظر:  
  ب ئررة ات هررال ، وهو اتهر الذى  نم    ضررع  اسررتجابة هجتهررع البرررث الع هرر  لتغ ررراا ررر (2019

 الهعا،رة

الترري واج ررا ب ررا الرنوهررة اله،ررر ة هنظهرراا ام هررال  اترتراة ررة ررري ضرروت اإلجررراتاا
، نهررا ةالهستجد، والتي أ،برا ري بعررض القطا رراا إجررراتاا إلةاه رر جائرة ر رور نورونا   ةهواج ل

ا  رر  القطا رراا اإل نتاج ررة نالهنشررآا ردث ري القطا اا الخده ة، نالسرر ارة والبنرروف والتع رر م،  وضررد
 ال،نا  ة.

وهو امهر الذى أدى إل  تغ راا جوهر ررة ررري العد ررد هرر  ههارسرراا إدارة الهرروارد البشررر ة 
بهنظهاا ام هال اله،ر ة، وهو امهر الذى لم تتطرق أ  ه  الدراساا العرب ة إل   رت  اآل ،   رر  

، (Carnevale and Hatak, 2020; Caligiuri et. al., 2020)خرر   الدراسرراا امجنب ررة وهن ررا 
ر ث تتوقع الدراسة أ  تؤثر اإلجراتاا اترتراة ة     العد د ه  الههارساا، وت تقت،ررر رقررط   رر  

 (:1 هن  استعراض ذلف ه  خ ل الشنل  رقم ) ،(Elsafty and Ragheb, 2020)القطاع ال،ري 
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 لدراسة ات،ور هقترح ل ع قة ب   هتغ راا :  (1شنل رقم )

 المتغيرات التابعة     ر المستقلالمتغي
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 إدانة طبيع  العم     و  القط   الفي تعم  به  المنظم 

 
 إدانة مس ح ت العم   

 اتخفي ن  الفعين     

 الفدنيب     

 فز الفعويض ت  الحوا    

   
 اله،در: ه  إ داد البارثا . 

 هنرر  اإلشررارة أ  أثررر اإلجررراتاا اترتراة ررة لهواج ررة   (1شنل رقررم )ه  خ ل استعراض  
تتهثل ري جانب   ه  ههارساا إدارة الهوارد البشر ة، امول  تهثل ررري   جائرة ر رور نورونا الهستجد

هال، هقابل ههارساا نرو العن،ررر البشررر  ام   ظهةارد البشر ة بهنودارة الهإههارساا نرو هسئولي  
نرروع بهنظهة ام هال نجانب ثاني، وهو امهر الذى  تبا   ب   هنظهاا ام هال ري ضوت  اه    ههررا  

 ظهة إل  جانب خ،ائص الهنظهة.القطاع التي تعهل ب ا الهن
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 أهداف الدراسة:

 تال ة: هن  إ جاة امهدا  التي تسع  الدراسة إل  ترق ق ا ري النقاط ال

جائرررة ترد د التغ ررر ررري ههارسرراا إدارة الهرروارد البشررر ة ررري ضرروت اترتراة ررة لهواج ررة   . أ
 .ر رور نورونا الهستجد

جائرررة   ةضرروت اترتراة ررة لهواج رر   ررريالهرروارد البشررر ة    إدارة  ههارسرراا  ررريت س ر التغ ررر   .ب
 .ر رور نورونا الهستجد

ضرروت اترتراة ررة  ررريالهوارد البشر ة  إدارة ههارساا ريالتغ ر  ترد د أثر نوع القطاع     .ج
 .جائرة ر رور نورونا الهستجد ةلهواج 

 ريالتغ ر  ترد د أثر خ،ائص الهنظهة )الرجم / الشنل القانوني / الهستوى التننولوجي(     .د
جائرررة ر رررور نورونررا  ةضرروت اترتراة ررة لهواج رر  ررريالهرروارد البشررر ة  إدارة ههارسرراا
 .الهستجد

 فروض الدراسة:

وت هشن ة ونهوذج وأهدا  الدراسة،  هن  ل بارث   تنه ة رررروض الدراسررة ررري ،رر غة ري ض
 العدم نها    : 

 الفرض األول: 

لخ،ائص هنظهاا ام هال اله،ر ة     هرردى التغ ررر ررري ههارسرراا   هعنو ت ث ر  ت  وجد  
 .هستجدجائرة ر رور نورونا الإدارة الهوارد البشر ة ري ظل اإلجراتاا اترتراة ة لهواج  

 الفرض الثاني:

لتغ ررراا ههارسرراا إدارة الهرروارد البشررر ة ررري ظررل اإلجررراتاا  هعنررو  اخررت  ت  وجررد  
 .ب   قطا اا ام هال اله،ر ة جائرة ر رور نورونا الهستجداترتراة ة لهواج ة 

 الفرض الثالث:

ل اإلجراتاا لهدى التغ ر ب   ههارساا إدارة الهوارد البشر ة ري ظ  هعنو   اخت  ت  وجد  
 جائرة ر رور نورونا الهستجد.اترتراة ة لهواج ة 

 منهج ومدخل الدراسة:

، وذلررف هرر  خرر ل ات تهرراد   رر  Deductiveا تهدا الدراسررة   رر  الهررن ج اتسررتنباطي  
(، وذلف ب د  التو،ررل إلرر  Anol,2012) Descriptive  Analyticalالهدخل الو، ي التر   ي 
بجانب ترد د أثررر  ،جائرة ر رور نورونا الهستجد ةاترتراة ة لهواج   جراتااالتو،  اا الهخت  ة لإل
، بجانب البرث التطب قي، وذلف ه  خرر ل ت،رره م الهوارد البشر ة إدارةههارساا  ت ف اإلجراتاا    

وتوة ع قوائم اتستق،ات لتر  ل اتجاهاا ه رداا   نة الدراسة نرو التغ ر ري ههارساا إدارة الهوارد 
بشر ة، وهعالجة ت ف الب اناا بامسال ب النه ة الهناسبة، نإطار لترد د هرردى قبررول أو ررررض رررروض ال

 الدراسة والتو،ل إل  نتائج، وتو، اا ه  نتاج  ه  اا اتستدتل اإلر،ائي.

 أساليب جمع البيانات:

رة ا تهدا الدراسة     أس وب ق ار اتجاهرراا ن سررار لتجه ررع الب انرراا امول ررة  رر  الظرراه
  رر  هرردى التغ ررر الوقو   ةع نة الغرض، بغا هباشرة وهُ  استق،ات، وذلف ه  خ ل قائهة هرل التر  ل
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جائرررة ر رررور نورونررا ررري ههارسرراا الهرروارد البشررر ة، ررري ظررل اإلجررراتاا اترتراة ررة لهواج ررة 
خت ررار هرر  أو ات  سرروات نانررا هرر  نهررط ل نرررا الخهاسرري  ،ا     امسئ ة الهغ قةا تهادد ، وذلف  الهستجد
 .هتعدد

 أساليب تحليل البيانات:

البي   ت المفص   بمشك   الدناس ، ا تهدا الدراسة     تطب ي اتختباراا اإلر،ائ ة لتر  ل  
،  اًًى ت ًًك األسًً ليب الفًًي ت عنًًى Descriptive   ذلًًك ب تعفمًً د ع ًًى األسًً ليب اإلحصًً ئي  الوصًًفي

الفح يًً ،  مًًن أمث ًً  ت ًًك األسًً ليب  رًً  مًًن   بإعطًً ء مع ومًً ت عًًن خصًً ئص البي  ًً ت الداخ ًً  إلًًى
الفكسانات، النسب، الوسط الحس بي، ات حسا  المعيًً ن ، بج  ًًب اتعفمًً د ع ًًى األسًً ليب اإلحصًً ئي  

،  اى ت ك األس ليب الفي ت عنى بإعط ء  ف ئ  عن مدى قبًًول أ  نفًًو فًًس ض Inferentialاتسفدتلي   
تح ي  ات حدان ي ت الثق   المعنوي  لنف ئ  اتخفب ن،  قد اسفلدمت البحت، إض ف  إلى تحديد رال  من مسفو

فعدد  .Friedman   اخفب ن  Wallis Kruskalاخفب ن الى ج  ب ر  من  الم 

 بعض ممارسات المستحدثة إلدارة الموارد البشرية في ظل جائحة كورونا:  

أثررر اإلجررراتاا ظررل  ررري ،الهرروارد البشررر ة إلدارةالهسررتردثة   هنرر  إ جرراة أهررم الههارسرراا
     النرو التالي:  جائرة ر رور نورونا الهستجداترتراة ة لهواج ة 

 اإللنترون ة.براهج اله  خ ل  (ت   أو واتجتها اا    بعد )الهقاب ا  قد  . أ

هررع توق ررا وتنظرر م الهرروظ    وهعررا  ر العهررل    ررت تمأوقاا العهل بهررا    ريالهرونة  هة د ه    .ب
وتق  ررل الضررغط  ،والررروح الهعنو ررة اإلنتاج ررةوة ررادة  الرروظ  يضررات الهوضررو ة لترق رري الر

 الوظ  ي وبها تتواري هع اإلجراتاا اترتراة ة     رسب امروال.

التبا ررد ب اإلجراتاا اترتراة ة الخا،ة هع ت ع ل ،هقر العهل  تدن ة نثارة العُن،ر البشرى ري .ج
وضررع   هرراا وهسرراراا ثابتررة، إةارة الهناتب  رر  بعضرر ا الرربعض ب  اتجتها ي، ه  خ ل

وذلف باستخدام نارة امهان  غ ر الهستغ ة ه  غر  اجتها اا، وغر  غ ر هستغ ة أخرى، 
 .تقع ترا ر اةت ا التي هقراا الهنظهةوالههراا والهساراا ال ارغة رت  أهام 

  هرر  خرر ل الهة ررد هرر وذلررف    ة،سررابقال  الهسررتو اااترتراة ة وت ع   ا  رر     اإلجراتااة ادة   .د
لررةام إو ،وهتابعررة ذلررف ،داخررل وخررارج هقررار العهررل ،هخرراطر الجائرررةبهنشرروراا التو  ررة 

 ،رتراة ررة بهتابعررة سرر ون ات م داخررل ب ئررة العهررلات  اإلجراتااالهوظ    بتغ  ر س ون م لتقبل  
 لترق ي أ    هستوى ه  إجراتاا ال،رة والس هة اله ن ة.   ة الههتنع  ئوهسا

هررع تررور ر  الهنةلرري،  رور نورونا الهستجد بالرجر ت  بشتب  بإ،اباله  العن،ر البشرىلةام  إ .ه
 بالهنظهة ه  جد د. الهرتب ناه د ل  رت   تم ش ائ م و ودت م ل عهل

بهررا   ئررم استخدام وسائل النقررل العررام    ل عن،ر البشرىترت ب أوقاا العهل رت   تسن     إ ادة .و
 الرذر الجةئي رسب امروال. اه  إجراتا

لنارررة نظررم تننولوج ررا الهع وهرراا والتوا،ررل  العن،ررر البشرررىالو،ررول التررام  الت ن ررد   رر  .ة
 إلتارة إهنان ة العهل    بُعد.  اإللنتروني،

 ،لسد امهرران  الشرراغرة والغ ررر ضرررور ة  إلنترون دا،باستقطاب م    ،اتباع س اسة التع    الهؤقا .ح
ب م   رر  اله ررام الهط وبررة وترردر   ،خ ل رترة الجائرة  بالهنظهةلسد هنا  الهتغ ب      العهل  

 .هن م
 .بالضرورة الهنظهةلبعض اله ام الغ ر هتع قة بنشاط  خارجي هل أسناد  .ط
عررد اسررتناداد  رر  بُ  ل عن،ررر البشرررى   تنو   ه  ررة تق رر م ب الهستو اا اإلدار ة الهخت  ةتو  ة   . 

  .ول ر     أوقاا  ه  م، أو انضباط وجودهم رقط واإلنجاةاا    النتائج 
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 عينة الدراسة:مجتمع و

توة ررع تم الر،ول     ا ه  خرر ل  ه  رراا ر ث  ،ه سرةالع نة النهط    ا تهدا الدراسة    
ر ررث ،  هرر  ذاا العررام  ن ا ررة أغسررطر  إلرر م    2020 ول و  قوائم اتستق،ات خ ل ال ترة ه  امول ه   

  هن  ت،ن   رئاا هجتهع الدراسة الهست درة إل  هجهو ت   هها:

 ة بهنظهاا ام هال اله،ر ة.الق اداا التن  ذ  . أ
 أ ضات إدارة الوارد البشر ة بهنظهاا ام هال اله،ر ة. .ب

لذلف تم ترد د رجررم الع نررة ررري ظررل ررضرر ة الهجتهررع غ ررر الهررردود   رر  النرررو الهبرر   ررري 
 الهعادلة التال ة:

2

2

1
D

PQZ
n =

 
 : حيث 
n1 : محد دالمجفمع غيس في ظ  الي ئبدمحجم العين  ال . 

Z :    عنًًد مسًًفوى )لمسفوى الثقًً  المسًًفهد  ل نفًً ئ  منحني الفوزيع الطبيعي  لالقيم  الجد لي

 (1,96تكون القيم  الجد لي   %95ثق  
P :   اففساض)الدناس   الل صي  أ  اللص ئص موضو     تفوافس فيهم سب  المفسدات الفي  p  =

50 %)  
Q :  الدناس   اللص ئص موضو   الل صي  أ   ت تفوافس فيهم سب  المفسدات الفي(Q = 100 

-50=50%) 
D :  (%5)مقدان اللط ء المسموح به 
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 القوائم االستقصاء الموزعة والمستلمة:

ا إلرر  ال ئرراا الهسررت درة، ر ررث تهررا  ه رررداا   رر  قوائم اتستق،ررات  توة عتم   الهجتهررع طبقررد
 تررم ر ررث ،و،رر ر ت ا انتهال ررا هرر  ل ت نررد  هررن  ستق،ررياله هرر  هسررت هة استق،ررات قائهة نل  هراجعة
 : اتستق،ات قوائم جهع  ه  ة ت ا، ل (  وضح1رقم ) والجدول الهنته ة، غ ر اتستهاراا  استبعاد

 (1جدول رقم ) 
 ب ا  بقوائم اتستق،ات الهوة ة     ه رداا   نة الدراسة 

 % النسبة عدد  البيان

 % 100 439 القوائم الموزعة 

 % 5,46  24 م غير المستلمة القوائ

 %94,54 415 القوائم المستلمة 

 % 4,78 21 القوائم الغير صالحة 

 % 89,75   394 القوائم الصالحة للتحليل 

 . ءاالستقصا  ان بناًء على عمليات توزيع وفحص قوائممن إعداد الباحث : المصدر
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بعض العباراا باإلجابة     هقا  ر  تهعبعض ه رداا الهجق ام استبعاد القوائم الغ ر هنته ة لعدم  وتم
       %89,75هقابل  %94,54ري قائهة اتستق،ات، ر ث ب غ هعدل اتستجابة والقوائم الهست هة  

 الترت ب. 

 حجم وخصائص عينة الدراسة:  

ه ردة ه  ق اداا هنظهاا ام هال اله،ر ة، وهسئولي الهوارد  394ب غ رجم   نة الدراسة  
 ظهاا، و هن  استعراض خ،ائص   نة الدراسة     النرو التالي:البشر ة بت ف الهن

 النوع:

 (2جدول رقم ) 
 طبقدا ل نوع   ه رداا   نة الدراسة خ،ائص

 الوزن النسبي  العدد  البيان

 %80,21 316 ذكر 

 %19,79 78 أنثى

 % 100 394 اإلجمالي 

 . ستقصاءان بناًء على عمليات توزيع وفحص قوائم اال المصدر: من إعداد الباحث

 المرحلة العمرية:

 (3جدول رقم ) 
 طبقدا ل هرر ة العهر ة   ه رداا   نة الدراسة خ،ائص

 الوزن النسبي  العدد  البيان

 %22,13 85 عام 30أقل من 

 %29,69 117 عام  40أقل من  -30من 

 %38,83 153 عام  50أقل من  -40من 

 %9,9 39 عام فأكثر  50

 % 100 394 اإلجمالي 

 . ان بناًء على عمليات توزيع وفحص قوائم االستقصاءمن إعداد الباحثالمصدر: 

 القطاع التي تنتمي إليه المنظمة:

 (4جدول رقم ) 
 طبقدا لقطاع  هل الهنظهة   ه رداا   نة الدراسة خ،ائص

 الوزن النسبي  العدد  البيان

 21,3198 84 الخدمات المصرفية 

 5,837563 23 الخدمات المالية غير المصرفية 

 6,598985 26 صناعة المالبس الجاهزة 

 13,19797 52 مراكز بيع التجزئة 

 5,583756 22 الصناعات الكيماوية  

 6,091371 24 السياحة والسفر 
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 ( 4جدول رقم )تابع 

 طبقًا لقطاع عمل المنظمة   مفردات عينة الدراسة خصائص

 الوزن النسبي  العدد  البيان

 2,284264 9 الصناعات الهندسية 

 6,091371 24 والبناء  دالتشيي

 8,375635 33 األغذية والمشروبات 

 24,61929 97 الخدمات التعليمية 

 % 100 394 اإلجمالي 

 .ان بناًء على عمليات توزيع وفحص قوائم االستقصاءالمصدر: من إعداد الباحث

 حجم المنظمة:  

 (5جدول رقم ) 
   بالهنظهةطبقدا  دد العاه    ه رداا   نة الدراسة خ،ائص

 الوزن النسبي  العدد  البيان

 %2,79 11  عناصر بشرية  10عدد العاملين أقل من 

 %16,5 65 عناصر بشرية 100إلى أقل من  10من 

 %14,97 59 عناصر بشرية  1000إلى أقل من  100من 

 %65,74 259 عناصر بشرية 1000أكثر من 

 % 100 394 اإلجمالي 

 . ناًء على عمليات توزيع وفحص قوائم االستقصاءان بالمصدر: من إعداد الباحث

 الشكل القانوي للمنظمة:  

 (6جدول رقم ) 
 طبقا  دد العاه    بالهنظهة  ه رداا   نة الدراسة خ،ائص

 الوزن النسبي  العدد  البيان

 %24,36 96 شركة أشخاص  

 %75,64 298 شركة مساهمة  

 % 100 394 اإلجمالي 

 . بناًء على عمليات توزيع وفحص قوائم االستقصاءان المصدر: من إعداد الباحث

 

 قائمة االستقصاء:  تمفردات العينة نحو عبارا  تالوصفي التجاها  االحصاء

 تتضه  قائهة اتستق،ات الهوج  ال  ه رداا الع نررة   رر   رردد هرر  الهررراور تشررهل نررل هرر 
 بهنظهررااارد البشررر ة والهرر   رةإداههارسرراا  البشر ة، باإلضارة ال   دارة الهوارد  إل  الداخ  ةههارساا  ال

 ام هال، وهو ها  هن  ل دراسة استعراض      النرو التالي:

 ام هال: ة بهنظهااارد البشر واله إلدارة داخ  ةههارساا اتجاهاا ه رداا الع نة نرو ال -أ

 هن  ل دراسة استعراض هقا  ر اإلر،ات الو، ي آلرات ه رداا الع نة، ه  خ ل الجرردول  
ارد والهرر   إدارة  داخررلههارسرراا  لذ   شهل     أربع  برراراا ل تعب ررر  رر  هرردى التغ ررر ررري  التالي، وا
 .جائرة ر رور نورونا الهستجدام هال، ري ظل اإلجراتاا اترتراة ة لهواج ة   ظهااالبشر ة بهن
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 (7جدول رقم ) 

 الهوارد البشر ة إلدارة  ة داخ الههارساا هعالم اإلر،ات الو، ي ل 
  

االنحراف   توسط الم العبارة 

 المعياري

معامل  

 االختالف 

الموارد   ي ر يلقد كان هناك تغير ألسلوب تعامل مد

في   ، البشرية مع أعضاء إدارة الموارد البشرية

جائحة فيروس    ةظل اإلجراءات االحترازية لمواجه

 . كورونا المستجد

2,1447 0,9051 0,422 

لقد كان هناك تغير ألسلوب متابعة العمل بإدارة  

وارد البشرية في ظل اإلجراءات االحترازية الم 

 . جائحة فيروس كورونا المستجد ةلمواجه 

3,835 1,3198 0,344146 

لقد كان هناك تغير ألسلوب االتصال بين أعضاء  

إدارة الموارد البشرية في ظل اإلجراءات 

جائحة فيروس كورونا   ةاالحترازية لمواجه 

 . المستجد

3,0964 0,876 0,282909 

ن هناك تغير في أسس )افتراضات( تخطيط  لقد كا

الموارد البشرية في ظل اإلجراءات االحترازية 

 . جائحة فيروس كورونا المستجد ةلمواجه 

4,3096 0,7969 0,184913 

 0,275851 0,9233 3,3471 المتوسط العام 

  SPSS المصدن  من إعداد الب حث ن في ضوء ملسج ت حزم  البسام  اإلحص ئي  ل ع و  اتجفم عي

د نرررو   (  7رقم )  رظ ه  الجدول   د  اهررا أ  اتجاهاا ه رداا   نررة الدراسررة أظ رررا اتجاهررا
بهتوسررط رسررابي  ام هررال، ظهررااالهرروارد البشررر ة به إدارةههارساا داخررل تغ ر درجة الهوارقة     

ق   رر  أ  درجررة ات ررا ة(، هها  عطرري دتلرر 0,9233( وبهعاهل انررا  هع ار  قدره )3,3471قدره )
 %. 72,41 بهعدله رداا الع نة 

 ام هال: هنظهااارد البشر ة بواله إدارةههارساا اتجاهاا ه رداا الع نة نرو   -ب

 هن  ل دراسة استعراض هقا  ر اإلر،ات الو، ي آلرات ه رداا الع نة هرر  خرر ل الجرردول  
ارد البشررر ة والهرر  إدارةههارسرراا التالي، والذ   شهل     سبع  باراا ل تعب ر  رر  هرردى التغ ررر ررري 

 .جائرة ر رور نورونا الهستجدام هال، ري ظل اإلجراتاا اترتراة ة لهواج ة   ظهاابهن

 (8جدول رقم ) 
 بهنظهاا ام هالالهوارد البشر ة  إدارةههارساا هعالم اإلر،ات الو، ي ل

 المتوسط  العبارة 
االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االختالف 

والسالمة  ة  لقد كان هناك تغير ألسلوب الصح

ة في ظل اإلجراءات االحترازية ظمبالمن المهنية

 . جائحة فيروس كورونا المستجد ةلمواجه 

4,2563 0,8477 0,199164 

لقد كان هناك تغير ألسلوب إدارة أوقات العمل 

  ةة في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجهظم بالمن 

 . جائحة فيروس كورونا المستجد

4,6015 0,5798 0,126002 
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 المتوسط  العبارة 
االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االختالف 

د كان هناك تغير ألسلوب إدارة طبيعة العمل لق

  ةة في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجهظم بالمن 

 . جائحة فيروس كورونا المستجد

3,9086 1,154 0,295246 

لقد كان هناك تغير في إدارة مساحات العمل  

  ةة في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجهظم بالمن 

 . جائحة فيروس كورونا المستجد

3,5381 0,6331 0,178938 

لقد كان هناك تغير في أسس االختيار والتعيين  

  ةة في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجهظم بالمن 

 . جائحة فيروس كورونا المستجد

2,0635 0,9171 0,444439 

لقد كان هناك تغير في أساليب البرامج التدريبية 

  ةفي ظل اإلجراءات االحترازية لمواجه ظمةبالمن 

 . كورونا المستجد جائحة فيروس

3,6726 0,6145 0,16732 

لقد كان هناك تغير نظم التعويض )المرتبات(  

  ةوالحوافز في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجه

 . جائحة فيروس كورونا المستجد

1,7665 0,5101 0,288763 

 0,141017 0,4796 3,401 المتوسط العام 

زمًً  البًًسام  اإلحصًً ئي  ل ع ًًو  المصًًدن   مًًن إعًًداد الب حثًً ن فًًي ضًًوء ملسجًً ت ح
   SPSSاتجفم عي  

د نرررو  (8  رظ ه  الجدول رقم ) د  اهررا أ  اتجاهرراا ه رررداا   نررة الدراسررة أظ رررا اتجاهررا
بهتوسررط رسررابي قرردره  ام هررال  هنظهررااالهرروارد البشررر ة ب  إدارةههارسرراا  تغ ر  درجة الهوارقة      

    أ  درجة ات رراق ه رررداا   ة، هها  عطي دتل(0,4796هع ار  قدره )  انررا ( وبهعاهل  3,401)
 .%85,9بهعدل الع نة 

 اختبار الفرض األول:

  هن  استعراض ، اغة ال رض ري ،ورة العدم     النرو التالي: 

لخ،ائص هنظهاا ام هال اله،ر ة     هرردى التغ ررر ررري ههارسرراا   هعنو ت ث ر  ت  وجد  
 .جائرة ر رور نورونا الهستجدترتراة ة لهواج ة إدارة الهوارد البشر ة ري ظل  اإلجراتاا ا

 و هن  استعراض هتغ راا ال رض     النرو الهب   ري الجدول التالي:

 (9جدول رقم  )
 هتغ راا ال رض امول  

 المتغير التابع  المتغيرات المستقلة 

 ة ظم عدد العاملين بالمن

 ة ظم ي للمن نالشكل القانو

ينة الدراسة نحو تغيير المتوسط المرجح التجاهات مفردات ع

 ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 

نها ري الجرردول  ANOVAه  خ ل استخدام تر  ل اتنردار الُهتعدد  ظ ر هخرجاا جدول 
 التالي:
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 ( 10جدول رقم ) 

 تختبار ال رض امول   ANOVAهخرجاا جدول 

107.565 1 107.565 642.220 .000a

65.656 392 .167

173.221 393

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

ANOVAb

Predictors: (Constant), PUBLICa. 

Dependent Variable: Db. 
 

   SPSSاتجفم عي اله،در: هخرجاا رةهة البراهج اإلر،ائ ة ل ع وم 

(، وبالهقارنررة هررع 642,22( الهرسوب هررو )F(  تب   أ  هعاهل )10ه  خ ل الجدول رقم )
الق هة الجدول ة  تب   وجود ت ث ر لخ،ائص هنظهاا ام هال اله،ر ة     هدى التغ ر ري ههارسرراا 

 نررد   جدجائرررة ر رررور نورونررا الهسررتإدارة الهوارد البشر ة، ري ظل اإلجراتاا اترتراة ة لهواج ة  
ا إلرر  %1هستوى هعنو ة ) الشررنل باإلضررارة إلرر   ، رردد العرراه   (، ر ث ت سر خ،ررائص الهنظهررة طبقررد

 ه  تغ ر ههارساا إدارة هوارد البشر ة بهنظهاا ام هال اله،ر ة. %62,1ت سر   ةظهي ل هننالقانو

 ( 11جدول رقم ) 
 ل نهوذج ةالقدرة الت س ر 

.788a .621 .620 .4093

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Model Summary

Predictors: (Constant), PUBLICa. 
 

   SPSSاتجفم عي ئ ة ل ع وم اله،در: هخرجاا رةهة البراهج اإلر،ا

 وبذلف  هن  ل دراسة ررض ال رض العدم وقبول ال رض البد ل القائل بر: 

لخ،ائص هنظهرراا ام هررال اله،ررر ة   رر  هرردى التغ ررر ررري ههارسرراا   هعنو ت ث ر   وجد  
 .جائرة ر رور نورونا الهستجدإدارة الهوارد البشر ة ري ظل  اإلجراتاا اترتراة ة لهواج  

 

 الثاني:  ضبار الفراخت

  هن  استعراض ، اغة ال رض ري ،ورة العدم     النرو التالي: 

لتغ ررراا ههارسرراا إدارة الهرروارد البشررر ة ررري ظررل اإلجررراتاا  هعنررو  اخررت  ت  وجررد 
 .ب   قطا اا ام هال اله،ر ة جائرة ر رور نورونا الهستجداترتراة ة لهواج  

  ا ه رداا   نة الدراسة ري الجدول التالي:و هن  استعراض قطا اا التي تعهل ب
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 ( 12جدول رقم ) 
 تنو د قطا اا ام هال ل  رض الثاني

 التكويد  القطاع  

 1 الخدمات المصرفية 

 2 الخدمات المالية غير المصرفية 

 3 صناعة المالبس الجاهزة 

 4 مراكز بيع التجزئة 

 5 الصناعات الكيماوية  

 6 السياحة والسفر 

 7 لهندسية الصناعات ا

 8 والبناء  دالتشيي

 9 األغذية والمشروبات 

 10 الخدمات التعليمية 

 

تختبررار ال رررق برر   هتوسررط انثررر هرر    نترر   غ ررر  Wallis Kruskalهرر  خرر ل اسررتخدام 
 هرتبط   تظ ر:  

 ( 13جدول رقم ) 
 Wallis Kruskalهخرجاا اختبار 

309.821

9

.000

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

D

Test Statisticsa,b

Kruskal Wallis

Test

a. 

Grouping

Variable:

SECTOR

b. 

 

   SPSSجفم عي اتاله،در: هخرجاا رةهة البراهج اإلر،ائ ة ل ع وم 

(، وبالهقارنررة 309,821( الهرسرروب هررو )2 تب   أ  هعاهل )نا  (13رقم )ه  خ ل الجدول  
(  تب   وجود اخت   ري هدى التغ ر ري ههارساا إدارة 9هع الق هة الجدول ة  ند درجة رر ة قدرها )

، ررري ضرروت لهسررتجدجائرة ر رور نورونررا االهوارد البشر ة، ري ظل اإلجراتاا اترتراة ة لهواج ة  
ا لهرردى %1قطاع هنظهاا ام هال  ند هسررتوى هعنو ررة ) (، و هنرر  اسررتعراض ترت ررب القطا رراا طبقررد

 التغ ر ري س اساا الهوارد البشر ة ه  خ ل الجدول التالي:
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 ( 14جدول رقم ) 
 س اساا الهوارد البشر ة ريا لهدى التغ ر طبقد ترت ب القطا اا 

84 100.13

23 56.89

26 171.67

52 110.38

22 105.91

24 317.58

9 328.50

24 328.50

33 328.50

97 270.72

394

SECTOR
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Total

D
N

Mean

Rank

Ranks

 

   SPSSاتجفم عي اهج اإلر،ائ ة ل ع وم اله،در: هخرجاا رةهة البر

 بذلف تررض الدراسة ررض ة العدم وتقبل ال رض البد ل القائل بر: 

لتغ ررراا ههارسرراا إدارة الهرروارد البشررر ة ررري ظررل اإلجررراتاا  هعنررو  اخررت   وجررد 
 .ب   قطا اا ام هال اله،ر ة جائرة ر رور نورونا الهستجداترتراة ة لهواج ة 

 الثالث:  ضاختبار الفر

  هن  استعراض ، اغة ال رض ري ،ورة العدم     النرو التالي: 

لهدى التغ ر ب   ههارساا إدارة الهوارد البشر ة ري ظل اإلجراتاا   هعنو   اخت  ت  وجد  
 جائرة ر رور نورونا الهستجد.اترتراة ة لهواج ة 

 ي الجدول التالي:و هن  استعراض القطا اا التي تعهل ب ا ه رداا   نة الدراسة ر

 ( 15جدول رقم ) 
 ل  رض الثالثالهوارد البشر ة  إدارةههارساا تنو د 

 التكويد  الممارسة 

 Q1 القيادة 

 Q2 متابعة العمل 

 Q3 االتصال 

 Q4 تخطيط الموارد البشرية 

 Q5 الصحة والسالمة المهنية 

 Q6 إدارة أوقات العمل 
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 التكويد  الممارسة 

 Q7 إدارة طبيعة العمل 

 Q8 إدارة مساحات العمل 

 Q9 االختيار والتعين

 Q10 التدريب 

 Q11 التعويضات والحوافز 

تختبار ال رق ب   هتوسررط أنثررر هرر    نترر   هرررتبط     Friedman Testه  خ ل استخدام
 تظ ر لنا الهخرجاا التال ة:

 ( 16جدول رقم ) 
 Friedmanهخرجاا اختبار 

395

2903.635

10

.000

N

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Test Statisticsa

Friedman Testa. 
 

    SPSSعي اتجفم اله،در: هخرجاا رةهة البراهج اإلر،ائ ة ل ع وم 

( وبالهقارنررة هررع 2903,6( الهرسوب هو )2(  تب   أ  هعاهل )نا16ه  خ ل الجدول رقم )
(،  تب   وجود اخت   ري هدى التغ ر ري ههارسرراا إدارة 10الق هة الجدول ة  ند درجة رر ة قدرها )

توى هعنو ررة  نررد هسرر جائرة ر رررور نورونررا  الهوارد البشر ة ري ظل اإلجراتاا اترتراة ة لهواج ة  
(، و هن  استعراض ترت ب الههارساا طبقدا لهدى التغ ر ري س اساا الهوارد البشررر ة هرر  خرر ل 1%)

 الجدول التالي:

 ( 17جدول رقم ) 
 س اساا الهوارد البشر ة ريا لهدى التغ ر طبقد ترت ب القطا اا 

2.48

7.38

4.81

8.63

8.51

9.47

7.90

5.95

2.30

6.44

2.15

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Mean

Rank

Ranks
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 بذلف تررض الدراسة ررض ة العدم وتقبل ال رض البد ل القائل بر: 

لهدى التغ ر ب   ههارساا إدارة الهوارد البشررر ة ررري ظررل اإلجررراتاا   هعنو   اخت   وجد  
 جائرة ر رور نورونا الهستجد.اترتراة ة لهواج  

 النتائج:  

  رر  جائرررة ر رررور نورونررا الهسررتجد  تناولا الدراسة أثر اإلجراتاا اترتراة ررة لهواج ررة  
المنظمًً ت اله دفًً  ل ًًسب  فقًًط،  إ مًً  أيضًً  وى ههارساا إدارة الهوارد البشر ة، لرر ر رقررط   رر  هسررت

(، حيت ت مث  ت ك اإلجساءات تهديدات غيًًس مسًًبوق ، Akingbola, 2020ل مظم ت غيس اله دف  ل سب  )
قد تص  إلى حد تصفي  المنظم ،  او األمس الذى يجع  من إدانة المواند البشسي  ب عفب نا  أحد  ظ ئ  

من الفحديدات الفي تفط ب تغيسات في المم نس ت الفق يديًً  ذات العالقًً ، المنظم  السئيسي  مكب   ب لعديد  
ًًد مًًن المنظمًً ت  ًً  العمًً  ب لعدي خ صًً   فًًي ظًً  تعًًديالت أسًً وت العمًً ،  الحًًد مًًن مسًًفوى نف اي

(Carnevale and Hatak, 2020حيت ت عد ،)  الفكيًً  الن تج  مًًن القًًدنة  فع لي  إدانة المواند البشسي
 ,Vnoučková)المنظم  الع م  المحدد لنج ح  و، االعنصس البشسى في ظ  الج ئح  لفع م  معأس ليب 
، خ ص   في ظ  الفحول السقمًًي،  الًًذى  ضًًع إدانة المًًواند البشًًسي  فًًي ق ًًب اًًذ  األحًًدا  (2020

(Gigauri, 2020  ًًمن خالل دناس  ميدا ي  ع ى منظم ت األعم ل المصسي ،  قد توصًً ت الدناس  ،)
 ت  ه  اا اتستدتل اإلر،ائي: الف لي  في ضوإلى النف ئ  

لخ،ائص هنظهرراا ام هررال اله،ررر ة   رر  هرردى التغ ررر ررري ههارسرراا   هعنو ت ث ر   وجد  
 نررد  جائرررة ر رررور نورونررا الهسررتجدإدارة الهوارد البشر ة ري ظل اإلجراتاا اترتراة ررة لهواج ررة  

ا إلرر %1هستوى هعنو ة ) الشررنل باإلضررارة إلرر   ، رردد العرراه    (، ر ث تُ سر خ،ررائص الهنظهررة طبقررد
 ه  تغ ر ههارساا إدارة هوارد البشر ة بهنظهاا ام هال اله،ر ة. %62,1تُ سر   ي ل هنش ةنالقانو

 اإلجررراتااظررل  ررريالهرروارد البشررر ة  إدارةههارسرراا  ررريهرردى التغ ررر  ررريوجررد اخررت    
 نررد هسررتوى  ام هررال ظهررااع هنضرروت قطررا ري ،جائرة ر رور نورونا الهستجد ةاترتراة ة لهواج 

  رر  س اساا الهوارد البشر ة    ريا لهدى التغ ر   ب القطا اا طبقد ت(، و هن  استعراض تر%1هعنو ة )
 النرو التالي:

 .ال،نا اا ال ندس ة -

 .التش  د والبنات -

 .والهشروباا امغذ ة -

 الس ارة والس ر. -

 الخدهاا التع  ه ة. -

 ،نا ة اله بر الجاهةة. -

 .لتجةئةهرانة ب ع ا -

 .ال،نا اا الن هاو ة -

 .الخدهاا اله،رر ة -

 .الخدهاا الهال ة غ ر اله،رر ة -

ا ررري ههارسرراا  ا ل ذه النتائج، ر ث نانررا أنبررر القطا رراا شرر دا تغ رررد وتقدم الدراسة ت س رد
"، نت جررة التغ ررراا والهشروباا "، "امغذ ةالتش  د والبنات"، " ال،نا اا ال ندس ةالهوارد البشر ة هي " 



 أثر خصائص منظمات األعمال المصرية علي التغير في ممارسات إدارة الموارد البشرية    د. عاطف فتحي حبيب سيدهم  د. أحمد سيد عبد الباسط مصطفي
 

 

(44) 
 م2021 ريانالجزء األول   ي ( .11)العدد  -( 7المجلد )                                                     مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

"، ر ررث  ررادة هررا تعهررل هررذه العهررل  أوقرراا  إدارةنب رة الترري ررردثا ررري العد ررد هرر  النررواري هن ررا: " ال
سا ة، وهو ها تغ ر ري ظل إجراتاا رذر التجرروال الجةئرري الررذى ُطبرري ررري   24القطا اا     هدار  

لعهررل ب ررذه "، والتي تعدد أرد هتط باا اال،رة والس هة اله ن ةنارة أنرات الجه ور ة، باإلضارة إل  " 
القطا اا إت أ  ت ف الهتط باا لم تن  ُه ع ة ري النث ر هرر  هنظهرراا ام هررال ب ررذه القطا رراا خا،ررة 

وةارة  –"، وهو امهر الذى د ي الج اا التنظ ه ة واإلشرار ة )نرروةارة ال،رررة التش  د والبناتقطاع " 
الهقابل نا  أقل القطا اا التي ش دا القوى العاه ة( إل  تشد د اإلجراتاا الرقاب ة لضها  ت ع   ا، ري 

"، والترري تته ررة بارت رراع درجررة تبنرر  ال،ررنا اا الن هاو ررةتغ ر ري ههارساا إدارة الهرروارد البشررر ة " 
الخرردهاا الهال ررة "، " الخدهاا اله،رررر ةإجراتاا ال،رة والس هة اله ن ة، ري الهقابل نا  قطا اا " 

العه ت دو  الهسار بالجوانب امخرى ه  ههارساا  " ش دا تغ راا     جانب نثارةغ ر اله،رر ة
 الهوارد البشر ة  دا "إدارة أوقاا العهل".

لهدى التغ ر ب   ههارساا إدارة الهوارد البشررر ة ررري ظررل اإلجررراتاا   هعنو   اخت   وجد  
(، و هنرر  اسررتعراض %1 نررد هسررتوى هعنو ررة ) جائرة ر رررور نورونررا الهسررتجداترتراة ة لهواج ة  

     النرو التالي:س اساا الهوارد البشر ة  ب  ا لهدى التغ ر القطا اا طبقد    بتتر

 إدارة أوقاا العهل. -

 تخط ط الهوارد البشر ة. -

 ال،رة والس هة اله ن ة. -

 .طب عة العهل إدارة -

 هتابعة العهل. -

 التدر ب. -

 إدارة هساراا العهل. -

 اتت،ال. -

 الق ادة. -

 .اتخت ار والتع   -

 التعو ضاا والروارة. -

ا ل ذه النتائج، ر ث نانا أنبر ههارساا الهوارد البشر ة قد ش دا تغ ر  وتقدم الدراسة ت س رد
ر ث نا  إلجراتاا  ،العهل"، "تخط ط الهوارد البشر ة"، "ال،رة والس هة اله ن ة"   أوقاا  إدارة" هي  

ا     إ ادة ا نب رد تنظ م أوقاا العهل ري   رذر التجوال الجةئي الذى ُطبي ري نارة أنرات الجه ور ة أثرد
رقررد تغ رررا خ،ررائص الهرروارد "تخطرر ط الهرروارد البشررر ة"  العد د ه  هنظهاا ام هال اله،ر ة، أها  

البشر ة ري ضوت تغ ر طب عة العهل خا،ة ري ظل اتتجاه ل عهل  رر  بُعررد ههررا أدى إلرر  تغ ررراا هرر  
هضررارة ل هنشرر ة، أهررا  رر  الخ،ائص وه اراا العن،ررر البشرررى الهط رروب والقررادر   رر  إ جرراد ق هررة 

ا ل ج اا التنظ ه ة واإلشرار ة )نوةارة ال،رة  ال،رة والس هة اله ن ة"  ا نب رد  –"، رقد نا  هناف دورد
وةارة القوى العاه ة( ري ت ع ل هذه اإلجراتاا جرات تشد د اإلجراتاا الرقاب ررة. ررري الهقابررل نررا  أقررل 

ا هي "التعو ضاا وال "، "الق ررادة"، ر ررث نررا  اتخت ررار والتعرر  ررروارة"، " الههارساا التي ش دا تغ رد
 مثر اإلغ ق اتقت،اد  انعناساا هتبا نة     إ راداا هنشآا ام هال ري ذلف الر  .
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 التوصيات:

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، تقدم التوصيات التالية: 

 اتاا اترتراة ة:خطة تن  ذ ة لتطو ر ههارساا الهوارد البشر ة ر  ظل اإلجر

ترر ث ر لخ،ررائص هنظهرراا ام هررال ونرروع القطرراع   رر  هرردى التغ ررر ررري  ررر  ضرروت وجررود
جائرررة ر رررور نورونررا ههارساا إدارة الهوارد البشررر ة وررري ظررل اإلجررراتاا اترتراة ررة لهواج ررة  

 تو،  الدراسة بتبني وتطب ي الخطة التن  ذ ة التال ة الهوضرة ري الجدول التالي: الهستجد

 18جدول رقم  
 خطة تن  ذ ة لتطو ر ههارساا الهوارد البشر ة 

 المده المتوقعة  مسئول التنفيذ اآللية التنفيذية  المرحلة  م

تقييم الموقع االستراتيجي   1

للمنظمة فى ظل اإلجراءات  

جائحة االحترازية لمواجهة 

 فيروس كورونا المستجد 

تطبيق التحليل الرباعي  

SWOT analysis 

رة العليا  تفويض االدا 

ألحد الجهات  

 االستشارية 

 ثالث اسابيع

إعادة تصميم نموذج   2

 األعمال  

لجنة عليا تضمن كل من  

كبار مديرين بالمنظمة  

باإلضافة الى مجلس 

 االدارة  

 اسبوع  االدارة العليا 

اعاده تخطيط الموارد   3

 البشرية 

تحديد االحتياجات  

البشرية لنموذج األعمال  

 الجديد 

 اسبوع  البشرية  ادارة الموارد

الحصول على دعم العنصر   4

البشرى بالمنظمة  لتطوير  

 نموذج األعمال 

لقاءت مع العاملين 

 ومؤتمر عام للمنظمة 

ادارة الموارد البشرية  

 وادارة العالقات العامة 

 اسبوع 

اعاده التوصيف الوظيفي   5

فى ضوء نموذج العمل  

 الجديد 

 

إصدار الوصيف  

 الوظيفي 

 اسبوع  شرية ادارة الموارد الب

خطة تأهيل العنصر البشرى   6

 لمتطلبات الوظيفية الجديدة 

تحديد اإلحتياجات  

 التدريبية

 اسبوع  ادارة الموارد البشرية 

 18تابع جدول رقم 

 خطة تنفيذية لتطوير ممارسات الموارد البشرية 

 المده المتوقعة  مسئول التنفيذ اآللية التنفيذية  المرحلة  م

 ثالث اسابيع ادارة الموارد البشرية  تقارير متابعة األداء  ر البشرىتقييم اداء العنص 7

اعاده تقييم الموقف   8

االستراتيجي للمنظمة مع  

اتخاذ اإلجراءات  

 التصحيحية 

تطبيق التحليل الرباعي  

SWOT analysis 

تفويض االدارة العليا  

ألحد الجهات  

 االستشارية 

 اسبوع 

   توصيات للجهات الرقابية والتنظيمية:

ري ضوت ها تم التو،ل إل   ه  نتائج، تُو،  الدراسة بضرورة إ جاد إطار تشر عي ل رقابررة 
    تطب ي إجررراتاا ال،رررة والسرر هة اله ن ررة ب،ررورة دائهررة، رع رر  الرررغم هرر  أ  ت ررف الهتط برراا 

امهر ، وهو جائرة ر رور نورونا الهستجدإلةاه ة، إت أ  هستوى تبن  ت ف اإلجراتاا نا  هتدني قبل 
الذى  تط ب وجود إطار رعال لترق رري أدنرر  هسررتوى الهخرراطر الهرتبطررة بالجوانررب ال،ررر ة والسرر هة 

 اله ن ة.
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 :إلدارة المنظمات المصريةتوصيات خاصة  

 الررو يالعهررل   رر  ة ررادة ري ضوت ها تم التو،ل إل   ه  نتائج، تُو،  الدراسررة بضرررورة  
تدر ب ة وإقاهة الندواا الخا،ة بال،رة والس هة اله ن ة، ه  خ ل تور ر الدوراا ال  ، عاه   ال،ري ل

ا      ، هها  ررنعنر   رر  هسررتوى امدات لت ررف الهنشررآا، وارت رراع جائرة ر رور نورونا الهستجد وضد
 القدرة     التن   هع هتغ راا ب ئة ام هال الهعا،رة، و د م هستوى رعال ت ا التنظ ه ة.

 :شريةلممارسي الموارد البتوصيات خاصة  

ري ضوت ها تم التو،ررل إل رر  هرر  نتررائج، تُو،رر  الدراسررة بضرررورة إ ررادة تخطرر ط الهرروارد 
البشر ة داخل الهنش ة بالتعاو  هع باقي وظائ  الهنش ة امخرررى، ررري ضرروت الع قرراا الد ناه ن ررة برر   

ضرررورة وظائ  اإلنتاج والتسررو ي والتهو ررل هررع إدارة الهرروارد البشررر ة، وهررو امهررر الررذى  تط ررب بال
ترد ث لترد د اترت اجاا التدر ب ة، خا،ةد ري ظررل التغ ررراا ررري أسررال ب إدارة العهررل نت جررة لرردخول 
تننولوج ا العهل    بُعد ري النث ر ه  الهنشآا، وهو امهر الذى  تط ب العد د ه  امسال ب الهستردثة 

 ري هتابعة وتق  م أدات العاه     اه       بُعد.

 اسات المستقبلية:  توصيات خاصة بالدر

ري ن ا ة هذه الدراسة  هن  اقتراح بعض الهجاتا الخا،ررة بررالبروث والدراسرراا الهسررتقب  ة 
 والتي تتهثل ري التالي:

 الههارساا الرقه ة إلدارة الهوارد البشر ة. -

 أثر الترول ل عهل     بُعد     تخط ط الهوارد البشر ة بهنشآا ام هال.  -

 هن ج ة العهل    بُعد. نظم تق  م امدات ري ظل -

 اترت اجاا التدر ب ة ري ظل هن ج ة العهل    بُعد.  -

 .ر رور نورونا الهستجددور إجراتاا ال،رة والس هة اله ن ة ري الرد ه  انتشار  -
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