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 الملخص: 

للتوظيف وقد قامت الباحثة في تصميم إستبانه هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر جائحة كورونا على التوظيف في شركة الشرق األوسط  
موظف وموظفة في شركة الشرق األوسط للتوظيف وبعد تحليل    ٢٥عن طريق نماذج جوجل وتم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من  

 النتائج المستردة توصلت الدرسات إلى ما يلي: 

ق األوسط للوظيف في إستقطاب الموظفين، وتبرر الباحثة هذا األثر من  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوباء كورونا في تراجع شركة الشر 
خالل الدور المهم الذي تمارسه جائحة كورونا في اإلعتماد على الشهادة الفحص والمطعوم شرطًا لعملية التوظيف، وأيضًا تراجع فريق 

توافق التوظيف، وقد  التخطيط واإلهتمام في عمليات  في  البشرية  الموارد  الدراسة مع كل من )حسين،  إدارة  (، ودراسة  ٢٠٢١ت هذه 
(Lemieux ،(، ودراسة ) ٢٠٢٠Baert ،٢٠٢٠  .) 

 وقد وصت الباحثة فيما يلي:

ضرورة زيادة اإلهتمام في عمليات التخطيط من قبل ادارة الموارد البشرية على المستوى البعيد في عمليات إستقطاب العاملين وتنفيذ  
 جائحة كورونا الحالية. األعمال في مثل ظروف 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 

 مقدمة  .1

إلى أزمة اقتصادية عالمية، مما يعرض صحة ووظائف ودخول ماليين األشخاص في جميع    COVID-19تحولت األزمة الصحية لـ  
لتسوية ارتفاع    2020أنحاء العالم للخطر وضعت تدابير االحتواء الصارمة التي اعتمدتها العديد من البلدان في النصف األول من عام  

لم ُيالحظ االنهيار في إجمالي ساعات العمل وتراجع المشاركة في زمن العدوى عائقا كبيرا على معظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية  
السلم منذ الكساد الكبير هناك دالئل على وصول الركود االقتصادي العالمي الحاد والعميق في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين 

أكثر مرونة وشمولية، ال يزال يمثل تحديات كبيرة في  ومع ذلك، فإن ضمان أن يكون التعافي سريًعا ومستداًما، وإعادة بناء سوق عمل  
في   المنعقدة  الوباء وعواقبه على  2020مارس    26قمتهم  للتغلب على هذا  بفعل كل ما هو مطلوب  العشرين  قادة مجموعة  التزم   ،

ا االلتزام، طلب االقتصادات والمجتمعات، وعلى وجه الخصوص، عدم ادخار أي جهد لحماية وظائف الناس ودخولهم. كجزء من هذ
قادة مجموعة العشرين من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف هذه المذكرة  

 تستجيب لهذا الطلب. 

الصدمات لديها  على النشاط االقتصادي والعمالة وطريقة عملنا بعيدة المدى في المقابل، كل هذه    COVID-19كانت عواقب جائحة  
ل القدرة على التأثير بشكل كبير على الرفاهية الذاتية هدفنا في هذا الفصل هو تحديد الطرق المختلفة التي أثر بها الوباء على سوق العم

 العالمي وعالم العمل والتحقيق في التأثيرات النهائية على رفاهية العمال في جميع أنحاء العالم. 

ضايا واسعة في القسم األول، نبدأ بمسح التغيرات العالمية في التوظيف وساعات العمل وإبراز بعض نحن نبني الفصل حول خمس ق 
أوجه عدم المساواة الرئيسية في التأثير حسب البلد، والدخل، والجنس، والعمر، ونوع العمل يركز الجزء المتبقي من الفصل على اآلثار 
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سم الثاني، نأخذ في االعتبار تأثيرات الرفاهية للبطالة وعدم نشاط سوق العمل في جميع  المترتبة على الرفاهية لهذه التغييرات في الق
ة أنحاء الوباء في القسم الثالث، ننتقل إلى رفاهية الموظفين الذين احتفظوا بوظائفهم، باستخدام مجموعة بيانات جديدة تضم أكثر من أربع

. في القسم الرابع، نبني على هذا التحليل من خالل التحقيق في الدوافع  2019ماليين فرد تم جمعها على أساس مستمر منذ نوفمبر  
الرئيسية لمرونة العمال أثناء األزمة في القسم األخير، نتوقع كيف يمكن للتغييرات التي طرأت على سوق العمل العالمي والتي أحدثها 

دم حساًبا مبدئًيا لكيفية تغير توقعات العمال في أعقاب الوباء  أن تؤثر على مستقبل العمل من خالل القيام بذلك، نق  19-فيروس كوفيد 
 وكيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على محركات الرفاهية في مكان العمل في السنوات القادمة. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها .2

التأثير األولي إلغالق   العاملين لحسابهم الخاص غ  COVID-19بحثت دراسات في  ير المؤسسي باستخدام  على توظيف وساعات 
بيانات من مسح السكان الحالي على الرغم من أن عمليات اإلغالق أدت إلى انخفاض العمالة وساعات العمل لجميع المجموعات، إال 

كانت   أن هناك تأثيرات متباينة حسب الجنس وحالة الزوجين والحالة األبوية كانت النساء المقترنات أقل احتماال للعمل من الرجال، بينما
النساء غير المتزوجات أكثر عرضة للعمل من الرجال غير المتزوجين ومع ذلك، فإن آباء األطفال في سن المدرسة الذين ظلوا يعملون 
 لساعات عمل مخفضة مقارنة بالرجال الذين ليس لديهم أطفال العمل عن بعد يخفف بعض اآلثار السلبية على العمل وساعات العمل.

ء وحدوث اإلغالقات المتكررة لمدة طويلة قد اثرت بشكل كبير على سوق العمل وعلى عمليات التوظيف أو إستقطاب بعد إنتشار الوبا
 الموظفين حتى في بعض القطاعات هناك من تم إنهاء خدماته، وعليه تسعى الباحثة في اإلجابة على االسئلة التالية: 

توظيف بأبعاده )نسبة استقطاب الموظفين، عدم االهتمام بتخطيط الموارد  هل هناك أثر لجائحة كورونا على ال   -السؤال الرئيسي :
 البشرية، زيادة عرقلة التوظيف باعتماد الفحص أو المطعوم أساسًا للتقديم( في األردن؟

 - ويتفرع عنه األسئلة الفراعية التالية:

 هل أدت جائحة كورونا إلى انخفاض نسبة استقطاب الموظفين؟ •
 كورونا إلى عدم االهتمام بتخطيط الموارد البشرية؟ هل أدت جائحة  •
 هل أدت جائحة كورونا إلى زيادة عرقلة التوظيف باعتماد الفحص أو المطعوم أساسًا للتقديم؟ •
 أهداف الدراسة  .3

 معرفة مدى تأثير أزمة كورونا على قطاع التوظيف.

 .معرفة العوامل التي ساهمة في التأثير على قطاعات التوظيف األردنية
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 أهمية الدراسة  .4

 أواًل: األهمية النظرية 

تأتي االهمية النظرية لهذه الدراسة في دعمها للدراسات والبحوث النطرية في مجال اهمية تأثير جائحة كورونا على قطاع التوظيف في  
ان يكون لها اضافة جديدة للمكتبة   السوق االردني وربما تضيف جانبا نظريا لالستفادة منها من قبل الباحثين في هذا المجال والتي يتوقع

 العربية اضافة لكل الباحثين الذين يريدون متابعة بحوثهم في هذا المجال مستقبال.

 ثانيًا: األهمية التطبيقية

الهاشمية، كما تأتي تاتي االهمية التطبيقية لهذه الدراسة من قطاعات التوظيف، والذي يعتبر من اهم القطاعات في المملكة االردنية  
اهميتها في تناولها لتأثير جائحة كورونا على التوظيف، والتي من الممكن ان توفر نتائجها ارضية هامة لمتخذي القرارات في قطاع 

 التوظيف حول جدوى تحسين االعمال واالبداع في العمل. 

 محددات الدراسة وحدودها .5

 ألردنية للتوظيف )شركة الشرق األوسط للتوظيف(.ستقتصر الدراسة على الشركات االحدود المكانية: 

 ( 2021/ 2020خالل الفصل الصيفي للسنة الحالية )  سيتم إجراء الدراسةالحدود الزمانية: 

الموضوعية:   العمل الحدود  التوظيف في سوق  تأثير جائحة كورونا على  في  تتعلق  التي  الموضوعية  الحدود  الدراسة  ستقتصر هذه 
 األردني.

 حث فرضيات الب .6

(، لجائحة كورونا على التوظيف بأبعاده α ≤ 0.05ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) : H01الفرضية الرئيسية  
)نسبة استقطاب الموظفين، عدم االهتمام بتخطيط الموارد البشرية، زيادة عرقلة التوظيف باعتماد الفحص أو المطعوم أساسًا للتقديم( في  

 األردن ؟ 

H01-1( ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α ≤ 0.05  لجائحة كورونا على نسبة استقطاب الموظفين في ، )
 األردن؟ 

H01-2( ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α ≤ 0.05  لجائحة كورونا على عدم االهتمام بتخطيط الموارد ، )
 البشرية في األردن؟ 

H01-3( ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :α ≤ 0.05 لجائحة كورونا على زيادة عرقلة التوظيف باعتماد ، )
 الفحص أو المطعوم أساسًا للتقديم في األردن؟ 

 أنموذج الدراسة  .7
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 لتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على األنموذج اآلتي:

 
 التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية .8

 سيتم اعتماد التعريفات االجرائية التالية للمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة كما يلي: 

هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية للفيروس المسبب لمرض االلتهاب الرئوي الحاد والمعروف   19- اسم كوفيدجائحة كورونا:  
ذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية يؤثر المرض على الناس بشكل مختلف، حيث تظهر معظم الحاالت باسم )كورونا( وال

أعراضا خفيفة، خاصة عند األطفال والشباب. ومع ذلك، فأن بعض الحاالت يمكن أن تظهر بشكل حاد وخطير، حيث يحتاج حوالي  
 ٪ من المصابين للرعاية الطبية في المستشفى.20

التوظيف   عات التوظيف:قطا التوظيف هو عملية البحث عن المرشحين وإيجادهم وتوظيفهم لمنصب أو وظيفة معينة يشمل تعريف 
 عملية التوظيف بأكملها، من البداية وحتى اندماج المجند الفردي في الشركة. 

ف الشاغر، وقد يتم ذلك عن طريق اإلعالن  هي عملية يمكن بها جذب طالبي العمل المتقدم للمنظمة لشغل الوظائ  إستقطاب الموظفين:
الموسع، كمدخل لتعريف الباحثين عن العمل بوجود فرص بالمنظمة، وذلك يكون أمام المنظمة مجال أوسع النتقاء أفضل العناصر  

رة الحالية  المتقدمة، إذا هي محاولة جذب أكفء األشخاص للعمل بالمنظمة، أو هو عملية استكشاف مرشحين محتملين للوظائف الشاغ
 أو المتوقعة في المنظمة.

هي عملية تقييم أهداف المنظمة ووضع خطة عمل واقعية ومفصلة لتحقيق هذه األهداف، وتحدد خطة العمل   تخطيط الموارد البشرية:
ة األجل وقصيرة  كل مهمة ينبغي على الشركة القيام بها لتحقيق أهدافها العامة، وتضع خطة اإلدارة في اعتبارها اإلستراتيجيات طويل

األجل للشركات، ويضمن التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية توفير عدد كاٍف من الموظفين لتحقيق األهداف التشغيلية، وإسناد المهام 
  لألشخاص المناسبين في الوقت المناسب، كما يساعد التخطيط اإلستراتيجي على تدريب الموظفين الجدد التدريب المناسب، إضافة إلى 

 تدريب الموظفين الحاليين وفًقا للتغييرات التي تحدث في الشركات.
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التطعيم هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة لحماية الناس من األمراض الضارة قبل مالمستهم لها تستخدم   (: 19-المطعوم أو اللقاح )كوفيد
لبناء مقاومة لعدوى معينة وتقوية جهاز المناعة لدي المناعة على  الدفاعات الطبيعية لجسمك  اللقاحات على تدريب جهاز  ك، وتعمل 

تكوين أجسام مضادة، تماًما كما يحدث عند تعرضه لمرض ما ومع ذلك، نظًرا ألن اللقاحات تحتوي فقط على أشكال ميتة أو ضعيفة 
ظم اللقاحات عن طريق من الجراثيم مثل الفيروسات أو البكتيريا، فإنها ال تسبب المرض أو تعرضك لخطر مضاعفاته، يتم إعطاء مع

 الحقن، ولكن يتم إعطاء بعضها عن طريق الفم )عن طريق الفم( أو بالرش في األنف. 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 

 مقدمة 

يكون أحد األطراف، والذي قد يكون التوظيف عبارة عن عالقة بين طرفين، وعادة ما تستند إلى عقد يتم فيه الدفع مقابل العمل، حيث  
شركة أو منظمة ربحية أو منظمة غير ربحية أو تعاونية أو كيان آخر هو صاحب العمل و اآلخر هو الموظف يعمل الموظفون مقابل 

الذي يعمل أجر، قد يكون في شكل أجر بالساعة ، بالقطعة، أو راتب سنوي، اعتماًدا على نوع العمل الذي يقوم به الموظف أو القطاع 
فيه يجوز للموظفين في بعض المجاالت أو القطاعات تلقي اإلكراميات أو المكافآت أو خيارات األسهم في بعض أنواع التوظيف، قد  
يتلقى الموظفون مزايا باإلضافة إلى الدفع يمكن أن تشمل المزايا التأمين الصحي أو السكن أو التأمين ضد العجز أو استخدام صالة  

 رياضية يخضع التوظيف عادًة لقوانين التوظيف أو المنظمات أو العقود القانونية.األلعاب ال

إحدى المشكالت التي تظهر في معظم الشركات ، ال سيما تلك التي تعمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة ، هي تصنيف العمال. غالًبا 
 ين.ما يتم تعيين الكثير من العمال الذين ينجزون العربات كمقاولين مستقل

م كمبدأ عام لقانون العمل، في الواليات المتحدة، هناك فرق بين الوكيل والمقاول المستقل الحالة االفتراضية للعامل هي الموظف ما لم يت
وبالتالي، فإن توضيح ما إذا كان الشخص الذي يؤدي العمل هو   ABCاستيفاء إرشادات محددة، والتي يمكن تحديدها من خالل اختبار  

 مقاول مستقل أو موظف منذ البداية، ومعاملته وفًقا لذلك، يمكن أن ينقذ الشركة من المتاعب الحًقا.

، ويتم تزويده يتم توفير الظروف الرئيسية، بما في ذلك تلك الظروف، مثل دفع أجور العامل بانتظام، واتباع ساعات محددة من العمل
بأدوات من صاحب العمل، ويتم مراقبته عن كثب من قبل صاحب العمل، الذي يعمل نيابة عن صاحب العمل، ويعمل فقط لدى صاحب 
عمل واحد في الوقت، ُيعتبرون موظفين، وسيكون صاحب العمل عموًما مسؤواًل عن أفعالهم ويلتزم بمنحهم مزايا من أجل البقاء محمًيا  

 اوى القضائية، يجب أن يكون صاحب العمل على دراية بهذا التمييز.وتجنب الدع

تقع سيطرة صاحب العمل واإلدارة داخل المنظمة على مستويات عديدة ولها آثار مهمة على الموظفين واإلنتاجية على حد سواء، مع 
رباب العمل أن يوازنوا بين المصالح مثل تقليل قيود التحكم الذي يشكل الرابط األساسي بين النتائج المرجوة والعمليات الفعلية يجب على أ

 األجور مع تعظيم إنتاجية العمل من أجل تحقيق عالقة عمل مربحة ومنتجة.
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 اكتساب العمالة / التوظيف

 مزيد من المعلومات: طلب التوظيف

خالل قوائم الوظائف في الصحف   الطرق الرئيسية ألصحاب العمل للعثور على العمال ولألشخاص للعثور على أصحاب العمل هي من
)عبر اإلعالنات المبوبة( وعبر اإلنترنت، والتي تسمى أيًضا لوحات الوظائف غالًبا ما يجد أصحاب العمل والباحثون عن عمل بعضهم 

ختيارهم البعض عبر مستشاري التوظيف المحترفين الذين يتلقون عمولة من صاحب العمل للعثور على المرشحين المناسبين وفحصهم وا
ومع ذلك، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن هؤالء االستشاريين قد ال يكونون موثوقين عندما يفشلون في استخدام المبادئ الراسخة في  
اختيار الموظفين. األسلوب األكثر تقليدية هو وضع عالمة "مطلوب مساعدة" في المؤسسة )عادًة ما يتم تعليقها على نافذة أو باب أو  

منضدة المتجر(. يمكن أن يكون تقييم الموظفين المختلفين شاًقا للغاية ولكن إعداد تقنيات مختلفة لتحليل مهاراتهم لقياس   وضعها على
مواهبهم داخل المجال يمكن أن يتم بشكل أفضل من خالل التقييمات يتخذ أصحاب العمل والموظفون المحتملون عادة خطوة إضافية  

 ل عملية مقابلة العمل. للتعرف على بعضهم البعض من خال

 تعويض 

هناك العديد من الطرق التي يتم بها دفع أجور الموظفين، بما في ذلك األجور بالساعة أو بالقطعة أو بالراتب السنوي أو عن طريق 
الموظف   اإلكراميات )غالًبا ما يتم دمج األخير مع شكل آخر من أشكال الدفع( في وظائف المبيعات والوظائف العقارية، قد يحصل

على عمولة، أي نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي باعها في بعض المجاالت والمهن )مثل الوظائف التنفيذية(، قد يكون  
 الموظفون مؤهلين للحصول على مكافأة إذا حققوا أهداًفا معينة قد يتم الدفع لبعض المديرين التنفيذيين والموظفين في األسهم أو خيارات 

 م، وهو نهج تعويض له فائدة إضافية، من وجهة نظر الشركة، للمساعدة في مواءمة مصالح الفرد المعوض مع أداء الشركة. األسه

بموجب عقيدة الخادم غير المؤمن، وهي عقيدة بموجب قوانين عدد من الواليات في الواليات المتحدة، وعلى األخص قانون والية نيويورك، 
يتصرف بشكل غير مخلص تجاه صاحب العمل أن يصادر جميع التعويضات التي حصل عليها خالل فترة يجب على الموظف الذي  

 عمله الخيانة.

 استحقاقات الموظفين 

مزايا الموظفين هي تعويضات مختلفة غير مدفوعة األجر ُتقدم للموظفين باإلضافة إلى أجورهم أو رواتبهم. يمكن أن تشمل المزايا السكن 
حب العمل أو يدفعه صاحب العمل(، والتأمين الجماعي )الصحة، واألسنان، والحياة، وما إلى ذلك(، وحماية دخل  )الذي يقدمه صا

ضمان  اإلعاقة، ومزايا التقاعد، والرعاية النهارية، وسداد الرسوم الدراسية، واإلجازة المرضية، واإلجازة )مدفوعة وغير مدفوعة األجر(، وال 
وتمويل التعليم، والمزايا المتخصصة األخرى في بعض الحاالت، كما هو الحال مع العمال العاملين في    االجتماعي، وتقاسم األرباح،

المناطق النائية أو المعزولة، قد تشمل الفوائد وجبات الطعام يمكن لمزايا الموظفين تحسين العالقة بين الموظف وصاحب العمل وتقليل 
 معدل دوران الموظفين. 
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 العدالة التنظيمية

العدالة التنظيمية هي تصور الموظف وحكمه على معاملة صاحب العمل في سياق اإلنصاف أو العدالة اإلجراءات الناتجة للتأثير على  
 عالقة الموظف وصاحب العمل هي أيًضا جزء من العدالة التنظيمية.

 تنظيم القوى العاملة 

مالية ، والتي تمثل القوى العاملة للمساومة الجماعية مع إدارة المنظمات يمكن للموظفين التنظيم في النقابات التجارية أو النقابات الع
 حول العمل ، والشروط التعاقدية والخدمات. 

 إنهاء العمل

عادة، يجوز للموظف أو صاحب العمل إنهاء العالقة في أي وقت، وغالًبا ما يخضع ذلك لفترة إشعار معينة يشار إلى هذا باسم التوظيف 
الرغبة يحدد العقد بين الطرفين مسؤوليات كل طرف عند إنهاء العالقة وقد يتضمن متطلبات مثل فترات اإلشعار، ومكافأة نهاية حسب  

الخدمة، والتدابير األمنية في بعض المهن، ال سيما التدريس، وموظفي الخدمة المدنية، وأساتذة الجامعات، وبعض وظائف األوركسترا، 
 ظفين فترة عمل، مما يعني أنه ال يمكن فصلهم عن العمل عند الرغبة. نوع آخر من اإلنهاء هو التسريح.قد يكون لدى بعض المو 

يختبر تأثير فيروس كورونا قدرة المنطقة الهشة على الصمود قد يؤدي إلى تفاقم المنافسة اإلقليمية وعدم االستقرار السياسي والضعف 
عل على التطورات السياسية داخل اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتتزايد في بعض الحاالت لقد أثر تفشي الفيروس بالف

الشكوك حول قدرتها على استعادة عقودهم االجتماعية ودعمها توقفت المظاهرات في الجزائر ولبنان بسبب األزمة الصحية أدى التعرض 
في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا إلى إصابة لبنان بالشلل بسبب تأثير ميناء بيروت الرئيسي والزيادات اليومية  النفجار كارثي في  

الصدمات المتعددة التي استنزفت اقتصاده وتسببت في زيادة الفقر بشكل غير مسبوق وفًقا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  
قر ويكافحون من أجل توفير الضروريات في البلدان الهشة  ٪ من سكان البالد محاصرون اآلن في براثن الف55لغرب آسيا، فإن أكثر من  

 والمتأثرة بالصراعات، يجب تجسيد خطط إعادة اإلعمار االقتصادي لتوفير الحد األدنى من االستقرار. 

شاملة تعالج كما في حالة بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ال تزال األزمة توفر فرصة لالنخراط في أجندة إصالح  
بعض القضايا الهيكلية األساسية في المنطقة )مثل الالمركزية، وتنمية القطاع الخاص، والحماية االجتماعية( ودعم المزيد نموذج النمو 

ا على  الشامل )مثل التنويع االقتصادي واإلنفاق على الصحة والتعليم واالبتكار( التصنيع والمشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية( اعتمادً 
جميع شرائح المجتمع يجب االعتراف بقصص النجاح على المستوى الوطني وعلى نطاق واسع يمكن النظر إلى الوباء على أنه دعوة  
لتجديد االلتزام بأهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى المستقبل في منطقة ذات ظروف غير متجانسة للغاية لقدرة المجتمع المدني على 

تقل، سيكون من المهم مراقبة تأثير الوباء على سيادة القانون وأطر الحوكمة في الواقع، قد يكون للقوانين واللوائح الجديدة العمل بشكل مس
الموضوعة الحتواء الوباء آثار سلبية طويلة المدى على الحيز الذي يعمل فيه المجتمع المدني في الوقت الذي أصبحت فيه مساهمة 

ات االقتصادية واالجتماعية غير المسبوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يظل تمكين األشخاص أمًرا بالغ  الجميع في مواجهة التحدي
 األهمية.
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 إدارة الموارد البشرية والتوظيف واالختيار 

العولمة منذ دخول األلفية الجديدة، أصبح العالم بشكل عام وعالم األعمال بشكل خاص عرضة لألحداث والتغيرات اللولبية لقد فرضت  
وما يرتبط بها من االنفتاح االقتصادي والثقافي أعباء وتحديات جديدة على منظمات األعمال، حيث تضطر الشركات إلى التكيف مع 
هذه األحداث والتغيرات المنافسة، على سبيل المثال، لم تعد محلية، وتحولت العقلية االجتماعية لتصبح عقلية عالمية، حيث يريد العميل  

(؛ وهذا يعني بوضوح أن المنافسة  2006حصول على أوجه التشابه في االبتكار بين المنتجات المحلية واألجنبية )إدوين وآخرون،  اآلن ال
أصبحت عالمية ومالية مما جعل المنظمات تبحث عما يميزها عن غيرها من أجل خلق وتعزيز االختالفات في األداء التنظيمي، وهو 

نافسين، وحيث تتكون االستراتيجية التنظيمية للمؤسسة ككل من استراتيجيات فرعية مثل استراتيجية اإلنتاج أمر يصعب تحقيقه من قبل الم
ين والتسويق، يجب أن تكون استراتيجية إدارة الموارد البشرية مترابطة مع األهداف العامة للمنظمة. في هذا الصدد، أشار العديد من الباحث

أن وجهة  Hatch and Dyer (2004)ميزة تنافسية من خالل تحسين مواردها من اآلخرين. أفاد  إلى أن المنظمات يمكن أن تكتسب  
النظر القائمة على الموارد للشركة من المرجح أن تفسر االختالفات المستمرة في أداء الشركة من خالل تحديد االختالفات في موارد  

 ت الموارد القيمة والنادرة قد تستفيد في بناء ميزة تنافسية.الشركة ؛ تعتمد فلسفتهم في هذا الصدد على أن المنظمات ذا

 وألن رأس المال البشري هو أحد الموارد التنظيمية ، فإن هذه الورقة ستركز على دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في مجاالت التوظيف 
 ة. والتدريب والتحفيز في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات الصناعية األردني

 مصادر التوظيف الخارجية

( ، تشمل األساليب الرسمية للتوظيف الخارجي إعالنات الصحف والمجالت والمجالت، 1993وفًقا إلحدى الدراسات )فيشر وآخرون،  
باإلضافة إلى استخدام وكاالت التوظيف، وفي العصر الحالي، معارض الوظائف / الوظائف والتوظيف اإللكتروني ال تخضع مصادر  

وظيف الخارجية لسيطرة المنظمة، حيث يمكن للباحثين عن عمل الحصول على معلومات من مصادر خارجية ، مثل الكالم الشفهي الت
وستيفن،   )كولينز  التوظيف  بعملية  المتعلقة  للمعلومات  خارجي  مصدر  هي  الدعاية  يعرف  2002والدعاية.  بينما   ،)Hoye and 

Lievens (2006)    تبادل المعلومات من خالل المحادثة بين األصدقاء واألقارب أو من معلمي الكلية، على  الكالم الشفهي على أنه
 الرغم من هذه المعلومات قد تشمل الجوانب السلبية واإليجابية.

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 الدراسات باللغة العربية  .1

 على التوظيف وسبل عيش األشخاص المهمشين في بنغالديش:  COVID-19(. تأثيرات 2021حسين، إم آي )

المستجد   فيروس كورونا  الكثير من (COVID-19أحدث  فقد  بنغالديش  في  المهمشين  السكان  هائلة على سبل عيش  آثاًرا سلبية   )
ناس في كل من المناطق الحضرية العاملين في القطاع غير الرسمي وظائفهم ودخلهم بسبب الجائحة المستمرة زادت البطالة والفقر بين ال

غاية والريفية في جميع أنحاء البالد إن النجاح في النمو االقتصادي في العقود القليلة الماضية ال يمكن أن ينقذ الفقراء ليصبحوا فقراء لل
على حياة   COVID-19ألن االزدهار االقتصادي لم يكن شاماًل في بنغالديش تحاول هذه الدراسة تحديد بعض اآلثار التي فرضها  

السكان المهمشين ثم يشير إلى بعض القيود الخطيرة للسياسات االقتصادية القائمة تشير هذه المقالة إلى أن إجراءات السياسة الموجهة 
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وبداًل من ذلك، تحتاج بنغالديش إلى اعتماد سياسات    COVIDنحو النمو فقط ليست كافية إلعادة بناء االقتصاد في حقبة ما بعد  
 قتصادية موجهة للعمالة قادرة على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة.ا

 الدراسات باللغة اإلنجليزية .2

Lemieux, T., Milligan, K., Schirle, T., & Skuterud, M. (2020). Initial impacts of the COVID-19 
pandemic on the Canadian labor market. Canadian Public Policy, 46(S1), S55-S65: 

فيروس كورونا   لوباء  األولية  اآلثار  الدراسة، تستعرض  على  COVID-19)  2019في هذه  الكندي نحن نركز  العمل  ( على سوق 
مع مراعاة التغييرات الشهرية العادية في هذه المؤشرات   2020وأبريل    2020التغييرات في التوظيف وساعات العمل اإلجمالية بين فبراير  

لذين تتراوح أعمارهم في المائة في إجمالي ساعات العمل األسبوعية بين العمال ا  32تسبب في انخفاض بنسبة    COVID-19وجدنا أن  
في المائة في التوظيف نحن نصنف توزيع العمل المفقود، ووجدنا أن ما يقرب من   15عاًما، إلى جانب انخفاض بنسبة    64و    20بين  

هم في الوظائف العامة في    COVID-19نصف خسائر الوظائف ُتعزى إلى العمال في الربع األدنى من الدخل األكثر تضرًرا من  
ألكثر تضرًرا من اإلغالق )اإلقامة وخدمات الطعام(، والعمال األصغر سنا، الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة، وغير النقابيين  الصناعات ا

 توفر النتائج سياًقا لتطوير السياسات، مع مراعاة جانبي العرض والطلب في سوق العمل. 

Pabilonia, S. W., & Vernon, V. (2021). Telework, wages, and time use in the United States (No. 
546 [rev.]). GLO Discussion Paper: 

على توظيف وساعات العاملين لحسابهم الخاص غير المؤسسي باستخدام بيانات    COVID-19تبحث هذه الدراسة في اآلثار األولية لـ  
سيين ألنه على الرغم من انخفاض التوظيف لوحة شهرية من مسح السكان الحالي يتم فحص العاملين لحسابهم الخاص غير المؤس

، فقد تأثرت هذه المجموعة بشكل غير متناسب يتم تقدير نماذج 2020وساعات العمل لجميع مجموعات العمال من فبراير إلى مايو  
لحالة األبوية كانت  التأثيرات العشوائية واالختالف في االختالفات ويتم فحص التأثيرات التفاضلية حسب الجنس والحالة االجتماعية وا 

النساء المتزوجات والرجال غير المتزوجين أقل احتماال للعمل من الرجال المتزوجين باإلضافة إلى ذلك، عمل آباء األطفال في سن  
المدرسة ساعات أقل نتيجة للوباء من أولئك الذين ليس لديهم أطفال. خفف العمل عن بعد والعمل في صناعة أساسية بعض اآلثار 

 ية على التوظيف وساعات العمل.السلب

Baert, S., Lippens, L., Moens, E., Sterkens, P., & Weytjens, J. (2020). How do we think the 
COVID-19 crisis will affect our careers (if any remain? 

على النتائج المهنية والتطلعات المهنية تحقيقا   COVID-19هذه الدراسة هي األولى في العالم التي تبحث في التأثير المتوقع ألزمة  
البلجيكيين حوالي   الغاية، تم إجراء بحث استقصائي عالي الجودة مع لجنة ذات صلة من الموظفين  ٪ منهم يخشون فقدان  21لهذه 

٪ أن يفوتوا العروض 26٪ قلقون من أنهم سيفقدون وظائفهم في المستقبل القريب باإلضافة إلى ذلك، يتوقع  14  -وظائفهم بسبب األزمة  
هذا الخوف من التأثير السلبي يكون أعلى في الفئات الضعيفة،   COVID-19الترويجية التي كانوا سيحصلون عليها لو لم تحدث أزمة  

العديد من أعضاء اللجنة يعتقدون أنهم سينظرون إلى سوق العمل بشكل مختلف وستكون مثل المهاجرين باإلضافة إلى ذلك، نالحظ أن  
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لديهم أولويات مختلفة متعلقة بالعمل في المستقبل. في هذا الصدد، أشار أكثر من نصف أعضاء الفريق إلى أنهم أولوا أهمية أكبر 
 . COVID-19لظروف العمل والتوازن بين العمل والحياة منذ أزمة 

 -ن تلخيص الدراسات السابقة من خالل الجدول اآلتي:ويمك

 ( ملخص الدراسات السابقة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية 1الجدول رقم ) 

 أهم التوصيات أهم النتائج هدف الدراسة  السنة الباحثة /الباحث  الرقم
 أواًل: الدراسات باللغة العربية 

تحديد بعض اآلثار  2021 حسين، إم آي 1
فرضها   التي 

COVID-19  
السكان   حياة  على 

 المهمشين 

السياسة   إجراءات  أن 
الموجهة نحو النمو فقط 
ليست كافية إلعادة بناء 
ما   حقبة  في  االقتصاد 

 .COVIDبعد 

إلى  بنغالديش  تحتاج 
اعتماد سياسات اقتصادية 
موجهة للعمالة قادرة على  
فرص   من  المزيد  خلق 

من   والحد  الفقر  العمل 
 وعدم المساواة. 

2 Lemieux 2020 2020   اآلثار تستعرض 
لوباء  األولية 
كورونا  فيروس 

2019  
(COVID-19 ) 

العمل   سوق  على 
 الكندي

-COVIDتسبب   •
انخفاض    19 في 

في    32بنسبة  
المائة في إجمالي  
العمل   ساعات 
بين   األسبوعية 
الذين   العمال 
أعمارهم  تتراوح 

  64و    20بين  
 عاًما.

بنسبة  • انخفاض 
في المائة في    15

نحن  التوظيف 
توزيع  نصنف 

 العمل المفقود.

مع   السياسات،  تطوير 
العرض  جانبي  مراعاة 
 والطلب في سوق العمل. 

3 Baert, S., 
Lippens 

المتوقع  2020 التأثير 
-COVIDألزمة  

النتائج   19 على 

من  14 • قلقون   ٪
سيفقدون  أنهم 

العمل  سوق  إلى  الينظر 
وستكون   مختلف  بشكل 
مختلفة   أولويات  لديهم 
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والتطلعات  المهنية 
 المهنية.

في  وظائفهم 
 المستقبل. 

أن  26يتوقع   •  ٪
العروض   يفوتوا 
التي   الترويجية 
سيحصلون   كانوا 
عليها لو لم تحدث  

-COVIDأزمة  
19 . 

في  بالعمل  متعلقة 
 المستقبل. 

4 Pabilonia, S. W., 
& Vernon 

دراسة اآلثار األولية  2021
  COVID-19لـ  

توظيف  على 
العاملين وسا عات 

 لحسابهم الخاص. 

المجموعة   هذه  تأثرت 
بشكل غير متناسب يتم 
التأثيرات  نماذج  تقدير 
واالختالف   العشوائية 
ويتم  االختالفات  في 
التأثيرات  فحص 
حسب   التفاضلية 
والحالة   الجنس 
والحالة   االجتماعية 

 األبوية.

بعد  عن  العمل  خفف 
صناعة   في  والعمل 
اآلثار  بعض  أساسية 

التوظيف   السلبية على 
 وساعات العمل.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة .3

  تميزت هذه الدراسة عن غيرها بتناولها أبعاد ومتغيرات مختلفة عن الدراسات السابقة التي تم ذكرها سابقًا، أيضًا مجتمع وعينة الدراسة
عمل دراسة سابقة لها، والحدود المكانية للدراسة الحالية جائت  الحالية كانت بشكل خاص حول شركة الشرق األوسط للتوظيف ولم يتم  
 في األردن على عكس الدراسات السابقة التي تم إجراءها في دول أجنبية.

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

الدر  أهداف  لتحقيق  المتبعة  واإلجراءات  األساليب  الدراسة وتوضيح  منهجية  على  التعرف  إلى  الفصل  هذا  اسة واإلجابة على  ويهدف 
 تساؤالتها وشرح آلية جمع البيانات كما يتضمن هذا الفصل تعريف مجتمع الدراسة المستهدف وطريقة تحديد عينة الدراسة وحجمها.

اإلحصائية  االختبارات  أهم  الفصل  هذا  يوضح  االستبيان،  وموثوقية  اختبار صدق  وكيفية  االستبيان  مكونات  مراجعة  إلى  باإلضافة 
 المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفروض.
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 منهجية الدراسة  .1

المنهج الوصفي المستخدم في التحليل في الدراسة، وهو من أكثر الطرق استخداًما في الدراسات البحثية، وهو عبارة عن مجموعة من 
لخيصها من أجل الوصول إلى المعلومات ذات األدوات واألساليب الرياضية التي تهدف إلى اكتشاف البيانات ومعالجتها وتنظيمها وت

ها القيمة المفيدة، تركز اإلحصاء الوصفي على طبيعة الظاهرة قيد الدراسة، وسلوكيات توزيع البيانات، وتمركزها وتباينها، وعالقة متغيرات 
 (. 2017وأبعادها ببعضها البعض )القحطاني ، 

نظم، من أجل الوصول إلى نتائج محددة لمشكلة معينة، وهي كل مقاربة مرتبطة أما عساف فيعّرفها بأنها منهج تحليل وتفسير علمي م
 (. 2006بظاهرة معاصرة بهدف وصفها وشرحها، ضمن إطار عام اإلطار الذي تندرج تحته جميع البحوث )العساف، 

 مجتمع وعينة الدراسة  .2

  2021( موظفًا وموظفة خالل عام  100البالغ عددهم )سيتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة الشرق األوسط للتوظيف، و 
 . Krejcie and Morgan (1970)موظفا اعتمادا على جدول العينة  50وسيتم اختيار عينة عشوائية منهم ستبلغ 

 أسلوب جمع البيانات  .3

 أداة الدراسة 

 ل الذيسيتم تصميم استبانه تغطي جميع أبعاد متغيرات الدراسة المستقلة منها والتابعة وبالشك

 يمكن من اختبار فرضيات الدراسة التي تم بناؤها وتوزيعها وتكوينها وفقًا ألفراد وحدة العينة.

وبهدف زيادة درجة موثقيه ومصداقية البيانات التي جمعها، وقد اعتمدت الباحثة على المقاييس الواردة في الدراسات السابقة في قياس 
 ها ومصداقيتها. متغيرات الدراسة، والتي تم إثبات موثقيت

 صدق أداة الدراسة 

سيتم التأكد من الصدق الظاهري لإلستبانة، وذلك من خالل عرض اإلستبانة على ثالثة أساتذة من ذوي الخبرة العاملين في الجامعات  
الهداف الدراسة، ومدى صالحيتها  األردنية المختلفة، وذلك إلبداء آرائهم حول اإلستبانة من حيث سالمة العبارات ودقة صياغتها وتحقيقها  

 لقياس المفاهيم الواردة في أبعاد متغيرات الدراسة. 

 ثبات اداة الدراسة 

( موظفًا غير عينة الدراسة، وسيتم استخدام معامل 25سوف تجري الباحثة اختبارًا قبليًا لإلستبانة من خالل توزيعها على عينة حجمها )
 ثبات كر ونباخ الفا.
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 ائية المستخدمة األساليب اإلحص .4

( في تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات، حيث تم استخدام  SPSSتم اإلعتماد في هذه الدراسة على برنامج التحليل اإلحصائي )
 األساليب اآلتية: 

حيث قام الباحث بإجراء تحليل وصفي لكافة بيانات متغيرات الدراسة من خالل عدة مقاييس مثل    األساليب اإلحصائية الوصفية: •
 الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري واعلى قيمة وأدنى قيمة. 

-Watson( لفحص التداخل الخطي واختبار )Test Multicollinearityوذلك من خالل اختبار )  اختبارات صالحية البيانات: •
Durbin )( للتأكد من اإلرتباط الذاتي، واختبارPerson Coloration). 

إلختبار الفرضية الرئيسية األولى    Regression Simpleوذلك من خالل تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  إختبار فرضيات الدراسة: •
 وفرضياتها الفرعية.

 الفصل الرابع: مناقشة النتائج والتوصيات 

 مناقشة النتائج  .1

 إجراء االختبارات الالزمة في الفصل السابق، يمكن وضع أهم نتائج الدراسة كما يلي: بعد أن تم 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوباء كورونا في تراجع شركة الشرق األوسط للوظيف في إستقطاب الموظفين، وتبرر الباحثة هذا األثر من  
الشهادة الفحص والمطعوم شرطًا لعملية التوظيف، وأيضًا تراجع فريق  خالل الدور المهم الذي تمارسه جائحة كورونا في اإلعتماد على 

الدراسة مع كل من )حسين،   توافقت هذه  التوظيف، وقد  التخطيط واإلهتمام في عمليات  في  البشرية  الموارد  (، ودراسة  ٢٠٢١إدارة 
(Lemieux ،(، ودراسة ) ٢٠٢٠Baert ،٢٠٢٠  .) 

مليون من الموظفين بدوام   200، فإنه من المتوقع أن يشهد العالم تقليصا في الوظائف لنحو وبحسب تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية
مليون وظيفة للتهديد بسبب    25كامل في األشهر الثالثة المقبلة فقط. تحذير يأتي بعد حوالي ثالثة أسابيع من توقع المنظمة تعّرض  

مليار   2.7جزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو  ، خاصة بعد فرض إجراءات اإلغالق الكامل أو ال19-كـوفيد
 من القوى العاملة في العالم.  5من بين كل  4عامل، أي 

مليون    144عاملون في أربعة قطاعات هم األكثر تأثرا بسبب المرض وتراجع اإلنتاج: قطاع الغذاء والفنادق )  القطاعات األشد تأثيرًا:
 مليونا(. 463مليونا(، وقطاع التصنيع ) 157مليونا(، قطاع خدمات األعمال واإلدارة ) 582بالجملة والتجزئة )عامل(، قطاع البيع 

القطاعات تشكل ما نسبته   % من التوظيف العالمي، ويشعر العاملون في هذه 37.5ويشير مدير منظمة العمل إلى أن جميع هذه 
 حة عليهم. القطاعات أكثر من غيرهم اآلن بحّدة تأثير الجائ

على الرغم من أنه لم يتم استشعار تأثير الفيروس على القطاع الزراعي وهو أكبر قطاع في الدول النامية، فإن مخاطر   قطاع الزراعة:
انعدام األمن الغذائي بدأت تظهر، بحسب المنظمة. ويعود ذلك إلى إجراءات االحتواء، ومن بينها إغالق الحدود. ومع مرور الوقت فإن  

 ال في هذا القطاع قد يتأثرون بشكل كبير وخاّصة إذا تفّشى المرض في المناطق الريفية.العمّ 
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 التوصيات  .2

 على ضوء النتائج التي تم التوصل لها في الدراسة، يمكن وضع مجموعة من التوصيات:

عمليات إستقطاب العاملين وتنفيذ   ضرورة زيادة اإلهتمام في عمليات التخطيط من قبل ادارة الموارد البشرية على المستوى البعيد في •
 األعمال في مثل ظروف جائحة كورونا الحالية. 

تمكين االستجابة السريعة للصدمات االقتصادية ، من خالل مزيج من سياسات االقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية ، ودعم   •
 اظ بالوظائف. الدخل الكافي لجميع العمال ، والقدرة على التوسع السريع في خطط االحتف

 تقوية مؤسسات العمل. يتطلب هذا العمل على عدد من الجبهات: •
o  تحسين ظروف العمل. لقد سلطت األزمة الضوء على نقاط الضعف التي يعاني منها العديد من العاملين في الوظائف المحددة

ت العمل متعددة األطراف، فضاًل عن العمل  المدة، والعمل بدوام جزئي وأثناء الطلب، وعمل الوكاالت المؤقت، وغير ذلك من عالقا
الحر المقنع والمعتمد. كما كشفت عن رداءة نوعية العمالة للعديد من العمال األساسيين. يجب أن تكون إعادة النظر في األطر  

يع العمال التنظيمية الحالية لضمان المساواة في معاملة العمال بغض النظر عن وضعهم الوظيفي وضمان ظروف عمل مناسبة لجم
 جزًءا ال يتجزأ من إعادة البناء بشكل أفضل. 

o   تحديث خدمات التوظيف وجعلها أكثر مرونة. تأكد من أن خدمات التوظيف العامة والخاصة لديها خدمات رقمية متطورة وإمكانيات
سيع نطاق التدابير الرئيسية لترتيبات العمل عن بعد للموظفين. بشكل عام، يتطلب تعزيز مرونة سوق العمل قدرة مؤسسية أقوى لتو 

بسرعة، مع الحفاظ على جودة الخدمة. وهذا يعني أنه عند حدوث أزمة ما، يجب أن تكون البنية التحتية للسياسات موجودة بالفعل 
 ويمكن توسيع نطاقها بسرعة.

o  المستوى على  ومقبولة  متوازنة  سياسية  استجابات  لتصميم  فعالة  االجتماعي كوسيلة  الحوار  وتشكيل    ممارسة  القطاعي والوطني 
 مسارات التعافي المستدام على المدى المتوسط.

تعزيز أنظمة التوظيف والحماية االجتماعية بحيث تغطي جميع العمال وتضمن أنها تركز على الوقاية من المخاطر بقدر ما تركز  •
العديد من دول مجموعة العشرين على توسيع نطاق على مساعدة الناس على التعامل مع المشاكل عند حدوثها. أجبرت األزمة  

الحماية االجتماعية مؤقًتا لتشمل المجموعات المكشوفة: يجب أن تكون الدروس المستفادة من هذه الجهود الرئيسية بمثابة األساس 
ات وأنظمة الحماية االجتماعية  لتدابير دائمة لتعزيز آليات الحماية االجتماعية المستدامة للجميع. سيشمل ذلك مزيًجا من تعزيز أرضي

الضمان  التزامات  المزايا، ومنع تجنب  نقل  قابلية  التوظيف، وتحسين  أنواع  للعمال في جميع  االجتماعية  الحماية  لتعزيز تغطية 
عال  االجتماعي للموظفين المعالين، وتقليل الفجوات في تغطية العمال ذوي االحتياجات الخاصة. حالة غير محددة بين الموظف الم

 والعاملين لحسابهم الخاص. 
تشجيع التحوالت من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي. تضرر العمال في االقتصاد غير الرسمي بشكل خاص من  •

اقتصادات مجموعة   الرسمي من األولويات في  إلى االقتصاد  الرسمي  األزمة. يجب أن يظل تعزيز االنتقال من االقتصاد غير 
رتفاع معدل العمل غير الرسمي. وهذا يتطلب مزيًجا من السياسات لجعل العمل في االقتصاد الرسمي أكثر جاذبية  العشرين مع ا

 منه في االقتصاد غير الرسمي. 
المهارات   • التركيز بشكل خاص على تعزيز  المتغيرة. يجب  المهارات  للجميع لمطابقة احتياجات  الحياة  التعلم مدى  تعزيز فرص 

 وخاصة لألشخاص الذين لديهم معرفة منخفضة بالقراءة والكتابة الرقمية لتعزيز فرص العمل والتعلم عبر اإلنترنت. الرقمية ، 
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