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األثر المعدل لعدم التأكد البيئي في العالةق  يي  ررنة  المااد  البررة  
  نإستدار  المااد  البررة 

 ألد ةي البناك التجادة  اعلى  داس  ريداةي  
  

  الطالب إعــدا 
 سناء عبدهللا رحمد السكادةه 

 

 إشـــــراف 
 الدكتاد أرجد طاةقات

  

 الملخص 

ا  نر المعند  لعنند  التأكند البة ني فني العالقننة بنةث مروننة المننوار  هندف  الدراسنة يلنى بةننان 

العنام ةث راسنة منث تكون مجتمنت الدالبقرية وإستدامة الموار  البقرية في البنوك التجارية االر نةة. 

البننننوك ( فننني ومننند ري القطاعننناتالمننند ريث وننننوابهد ومسننناعد هد فننني اإل ارتنننةث الع ةنننا والوسنننطى )

المننند ريث العنننام ةث فننني اإل ارتنننةث الع ةنننا والوسنننطى ) منننثعةننننة  وقننند تننند يمتةنننار التجارينننة ا ر نةنننة.

. ولتحقةق ( فر اً 836ر )امقداالبنوك التجارية ا ر نةة ( في ومد ري القطاعاتونوابهد ومساعد هد 

أهننداف الدراسننة تنند اسننتخدا  المنننهج الكمنني )الوصننفي التح ة نني( مننث مننال  العد نند مننث االسننالةب 

 .وتح ةل اإلنحدار الهرمي اإلحصائةة أبرزها تح ةل اإلنحدار المتعد 

لمرونة  أ ر ذو  اللة يحصائةةوجو   وقد توص   الدراسة يلى عد  مث النتائج أبرزها

المرونة الوظةفةة ؛ المرونة الس وكةة ؛ مرونة المهارات( في تحقةق كال مث )لبقرية الموار  ا

عند  امد نة عمان صةة في البنوك التجارية ا ر نةةيستدامة الموار  البقرية والمسؤولةة القخ

المرونة )لمرونة الموار  البقرية  أ ر ذو  اللة يحصائةة. ووجو  (  0.05) مستوى  اللة

؛ المرونة الس وكةة( في تحقةق توازن الحةاة الوظةفةة والفرص الوظةفةة في البنوك  الوظةفةة



 س

معد  ذو  اللة أ ر وجو  و  .(  0.05) عند مستوى  اللة التجارية ا ر نةة امد نة عمان

يحصائةة لعد  التأكد البة ي في العالقة بةث مرونة الموار  البقرية وكاًل مث وإستدامة الموار  

عد  وجو  . و (  0.05) ة وتوازن الحةاة الوظةفةة والمسؤولةة القخصةة عند مستوى  اللةالبقري

معد  ذو  اللة يحصائةة لعد  التأكد البة ي في العالقة بةث مرونة الموار  البقرية والفرص أ ر 

 .(  0.05) الوظةفةة عند مستوى  اللة

 مث لها لما البقرية الموار  مرونة تطبةق ع ىاالتركةز  الدراسة أوص وفي ضوء النتائج 

االمرونة الوظةفةة والمرونة   تع ق فةما ومصوصا البنوك التجارية ا ر نةة كفاءة زيا ة في الدور

 مت  تناسب اما ل موظفةث في البنوك التجارية االر نةة التطوير برامج ع ى التركةزو  .الس وكةة

 الموار  مرونة زيا ة الى  ؤ ي مما لد هد لمهارةوا الخبرة لزيا ة وذلك العمل بة ة في التغةرات

 .البقرية

 .البنوك التجارية ا ر نةةالموار  البقريةأ مرونة الموار  البقريةأ عد  التأكد البة يأ استدامة الكلمات المفتاحي : 
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Abstract 

The study aimed to investigate the moderator effect of 

Environmental Uncertainty in the Relationship between Human Resource 

Flexibility and Human Resource Sustainability at Jordanian Commercial 

Banks. The study population included of employees in the higher and 

middle administrations (managers, deputies, assistants and sector 

managers) in Jordanian commercial banks. a sample was selected from 

the employees of the higher and middle administrations (managers, 

deputies, assistants and sector managers) in the Jordanian commercial 

banks totalling (632) individuals. To achieve the study objectives the 

study used quantitative (descriptive analytical method) through many 

statistical tools, most notably multiple regression analysis and 

Hierarchical Multiple Regression analysis.  

The study reached a number of results namely: there is a significant 

effect of Human Resource Flexibility (Functional Flexibility, Behavior 

Flexibility and Skills Flexibility) in achieving Human Resource 

Sustainability and Personal Responsibility at Jordanian commercial banks 

(public administration) at level (  0.05). There is a significant effect of 

Human Resource Flexibility (Functional Flexibility and Behavior 



 ف

Flexibility) in achieving Work-Life Balance and Employability at 

Jordanian commercial banks (public administration) at level (  0.05). 

There is a significant moderator effect of Environmental Uncertainty in 

the Relationship between Human Resource Flexibility and Human 

Resource Sustainability, Work-Life Balance and Personal Responsibility 

at Jordanian Commercial Banks at level (  0.05). There is un 

significant moderator effect of Environmental Uncertainty in the 

Relationship between Human Resource Flexibility and Employability at 

Jordanian Commercial Banks at level (  0.05). 

In light of the results, the study recommends that Focusing on 

applying the human resources flexibility because of their role in 

increasing the efficiency of Jordanian commercial banks, especially with 

regard to functional flexibility and behavioral flexibility. As well as, 

focusing on the development programs for employees in the Jordanian 

commercial banks commensurate with changes in the work environment 

to increase their expertise and skill, which leads to increased human 

resources flexibility. 

 

Keywords: Human Resource Flexibility, Environmental Uncertainty, Human 

Resource Sustainability and Jordanian Commercial Banks. 
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التنمةننة المسننتدامة بتعاننةد المكاسننب مننت ضننمان المحافاننة ع ننى الخنندمات ونوعةننة  تهنندف

ممث ننة  المننوار أ وهنني تنمةننة تفاع ةننة حركةننة تأمننذ ع ننى عاتقهننا تحقةننق الموائمننة بننةث  ال ننة أركننان

 االبقرأ الموار  والبة ة.



2 

المعاصننننننرةأ أصننننننبد موضننننننوع اإلسننننننتدامة مننننننث  ا عمننننننا  ونتةجننننننة ل تطننننننورات فنننننني بة ننننننة

الموضننوعات الحةويننةأ والتنني  ناننر يلةهننا كأفسننل طريقننة ل قةننا  اا عمننا أ وتحقةننق النجنناح ع ننى 

بنندمج الممارسنننات  مننث مننال  لألعمننا  وأهننداف محنند ة نقننطةالطويننل مننث مننال  ر يننة  المنندى

 (.Kramar, 2014اإل ارية إل ارة الموار  البقرية في المبا ئ العامة لإلستدامة )

وع ى يعتبار أن الموار  البقرية هي أحد ا ركان الثالث ل تنمةة المستدامةأ فإن االهتما  

بها وتنمةتها لتحقةنق يسنتدامة المنوار  البقنرية يعند ضنرورة حتمةنة ومسنؤولةة كبةنرة ع نى عناتق كنل 

 لنننة فننني أ بةنننات ي ارة المنننوار  أ يذ تقنننةر مجموعنننة منننث ا قننند تحقةنننق التنمةنننة المسنننتدامةمنامنننة تن

 اسنتدامة البقنرية ع نى المنوار  فني لإلسنتثمار المندى البقنرية يلنى وجنو  مسنامةث ييجابةنة طوي نة

 أن ع نى  لنةأ منة (. و Ehnert; Parsa; Roper; Wagner & Muller-Camen, 2016) المنوار  البقنرية

 تط ننب مننث المنامننات تبننني وإعتمننا  مجموعننة مننث  المننوار  البقننريةأ حقةننق اسننتدامةلت السننعي

المتط بات ومنها مرونة المنوار  البقنريةأ يذ أمنذت مروننة المنوار  البقنرية قندرًا كبةنرًا منث اإلهتمنا  

في البحوث والدراسات في مجا  ي ارة الموار  البقرية كونها تتةد ل منامنة التكةنم منت المتط بنات 

ذ أكنندت ي(. Sekhar; Patwardhan & Vyas, 2016متنوعنة فني عننالد متغةنر فنني البة نة الخارجةنة )ال

تنؤ ر اقنكل  انأن مروننة المنوار  البقنرية Esfahan, Rezaii, Koochmeshki & Parsa (8107) راسنة 

 ييجابي ع ى استدامة الموار  البقرية.

سننرورة مسننتويات أع ننى مننث النمننو و ن تحقةننق كفنناءة وفعالةننة المننوار  البقننرية يسننت ز  اال

. يذ يمكنث ل منامنة التني تمت نك مروننة المستمر المصاحب لعند  التأكند البة ني فني البة نة المحةطنة

المننوار  البقننرية مننث الحفننام ع ننى المالئمننة الد نامةكةننة التنني تتغةننر وفقننًا لإلحتةاجننات االسننتراتةجةة 

منوار  البقنرية وتعند ل سن وكةات وممارسنات التي تقتسةها البة ة مث منال  يعنا ة توزينت مهنارات ال

  ننؤ ر( اننأن عنند  التأكنند البة نني 8100) Wuفقنند أوضنند  (.Tee & Haslinda, 2016المننوار  البقننرية )
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Kethar & Sett (8101 )منت اعنض أاعنا  مروننة المنوار  البقنرية. كمنا أكندت  راسنة  اقنكل ييجنابي

 & Doversت الحركةننة البة ةننة. وبةننن   راسننة اننأن مرونننة المننوار  البقننرية تننرتبو اعالقننة ييجابةننة منن

Handmer (0998)   أن يسننتدامة المننوار  البقننرية تمثننل التحنندي ا سنناس ل منامننات فنني ظننل عنند

 التأكد البة ي.

وإتسننناقًا منننت منننا سنننبقأ ولمحدو ينننة الدراسنننات العربةنننة فننني مجنننا  مروننننة المنننوار  البقنننرية 

لمنامنننات ا ر نةنننة ومنهنننا البننننوك التجارينننة وإسنننتدامتهاأ ومحدو ينننة تبنننني هنننذه الموضنننوعات فننني ا

االر نةننةأ ولنندواعي عنند  تفوينن  فرصننة االفننا ة مننث معطةاتهنناأ ومننث أجننل تجسننةدها عم ةننًاأ جنناءت 

الندور الُمعند  لعند  التأكند البة ني فني العالقنة بنةث مروننة المنوار  ع نى تعنرف الهذه الدراسة بهدف 

 لتجارية ا ر نةة.البقرية وإستدامة الموار  البقرية في البنوك ا
 

 مشكلة الدراسة: (8 ـ 0)

 

وبأس  ة وبقكل شخصي "( 8)م حق رقد "مث مال  قةا  الباحثة اإجراء مقاب ة أولةة 

وسؤالهد حو  المستوى الذي تهتد أ (  ال ة مث المد ريث العام ةث في البنوك ا ر نةة3مت )مغ قة 

 ومرونة المهارات والمرونة الس وكةة ة الوظةفةةالمرونفةه بنوكهد امرونة الموار  البقرية مث حةث 

أ كما تد سؤالهد تبةث لها أن البنوك التجارية ا ر نةة ال تعطي يهتما  كاف امرونة الموار  البقرية

ااستدامة موار ها البقرية والتي تتأ ر البنوك التجارية ا ر نةة  حو  المستوى الذي تهتد فةه

إنطالقًا مما و . الموار  البقريةعد  اإلهتما  الكاف ااستدامة أيسا  امرونة  الموار  البقريةأ تبةث

نارًا ل تحديات التي تواجه المنامات ومنها البنوك التجارية ا ر نةة مث ضعم في ذكر أعالهأ و 

البرامج والمهارات والممارسات المرتبطة ااستدامة الموار  البقريةأ وأن تطوير هذه المفهو  وتبنةه 

                                                           

 ردن ، عامر نصير/ مدير التدريب والتطوير/ البنك األهلي.محمد وجيه موسى / مدير المقاصة االلكترونية واألرشيف/ بنك األردن ، رباب العبادي/ المدير التنفيذي للموارد البشرية/ بنك األ 
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مرونة عالةةأ ومصوصًا ما  تع ق امرونة الموار  البقرية. ما  فت الباحثة ل قةا  بهذه يحتاج يلى 

الدراسة ل حاجة الماسة يلى وجو   راسات مةدانةة ل تحقق مث التأ ةر المحتمل لمرونة الموار  

 البقرية في البنوك التجارية ا ر نةة ع ى يستدامة ت ك الموار أ يضافة يلى تحري الدور المعد 

 لعد  التأكد البة ي في عالقة مرونة الموار  البقرية اإستدامة الموار  البقربة.

 :الرئةس اآلتيوع ةه فإنه يمكث تمثةل مقك ة الدراسة الحالةة اإ ارة السؤا   

ررنة  المااد  البررة  نإستدار  المااد  في العالةق  يي  البيئي  أثر رعدل لعدم التأكدهل هناك 

 ك التجادة  األد ةي ؟في البنا  البررة 
 

 أهداف الدراسة: (3 ـ 0)

 

التأكد البة ي لعد   عد المُ  ا  رع ى تعرف التهدف الدراسة الحالةة اقكل أساسي يلى 

أ في العالقة بةث مرونة الموار  البقرية وإستدامة الموار  البقرية في البنوك التجارية ا ر نةة

 ةة:ا هداف التالوذلك مث مال   راسة وتحقةق 

وإستدامة الموار  البقرية  مرونة الموار  البقريةلموضوعات الدراسة الحالةة ) ناري بناء يطار  .0

 السااقة ذات العالقة.( ومتغةراتها مث مال  تتبت ينجازات ا  بةات وعد  التأكد البة ي

 .مرونة الموار  البقرية في البنوك التجارية ا ر نةةالتعرف ع ى مستوى  .8

 عد  التأكد البة ي الذي  واجه البنوك التجارية ا ر نةة. وى مستالتعرف ع ى  .3

 .يستدامة الموار  البقرية في البنوك التجارية ا ر نةةتحد د مستوى  .4

 .الموار  البقرية في البنوك التجارية ا ر نةة ع ى استدامةمرونة الموار  البقرية تحد د أ ر  .5

عالقة بةث مرونة الموار  البقرية وإستدامة الموار  التأكد البة ي في اللعد  عد  المُ  ا  رتحد د  .6

 .البقرية في البنوك التجارية ا ر نةة
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 الدراسةأهمية : (4 ـ 0)
 

مث طبةعة الموضوع الذي تناولته حةث أنها تناول   الدراسة الحالةةهمةة أ تكمث 

( والتي تعد مث يوإستدامة الموار  البقرية وعد  التأكد البة  مرونة الموار  البقريةموضوعات )

مستوى مرونة الموار  لمعرفة  البنوك التجارية االر نةةمتةار الحد ثة نسبةًا فقد تد ي الموضوعات

 ور عد  وما هو  والمعوقات التي تحو   ون تبنةهما البنوكفي  البقرية وإستدامة الموار  البقرية

  :التاكد البة ي. وع ةه يمكث بةان أهمةة الدراسة الحالةة مث مال

 األهمي  النظرة ، نالمتمثل  في:

وإستدامة الموار   مرونة الموار  البقريةفي تس ةو السوء ع ى مفهو  كل مث  المساهمة .0

لتكتسب أهمةتها بوصفها امتدا ًا وتراكمًا معرفةًا ل بحوث والدراسات  البقرية وعد  التأكد البة ي

 السااقة التي اهتم  بهذه المواضةت.

كال مث النارية والتطبةق معًا عما تقد  مث محاوالت ل ربو والتفاعل  حالةةمحاكاة الدراسة ال .8

مث اجل اكتقاف نوع  وإستدامة الموار  البقرية وعد  التأكد البة ي مرونة الموار  البقريةبةث 

 العالقة ومستوى معنويتها مث الناحةة االحصائةة.

 

 

 ، نالمتمثل  في:العملي األهمي  

في ظل بة ة متغةرة المعالد  اإلستدامةلتحقةق  الموار  البقريةونة في زيا ة مر  اإلفا ة .0

 ومتسارعة االحداث.

لتعزيز جوانب محل الدراسة  البنوك التجارية االر نةةاإل ارة الع ةا في  تساعدتوفةر مع ومات  .8

 .القوة ومعالجة نواحي القصور أو الخ ل
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محل الدراسة بناءًا ع ى نتائج  ر نةةلمتخذي القرارات في البنوك التجارية اال توصةاتتقديد  .3

 الدراسة المرتبطة اأهمةة مرونة الموار  البقرية وإستدامة الموار  البقرية وعد  التأكد البة ي.
 

  سئلة الدراسة وفرضياتهاأ: (5 ـ 0)
 

وسؤالها الرئةسي واالهداف المحد ة لهاأ تد صةاغة االس  ة يستنا ًا يلى مقك ة الدراسة 

 التالةة:

؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة)مرونة الموار  البقرية هل تؤ ر  :الرئيس األنلسؤال ال

توازن الحةاة الوظةفةةأ المسؤولةة ) يستدامة الموار  البقرية( في تحقةق مرونة المهارات

 . يقتق منه ا س  ة الفرعةة التالةة:؟(القخصةةأ الفرص الوظةفةة

المرونة ؛  المرونة الوظةفةة)مرونة الموار  البقرية تؤ ر هل  :الفرعي األنلالسؤال 

 .؟توازن الحةاة الوظةفةة( في تحقةق مرونة المهارات؛  الس وكةة

المرونة ؛  المرونة الوظةفةة)مرونة الموار  البقرية هل تؤ ر  :الفرعي الثاةيالسؤال 

 .؟المسؤولةة القخصةة( في تحقةق مرونة المهارات؛  الس وكةة

المرونة ؛  المرونة الوظةفةة)مرونة الموار  البقرية هل تؤ ر  :الفرعي الثالثل السؤا

 .؟الفرص الوظةفةة( في تحقةق مرونة المهارات؛  الس وكةة

مرونة الموار  متغةر معد  في العالقة بةث ك ما أ ر عد  التأكد البة ي :الرئيس الثاةيالسؤال 

 منه ا س  ة الفرعةة التالةة:. يقتق ؟البقرية وإستدامة الموار  البقرية

مرونة متغةر معد  في العالقة بةث ك ما أ ر عد  التأكد البة ي :الفرعي األنلالسؤال 

 . ؟توازن الحةاة الوظةفةةو الموار  البقرية 
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مرونة متغةر معد  في العالقة بةث ك ما أ ر عد  التأكد البة ي :الفرعي الثاةيالسؤال 

 . ؟القخصةة والمسؤولةةالموار  البقرية 

مرونة متغةر معد  في العالقة بةث ك ما أ ر عد  التأكد البة ي :الفرعي الثالثالسؤال 

 . ؟والفرص الوظةفةةالموار  البقرية 

جرى اآلتةةأ التي الرئةسة  اتصةاغة الفرضة وع ةهأ وإعتما ًا ع ى أس  ة الدراسة تد

 :اآلتيك ع ى النحو امتبارهاأ واستخالص النتائج والتوصةات مث ماللهاأ وذل

 الفرضي  الرئيس  األنلى 

1HO: " المرونننة ؛  المرونننة الوظةفةننة) لمرنةــ  المــااد  البرــرة  ال ياجــد أثــر الن  اللــ  إحصــائي

  ) عنــد رســتال  اللــ  تحقيــق إســتدار  المــااد  البرــرة فــي ( مرونننة المهننارات؛  السنن وكةة

0.05)."   

 يقتق منها الفرضةات الفرعةة التالةة:

1-1HO: " المروننة ؛  المروننة الوظةفةنة) لمرنةـ  المـااد  البرـرة  ال ياجد أثر الن  الل  إحصـائي

   ".(  0.05) عند رستال  الل  تاازن الحياة الاظيفي تحقيق في ( مرونة المهارات؛  الس وكةة

2-1HO: " المروننة  ؛ المروننة الوظةفةنة) لمرنةـ  المـااد  البرـرة  ال ياجد أثر الن  الل  إحصـائي

   ".(  0.05) عند رستال  الل  المسؤنلي  الرخصي تحقيق في ( مرونة المهارات؛  الس وكةة

3-1HO: " المروننة ؛  المروننة الوظةفةنة) لمرنةـ  المـااد  البرـرة  ال ياجد أثر الن  الل  إحصـائي

   ".(  0.05) عند رستال  الل  الفرص الاظيفي تحقيق في ( مرونة المهارات؛  الس وكةة
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 الفرضي  الرئيس  الثاةي  

2HO: " ررنة  المااد  في العالةق  يي  البيئي  عدم التأكدياجد أثر رعدل الن  الل  إحصائي  لال

  ".(  0.05) عند رستال  الل  البررة  نإستدار  المااد  البررة 

 يقتق منها الفرضةات الفرعةة التالةة: 

1-2HO: " ررنةــ  فــي العالةقــ  يــي  البيئــي  عــدم التأكــدإحصــائي  لياجــد أثــر رعــدل الن  اللــ  ال

 ".(  0.05) عند رستال  الل  تاازن الحياة الاظيفي ن المااد  البررة  

2-2HO: " ررنةــ  فــي العالةقــ  يــي  البيئــي  عــدم التأكــدياجــد أثــر رعــدل الن  اللــ  إحصــائي  لال

 ."(  0.05) عند رستال  الل  نالمسؤنلي  الرخصي المااد  البررة  

3-2HO: " ررنةــ  فــي العالةقــ  يــي  البيئــي  عــدم التأكــدياجــد أثــر رعــدل الن  اللــ  إحصــائي  لال

 ."(  0.05) عند رستال  الل  نالفرص الاظيفي المااد  البررة  

 

 الدراسة  أنموذج: (6 ـ 0)
 

 ال ة متغةراتأ ا و  مستقل ( أنموذج الدراسة والذي  بةث وجو  0 - 0 وضد القكل )

تاات  والثالثالبة ي  عد  التأكداأاعا هأ والثاني معد  والمتسمث  مرونة الموار  البقريةمتسمث وال

 . استدامة الموار  البقرية اأاعا ها الثال ةوهو 
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 (1 - 1شكل )

 أنموذج الدراسة

؛  Úbeda-García; Claver-Cortés; Marco-Lajara & Zaragoza-Sáez (8107) ىيلااإلستنا   ةيعدا  الباحث

Esfahan, Rezaii, Koochmeshki & Parsa (8107)  ؛Rezaei, Viese & Shiri (2015)   لقةاس مرونة الموار

 ,Ehnert, Parsa؛  Esfahan, Rezaii, Koochmeshki & Parsa (8107)كما تد اإلستنا  يلى البقرية. 

Roper, Wagner &  Muller-Camen (8106)  ؛Jerome (8103 )الموار  البقرية. وتد  يستدامةقةاس ل

لقةاس  Newkirk & Lederer (2006)؛  Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang & Chow (8104 ) اإلعتما  ع ى

 المتغةر المعد  عد  التأكد البة ي.
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 الدراسة  حدود: (7 ـ 0)
  

بنك البنك العربيأ بنكأ وهي ( 08والبالغ عد ها ) البنوك التجارية ا ر نةة الحدود المكانية:

المؤسسة العربةة المصرفةةأ بنك ا ر نأ القاهرة عمانأ بنك الما  ا ر نيأ البنك ا ر ني 

التجاريأ البنك ا ر ني الكويتيأ البنك ا ه يأ بنك اإلسكان ل تجارة والتمويلأ البنك اإلستثماري 

 العربي ا ر نيأ البنك اإلستثماريأ بنك اإلتحا .

االبنوك التجارية العام ةث  ومد ري القطاعاتيث ونوابهد ومساعد هد كافة المد ر  الحدود البشرية:

 .ا ر نةة

 أيارولغاية  كانون  انيمث شهر وهي إلنجاز الدراسةأ  المستغرقةالمدة الزمنةة  الحدود الزمانية:

 .8102مث عا  
 

 الدراسة  محددات: (2 ـ 0)
 

ع ى حد ع د الباحثةأ وهو ما  ة الرااطة ما بةث متغةرات الدراسة الحالةة محدو الدراسات  .0

 شكل محد ًا في تبةان العالقة بةث متغةرات الدراسة الحالةة المبحو ة اقكل شمولي.

التجارية ا ر نةة وبالتالي الصعوبة في تعمةد النتائج ع ى تطبةق الدراسة ع ى البنوك  .8

 قطاعات أمرى.
 

 الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات: (9 ـ 0)
 

تسهةل  قدرة ي ارة الموار  البقرية ع ى :Human Resource Flexibilityلمااد  البررة  ررنة  ا

المتنوعة سواء  لمناسب مت المتط بات المتغةرة أوقدرة المنامة ع ى التكةم افعالةة في الوق  ا

 (.Sekhar, et al., 2016)الدام ةة أو الخارجةة  مث بة تها
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نامةكةة ل بنوك التجارية ا ر نةة والتي تنطوي ع ى القدرة الد  اأنهانتعرف إجرائيًا  

مجموعة مث اإلجراءات المرتبطة برأس الما  البقري وذلك مث مال  يعا ة التكويث والتوست او 

 تد قةاسها مث مال :وفقًا ل تغةرات في ظرف العمل. و التعاقد مت العم ةات والموار  البقرية 

مدى يمتالك الموظفةث العام ةث  :نتعرف إجرائياً  Functional Flexibility المرنة  الاظيفي 

في البنوك التجارية ا ر نةة عةنة الدراسة ل مهارات والممارسات التي توفر ل بنوك مةارات متعد ة 

 (.6 – 1أ وتد قةاسها افقرات االستبانة مث ا س  ة )لمتااعة البدائل االستراتةجةة

قاب ةة تكةم الموظفةث العام ةث  :نتعرف إجرائياً  Behavior Flexibility المرنة  السلاكي 

لت ك البنوك ومستوى يمتالكهد  في البنوك التجارية ا ر نةة عةنة الدراسة مت الس وكةات الروتةنةة

أ وتد قةاسها لذمةرة مث النصوص الس وكةة المط وب تكةةفها مت المتط بات الخاصة االبنوك

 (.11-7افقرات االستبانة مث ا س  ة )

عد  اإلستخدمات البد  ة والمحتم ة  :نتعرف إجرائياً  Skills Flexibility ررنة  المهادات

الدراسة والتي يمكث  في البنوك التجارية ا ر نةة عةنةالموظفةث العام ةث ل مهارات التي يم كها 

 (.11 – 11تطبةقهاأ وتد قةاسها افقرات االستبانة مث ا س  ة )

عم ةة ناامةة إل ارة العنصر  :Human Resource Sustainabilityة إستدامة الموارد البشري

البقري وت بةة اإلحتةاجات المثالةة ل منامة حالةًا والقدرة ع ى ت بةة اإلحتةاجات المستقب ةة 

(8107Esfahan, et al.,.) 

  ً ي ارة موظفةها وضمان فرص  قدرة البنوك التجارية ا ر نةة ع ى اأنهاوتعرف إجرائيا

. التنمةة البقرية والتنمةة المستدامةمل والتوزيت المناسب ل وظائم ما بةث الموظفةث اما يعكس الع

 تد قةاسها مث مال :و 
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مستوى تحد د ا ولويات بةث ا نقطة  :Work-Life Balance تازان الحياة الاظيفي 

ومستوى ةنة الدراسة في البنوك التجارية ا ر نةة عالعام ةث  ا فرا في حةاة  والوظةفةةالقخصةة 

 (.11 – 11وتد قةاسها افقرات االستبانة مث ا س  ة ) ا نقطة التي تتع ق اعم هد.

في البنوك العام ةث  قدرة ا فرا  : Personal Responsibilityالمسؤنلي  الرخصي 

 الخةارات المتخذة فةماالتجارية ا ر نةة عةنة الدراسة في سةطرتهد ع ى ا فكار والمقاعرأ 

أ ومسؤولةتهد تجاه هذه ا فعا  وتد قةاسها افقرات تأ ةر ع ى اآلمريثأ ال تع ق االس وكةات

 (.17 – 11االستبانة مث ا س  ة )

القدرة  النقاط المهني والمتسمثوهو شكل مث أشكا   :Employabilityالفرص الاظيفي  

مث تحد د  ر نةة عةنة الدراسةفي البنوك التجارية ا العام ةث  الذي ُيمكث ا فرا ع ى التكةم 

 (.21 – 11وتد قةاسها افقرات االستبانة مث ا س  ة ) وتحقةق الفرص الوظةفةة

أحد مخرجات العوامل البة ةة التي تنُتج عث  :Environmental Uncertainty عدم التأكد البيئي

 المخرجاتالنقه في المع ومات السرورية لتقةةد العالقات و قة اتخاذ القرارت وتقد ر 

(Huczynski & Buchanan, 2007.)  

ً  عرفوي اانها مجموعة العوامل والقوى الدام ةة والخارجةة التي تؤ ر في عمل  إجرائيا

وفي الدراسة الحالةة ُيمثل طتها ا  ارية والمالةة والخدمةةأ البنوك التجارية ا ر نةة وبمخت م أنق

وك التجارية ا ر نةةأ والتي تتسد االحركةة وعد  البة ي البة ة التي تعةُقها البن عد  التأكد

المستمر والفجائةة في تأ ةرات القوى البة ةة  التجانس والعدائةة وتزا د حدة الُمنافسة والتُغةر

 – 11وتد قةاسه افقرات االستبانة مث ا س  ة )الساغطة ع ى ت ك البنوك التجارية ا ر نةة. 

17.) 
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 نظري والدراسات السابقةاإلطار ال

  المقدمة: (0 ـ 8)

  مرونة الموارد البشرية: (8 ـ 8)

 عدم التأكد البيئي: (3 ـ 8)

   إستدامة الموارد البشرية:  (4 ـ 8)

 االنجليزيةالدراسات السابقة العربية و:  (5 ـ 8)

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:  (6 ـ 8)

 

 

 

 

 

 

 الثانيصل الف

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 المقدمة: (0 ـ 8)
 

 مث مهد البقرية مصدر الموار  مرونةأوضد الع ماء في مجا  ي ارة الموار  البقرية اأن 

 الموار  مرونة مال  مث والعم ةة الد نامةكةة البة ات في االستدامة المتفوقة في المنامة ا اء
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 Ngo,et) تحقةقها التجريبةة الناحةة مث يمكث لد والتي ل مناماتقةمة  تخ ق والتي البقرية

al,2011.) 

 ع ى تستند وانها البقر نحو موجهة البقرية الموار  مرونة ا ارة ان ,.Chu, et al (8108)وأشار

 االقتناعات انتاج ولكث االلزامي الطريق ع ى تعتمد ال وانهاأ الس وك وقواعد ةالبقري النفس  راسة

 فهي الفر ي ل عمل الذاتي الوعي لتكون  المنامة مطة تصنت  د ومث الناس عقو  في  ةالمحتم

 ,والتغةةر القفز وكذلك الحدس وانقاء والعاطفةة والعقالنةة وااللتزا  والمساواة  االنسانةة ع ى تؤكد

 .ت بةة التغةةر الى والمبا رة والمرونة والحساسةة

 مفهو  ع ى التركةز البقرية الموار  ع ى يجب هاان Hausknecht & Wright (8108) وأضاف

 قا رة ع ى المنامة تال لكي وذلك والس وكةات المهارات مث عد  ع ى التركةز  تد وان المرونة

 .المستقبل في المنامة تموت سوف واال الحالةة الستراتةجةات وراء مث المنافسة

 تطوير تماسك ع ى  ركز لبقريةا الموار  مرونة نموذج ان  Hedman & Borell( 8118)ويرى 

 الفريق وبناء والتمكةث والمقاركة ,البقرية الموار  تنمةة ع ى ويقد  المعنوية والروح الموظم

 العكسةة التغذيةو  الفر ية الخطو ووضت الدام ةة االتصاالتو  الدعدو  الصراع ا ارةو  الثقة وبناء

 .اال ارية المهارات وتطوير والجماعات لألفرا 

تدامة الموار  البقرية تعمس جانبةث مهمةثأ  رتبو االو  في تقكةل القدرات البقريةأ و ن اس

اما الثاني فةنعكس اإنتفاع الموار  البقرية مث قدراتهد المكتسبة  غراض ينتاجةةأ فإنه مث 

 ور العناصر البقرية واستدامتها ع ى المدى البعةد في ظل تغةرات السروري عد  يغفا  

 (.Kethar & Sett, 2010ة متسارعة )وتطورات بة ة

 

 مرونة الموارد البشرية: (8 ـ 8)
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 مرونة الموارد البشريةمضامين ومفهوم : (0 ـ 8 ـ 8)
 

تعني مرونة الموار  البقرية قدرة المنامة ع ى التكةم افاع ةة مت المتط بات المتنوعة  

ومنهد مث  رى ان مرونة . (Zolin, et al.,2011)لبة تها الخارجةة والدام ةة وبتوقةتات محسوبة 

الموار  البقرية تهتد االمواهب الذاتةة القخصةة لألفرا  والمتمث ة االخبرة والس وك والتع د والذي 

يقةر يلى الثدرة ع ى تطوير وتناةد المور  البقري والذي سةجع ها قا رة ع ى االستجااة والتكةم 

ى انها القدرة التي تساعد المنامة ع ى التكةم مت مت البة ة وعم ةات االبتكار لذلك  نار لها ع 

التغةةرات في الحاالت الطارئة في البة ة  لذلك تدعد مرونة الموار  البقرية مث مال  تقديمها 

ل قدرات والمهارات والمعارف في المستقبل وحث الموظفةث ع ى الس وك االيجابي نحو العمل 

ا اكثر فاع ةة في ا اء عم هد مما  ؤ ي يلى ا اء التناةمي وهذا ما يجعل الموظفةث ان يكونو 

اما المرونة العد ية الخارجةة فتصم التكةم العد ي  .(Schmid,2008)تناةمي متمةز وفعا  

ل موار  البقرية مث قبل المنامات مث مال  تسريد الموظفةث وامكانةة اعا تهد واستخدا  عقو  

نة العد ية الدام ةة فةعنى بها تعد ل ساعات التوظةم المحدو ة او تأجةر الموظم اما المرو 

 العمل ل موظفةث ااستخدا  حسااات الزمث او التخفةسات في وق  العمل لحماية الموظم

(Martínez-Sánchez, et al., 2007.) 

 ع ى تنطوي  والتي ل منامة الد نامةكةة القدرة في تتمثل الموار  البقرية مرونة ان 

 اعا ة مال  مث وذلك البقري  الما  رأس ع ى تعمل والتي ةمةةالتنا االجراءات مث مجموعة

 العمل ظروف في ل تغةرات وفقا وذلك البقرية العم ةات والموار  مت التعاقد او ,والتوسةت ,التكويث

(Bhattacharya,2010.) 
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ان مرونة الموار  البقرية تتمثل االقدرة ع ى تغةةر الس وكأ  ,.Ngo, et al ( 8100)وقد اشار 

 عرفارة. و ومرونة المه أوالعا اتأ والنمو لت بةة المتط بات المتغةرة اسرعة في بة ة العمل

(8108) Tiwari & Saxena في توزيت الموظفةث  امل وار  البقرية اأنها حرية اال ارة مرونة الم

فكال مث الموظفةث سواء  المنامة لسمان اقصى قدر مث الكفاءة واالنجاز في اهداف المنامة

 (8108) كما حد نوا افرا  او جماعات  نار لهد اانهد وسائل او ا وات انتاجةة ل منامة. كا

Michel & Michel مرونة الموار  البقرية هي احد اوجه المرونة التناةمةة وبالتالي فأن قدرة  أن

المنامة محد ة ل تعامل اقكل مالئد وكذلك مث حةث الوق  المناسب في البة ات الد نامةكةة 

 .تنافسةةال

أن مرونة الموار  البقرية لها  ور رئةسي في قةا ة المةزة التنافسةة   Xu (8103) وأضاف  

اأن مرونة الموار  البقرية تعطي حةز مث  Kelliher & Anderson (8101) ويؤكد وا اء المنامة.

المها  الحرية لالفرا  في اتخاذ القرارات اقأن العمل مث مال  كةفةة االنخراط ومت مث في 

 . المتع قة في العمل واال اء الوظةفي

ويمكث لمرونة الموار  البقرية البقرية ان تؤ ي يلى التفاعل في بة ة العمل وبصورة  

ايجابةة وحصوصا عندما يكون هناك نوع مث الثقة بةث االشخاص كذلك فإن مرونة الموار  

فمرونة الموار  (. Xu,2013) فسةةالبقرية ت عب  ورا اساسةا في تحقةق المنامة لمةزتها التنا

البقرية تهتد وتقةر الى هةك ةة الموار  البقرية مث مال  يعطاء مرونة ل موظفةث عبر التجد د 

لهد وإزالة االشةاء الغةر مهمة وبما تحتاجه المنامة مث مال  تقديد المهارات والتي ستزيد مث 

مرونة الموار  البقرية تركز ع ى حةث أن  (.Kumari & Pradhan, 2014) القدرة والفعالةة ل منامة

سمات الموظم كالمهارات او الس وكةات وكذلك تعد ل عد  الساعات العمل لكي تتوافق مت 
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التغةةرات في الاروف البة ة وأن هذه المقدرات مهمة في مفض التك فة فحسب كذلك أنها تؤ ر 

 (.Martínez-Sánchez, et al., 2007) ع ى االبداع ايسا

 مت االحتةاجات التكةم مث المنامة تمكث ةهأ ترى الباحثة اأن مرونة الموار  البقرية وع 

أ وأنها المتفوا  واال اء التنافسةة المةزة ع ى والحفام وتحقةق الخارجةة ل بة ة والمتغةرة المتنوعة

 لتفوا المنامات وتحقةق اإلستدامة البقرية. المهمة الجوانب احد

 نة الموارد البشريةمرو أبعاد: (8 ـ 8 ـ 8)
 

 أوالً: المرونة الوظيفية
 

 المرونة مفهو  يلى االقرب وهي المهمة مرونة ان Farnham & Horton (8111) أكد 

 مث مجموعة وتحد د المها  مث واسعة مجموعة لتغطةة الوظةفة توصةم  تد وهنا أةالوظةفة

 االنقطة مث مجموعة لتغطةة فرا اال تمكةث هو هذا مث والغرض المها  لتنفةذ المط وبة الكفاءات

 مت الوظةفةة الحدو  ترسةد ومنازعات العمل مصوصةة مث التق ةدية المقاكل وازالة المتنوعة

 .التق ةدية ل وظائم الحدو  ورسد ,العمل ارباب ع ى ل سغو العام ةث االفرا  مرونة متط بات

 اسرعة  نتق ون  ذ ثال شم   الموظفةث الوظةفةة المرونة ان Wu (8100) وقد أشار 

 بةث اسرعة  نتق ون  المهارة المتعد  ث الحرفةةث ان يعني وهذا والمها  االنقطة بةث وسالسة

  تسمث او المباشر وغةر المباشر االنتاج وظائم بةث العما  نقل ايسا يقمل وهذا الوظائم

 .المهث في كامل تغةةر حدوث

 يستخدمونها التي ونوعها العمالة كمةة تتنوي ع ى المنامة قدرة هي الوظةفةة المرونة ان 

 (.Zolin,et al,2011) السوا  في الخارجةة ل عمالة ال جوء  ون 
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 مرونة مث النوعةة القسايا الى اشارة هي الوظةفةة المرونة ان ,.Chu, et al( 8108) ويرى  

 ائمالوظ تصمةد في المرونة مث قسايا الى الوظةفةة المرونة وتقةر. المنامة  امل العمل

 مت و ةق اقكل ترتبو الوظةفةة المرونة ين المعنى هذا ووفق المها  عبر ل عما  والتنقل والتعريف

  .مهمة فهي ولذلك المحد  االوق  االنتاج ناا  مثل االنتاج مرونة

 والقدرة الحافز ع ى يعتمد اال اء ان Van den Berg & Van der Velde( 8115)وأوضد  

 لةكونوا الموظفةث وقدرة استعدا  مدى ع ى تعتمد المرنة الوظةفة فأن فكرةال هذه وبعد اال اء ع ى

 عث المرء قدرة وتحسةث االحتماالت عث البحث السروري  فمث مرنا الموظم يكون  ولكي مرنةث

 .والخبرة التدريب طريق

يمتالك الموظفةث العام ةث ل مهارات  وع ةهأ ترى الباحثة اأن المرونة الوظةفةة تعكس 

 مارسات التي توفر مةارات متعد ة لمتااعة البدائل االستراتةجةة.والم

 ً  السلوكية: المرونة ثانيا

 االستجااة في الفر  نجاح في تتمثلاأنها  الس وكةة المرونةGreen,et al  (8117) عرف 

 مت والتكةم التغةةر مت متسامحا الفر  فةه يكون  ان يمكث الذي والمدى التغةةر في والتكةم

 وجو  عد  حالة في الجامد الس وك  تبت الفر  وان التغةةر مقاومة وعد  الطفةفة اااتاالضطر 

 مرونة اان Kalata & Naugle (8119) . وأشارالبة ة في التغةر حاالت مت لتتكةم ل س وك بدائل

 متنوعه مجموعة مت فعا  اقكل متكةفة س وكةة ذمةرة تطبةق ع ى الفر  قدرة يلى تقةر الس وك

 ان Ngo,et al (8100) . وأضافالمخت فة الاروف مث متنوعة مجموعة ظل وفي اقاتالسة مث

 فترة غسون  في المتغةرة االوضاع يلى االستجااة في تساعد الموظفةث عمل عا ات في المرونة

 متط بات مت التكةم ع ى قا ريث هد كافةة امرونة  تمتعون  الذ ث الموظفةث وان قصةرة زمنةة

 .الد نامةكةة العمل
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 مت التكةم ع ى قدراتهد في يخت فون  االفرا  ان ,Bhattacharya,et al (8115) وأشار 

 التكةم ع ى القدرة في الفر  مستوى  لتحد د واحدة طريقة  وفر قد السمات مخزون  وان التغةةر

 والذ ث عمداً  االفرا  تجنةد مال  مث الس وكةة مرونتها تعزز ان ل منامات يمكث وبالتالي

 مث قدر أكبر ع ى تنطوي  الس وك مرونة وان .التكةم ع ى القدرة مث اع ى ستوياتم ياهرون 

 تعزيز مال  مث  تحقق ان يمكث وذلك المنامة جانب مث الروتةني غةر الس وك مت التسامد

 تخ ق الس وك مرونة وان الزمث مث فترة مال  تتطور الس وك مرونة فأن وبذلك المناسبة الثقافة

  :اطريقتةث القةمة

 لتعديالت التكالةم تتجنب المنامة  ن قةمة يخ ق المخت فة المواقم معالجة ع ى الفر  قدرة .0

 .التغةةر لحاالت والمستجدات التعقةدات مت  تكةفون  فا فرا أ التغةةر

 مت التعامل مث المنامة تمكث لنها قةمة هي الس وك مرونة فان التناةمي المستوى  وع ى .8

 .التغةةر تنفةذ وتسهل الحاالت مث متنوعة مجموعة

 برامج تكون  ما اشبه هي الموظم س وكةات ان .Beltran-Martin, et al(8112)وأضاف  

 النمو نفس يستخد  الموظم كان فاذا وظائفهد ا اء في الموظفةث ع ةها يعتمد متوالةات او نصةة

 كان اذا مقابلال وفي الحالة هذه في جامد يكون  الس وك فان المخت فة الاروف مت التعامل في

 الاروف لمواجهة او الةومةة انقطتهد لداء االجراءات مث جد دة سالسل عث  بحثون  الموظفون 

 مت ويتكةفون  الروتةني غةر الس وك مت ويتسامحون  الس وك امرونة  تصفون  فانهد الجد دة

اأن Emlen (8101 )كما أوضد  .العمل في الثابتة االنماط ع ى يعتمدون  وال الجد دة الاروف

 عث فسالً  القرارات أتخاذ عنها  نتج وانما فحسب ناجحة نتائج يلى التؤ ي الس وكةة المرونة

 ع ى تنطوي  والتي االجتماعةة المتغةرات هي المرونة مصا ر وان النفسي الس وك في االبداع

 .العمل زمالء مت والعالقات العمل ومكان االسرة
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تمثل ينعكاس واضد لس وكةات ا فرا  العام ةث  وع ةه تري الباحثة اأن المرونة الس وكةة 

 في المنامات وبطريقة معالجة المواقم التي تواجههد.

 ً  مرونة المهارات: ثالثا

 المهارة متعد ي العما  لتوظةم تحتاج المنامات ان Rosenblatt & Inbal( 0990)أكد  

 فمرونة العمل مطالب في التق بات ع ى تنطوي  التي البة ةة التغةرات مت افسل اقكل ل تعامل

( 8100) وأشار .مرونة اكثر تصبد لكي المنامات جهو  مجمل مث  تجزأ ال جزء هي المهارة

Becker ومستعدة قا رة تكون  اان الدام ةة العام ة القوى  وقدرة اال اء مزايا تدرك قد المنامات ان 

 المنامات ان مدى اي يلى تعكس القدرة وهذه والمس ولةات المها  مث واسعة مجموعة تنفةذ ع ى

 ل تخفةم وسةو امثااة تكون  المهارة مرونة وان .التناةمي المستوى  ع ى الموار  في المرونة لد ها

 .االبتكار مث المزيد يلى المهارة مرونة وتؤ ي والدوران الغةاب مت المرتبطة الس بةة اال ار مث

 تواجهه التي المقاكل يحل أن تيستطة االمهارة  تمتت مث أن يلى Sirotiak (8112) وأشار 

 او ل جانبةث المربد الحل ايجا  ويمكنهد الصراع ا ارة مت مناسب اقكل ويتكةفون  مالا اقكل

 ع ى قا ريث وغةر الجد دة واالفكار اآلراء يلى يفتقرون  هد المهارة هذه يلى يفتقرون  الذ ث الناس

 .صحةد اقكل التكةم

 ويمكث ل منامة المتاحة الفر ية المهارات اتساع ااانهمرونة المهارات  Wu (8100) عرف 

 الموظم اقدرة تتمثل وهي االمريث الموظفةث امهارات مقارنة عالةة اسرعة المهارات هذه تطبةق

 مرونة مث عا  مستوى  لد ها يكون  التي المنامة ان يعني وهذا جد دة مهارة اكتساب ع ى

 .النطاا واسعة تكون  سوف المهارة
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 البد  ة االمكانات مث عد  يلى تقةر الموظم مهارة مرونة ان Ngo,et al (8100)وأوضد  

 مث مخت فة مهارات ومت لألفرا  يمكث وكةم تطبةقها يمكث والتي الموظم قبل مث المستخدمة

 مخت م ا اء ويمكنهد المهارات مث واسعة مجموعة يمت كون  المنامة فموظفي اسرعة نق ها

 .لط با ع ى بناء الوظةفةة الواجبات

 ويجب االهمةة غاية في هي المهارة مرونة فان ولذا التغةةر مث المزيد  واجه العالد ان 

 تجعل سوف الةومةة تفاعالتنا في المرونة استخدا  وان .ماصة قةمة ذات  نها ع ةها االعتما 

 ,الذاتي روالتقد  ,الواقت امتبار في مهارتهد تطبةق ا ناء والتدفق االنثناء ع ى قا ريث العام ةث

 اصو  يقك ون  المتعد ة المهارات ذوي  الموظفةث(. لهذا فإن Hughes&Terrell,2012) والتعاطم

 مث كثةر في تتغةر العمل فريق وبناء االمتصاصات مثل الكفاءات وان ل منامة قةمة ذات

 او عال اال ووسائل الكتابةة او القفهةة مثل الفر ية المهارات مث عد  اتقان ع ى وتعتمد االحةان

 (.Hellriegel & Slocum,2009) التقديمةة العروض

وع ةهأ ترى الباحثة اأن مرونة المهارات تعزز مث كفاءة ا فرا  العام ةث االمنامات  

 .العمل مث الموظفةث وتمكةث الوظةفي الرضا وزيا ة

 عدم التأكد البيئي: (3 ـ 8)
 

 همةة الكبةرة في بة ة ا عما  مث الموضوعات ذات االبة ي  عد  التأكدموضوع  أصبد 

المعاصرةأ وذلك اسبب النقه في البةانات والمع ومات حو  متغةرات البة ة الخارجةة وعناصر 

البة ة الدام ةة لمنامات ا عما  مما  تسبب اصعوبة تطوير قراراتها ا ستراتةجةة التي  تأمذ 

 التحديات أهد بةث مث البة ي   التأكدعدت ك المنامات يلى طريق النجاح. ومث هذا المنط ق ُيعد 

 (. 8108ي ارة منامات ا عما  التعامل معها )ي ريس والغالبيأ  مث المفترض ع ى الخارجةة التي
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التغةر  البة ي  رتبو  ااستمرارية عد  التأكدمستويات  ( أن ارتفاع2006) Lin لذا  رى  

 المنامات صعوبات تواجه يلى أن وعدائةة س وك المنافسةثأ فأن ذلك ا مر  ؤ ي  البة يأ

 البة ي عد  التأكد مث مستويات مرتفعة وتوقعهاأ وكذلك فإن البة ة الُمحتم ة في االتنبؤ االتغُةرات

مت ت ك السغوطات  افاع ةة والتكُةم في كةفةة االستجااةو  ي ارة المنامات ع ى تفرض ضغوطاً 

 البة ةة.

( اأن أهد ماصةة مث مواص 8103س والغالبي )ويتناسب هذا الرأي مت ما يشار يلةه ي ري 

والسبب  أالمستقب ةة المتص ة اعالقات المنامة تجاه ا حداث "حالة القك" هي البة ي عد  التأكد

 البة ي هي حالة تأز  تدفت المنامات يلى صةاغة فعد  التأكدوالنتةجة هو في البة ةأ 

 ة ع ةها.استراتةجةات ل تعامل والتق ةل مث التأ ةرات البة ة

البة ي اأنه زيا ة التهد دات التي  ( عد  التأكد2002) Priem; Love and Shaffer وحد  

 عد  التأكد المنامة لدرجة عالةة مث مواجهة حالة المنامة نتةجة زيا ة الغموضأ وفي تواجهها

 ثرأك الحصو  ع ى مع ومات في لتتساعد منامات أمرى  مت التحالم يلى ت جأ البة ي فإنها قد

  .البة ة التي تعمل بها عث عناصر

 البة ي ترتبو عد  التأكد( أن المستويات المرتفعة مث 2007) Huczynski & Buchanan ويرى  

مما  ؤ ر ع ى  وأمكانةة توافرها المتع قة ببدائل القراراتأ المع ومات وعد  كفاية بنقه المعرفة

 اكل قرار.  المرتبطة والنتائج لمنافتتقد ر الك م وا أو في حساب القرار ُمتِخذ قدرةعد  

البة ي  توجب  عد  التأكد استةعاب حاالت ( حتى  تد2012) Wheelen & Hungerويقةر  

 ع ى تجنُبهاأ العمل ت ك الحاالت ومعرفة مصا رها وكةفةة ع ى المنامة التعرف ي ارة ع ى
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في ي ارة  المخاطر وتح ةل صةاغة االستراتةجةات واتخاذ القراراتأ االعتبار عند وأمذها اعةث

 استثماراتها.

 في صعوبات ياهر ع ى شكل البة ي عد  التأكد( أن 8108والغالبي ) ي ريسوقد أكد   

التنبؤ  مما  ؤكد ع ى صعوبة المنامة تعتمد بدرجة ا ولى ع ى قرارات النتائج التي  تقةةد

 امة.فاع ةة قرارات المن ع ى تؤ ر التي ت ك وماصة امتغةرات البة ة

وترى الباحثة اأن عد  التأكد البة ي  نعكس في ق ة المع ومات المتوافرة لدى المنامات  

 اما  نعكس ع ةها في تحد د ر و  االفعا  المناسبة تجاه الحالة البة ةة الحالةة.

 ع ى ,Priem, et..al (2002) ركز فقد الجد دأ اا مر الالتأكد البة ي لةس عد  قةاس ين 

 ,Werner( 1996) يذ طور ؤ ر مباشرة ع ى فاع ةة اتخاذ القرارات في المنامات.  أهمةته كونه

et..al,  ًمجاالتأ هي الالتأكد البة ي المرتبو ستة ع ى الالتأكد البة ي تركز لقةاس أنموذجا 

 ااالقتصا  الك يأ والالتأكد البة ي المرتبو االموار  الحكومةةأ والالتأكد البة ي المرتبو االسةاسات

المنتجاتأ والالتأكد  وأسواا والالتأكد البة ي المرتبو االط ب المنامةأ مث المستخدمة والخدمات

حين  قطاع المنامة. في نفس في االتكنولوجةا والالتأكد البة ي المرتبو االمنافسةأ البة ي المرتبو

 وعد  لحركةةأأاعا  قةاس الالتأكد البة ي بثال ة أاعا أ هي ا Miller & Friesen( 1983) حد 

 والعدائةةأ حةث ين: التجانسأ

 ااالبداعات والتنبؤ البة ة عوامل بتغةر التنبؤ صعوبة ع ى مفهومها حةث  د أ الحركةة .0

هما  اعد ث مال  مث الحركةة يلى النار ويمكث المنامات. بة ة في وبتحركات المنافسةث

 .التغةرن  الالتنبؤ
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 االتعقةد تتصم بة ة الالتأكد البة ي التي في ةفاع  قرارات اتخاذ حةث ينأ عد  التجانس .8

 ذات البة ة في والغموض التعقةد  ن الحرجة ل منامات. النجاح مث عوامل يعتبر والتنوع

 ظل في المنامات فاع ةة القرارت. وتعتمد صنت عم ةة المتسارعة يسعم ويعرقل التغةرات

 والتعقةدأ المع وماتأ قهن ضغوط تح  المد ريث قرارات نجاح الالتأكد البة ي ع ى

 المنامة. بة ة في والتغةرات المتسارعة

 المنامنة امصنالد تسنر أو متوقعنة غةنر سن وكات شنكل ع نى العدائةنة حةنث تكنون أ العدائةنة .3

 العندائي التنافسني السن وك المنامنات وتواجنه المنامنة. منت المتعام نة منث ا طنراف وسنمعتها

 المعنا ةر منث الكثةنر البة نة فني العدائةنة فتتسنمث .والدام ةنة الخارجةنة بة تهنا قبنل عناصنر مث

 العنام ةث ومقاومنة ترتةبةنةأ طبقةنة وسنةطرة ا هندافأ فني وتعد ينة منث االسنتثناءاتأ والق ةنل

 القنراراتأ متخنذي لتصل تمتد وصراعات  قة عد  عنه  نتج والذي أجل الموار أ مث ونسالهد

 المفاوضات. وعم ةة

 

 وهما: مدم ةثأ Grote (2004) رة الالتأكد البة ي اقترحوبصد  الحد ث عث مدامل ي ا 

منندمل تخفننةض الالتأكنند البة نني يلننى الحنند ا  نننىأ والننذي يسننتند لمنندمل اإل ارة الع مةننة التنني  .0

العمنل  يجنراءات المنامنةأ منث منال  وصنم منارج تصنمةمه تفتنرض أن الالتأكند البة ني يمكنث

االلتنزا  وتطبةنق  منث والتأكند فني اإلشنراف رةالجهنو  الكبةن وبنذ  الدقةقنةأ بتفاصنة ه وعم ةاتنه

 .حرفةاً  اإلجراءات

تفتنرض أن  التني اإلنسنانةة المدرسنة يلنى الالتأكد البة نيأ والنذي يسنتند وتحمل التعايش مدمل .8

منت مخت نم  التعامنل فني قندراتها وتطنوير البة نةأ منت تعام هنا في عم ةات تحولةة تتبنى المنامات
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 التنسنةق والتعناونأ و رجنة وشنكل التخاصنةةأ  رجنة امتبنار منال  مثالالتأكد البة ي  مث ا نواع

 .القرارات اتخاذ عم ةة في والالمركزية المركزية
 

 إستدامة الموارد البشرية: (4 ـ 8)
 

ا عمنا أ  مجنا  فني الهامنة والمعاصنرة المواضنةت منث المنوار  البقنرية اسنتدامة تعند

 يلنى تنانر والتني البقنريأ المنا  رأي الحالةنة إل ارة النمناذج منث فاسنتدامة المنوار  البقنرية واحندة

 البقنرية قندرات المنوار  بنناء ويعند تكنالةمأ ولةسن  كإسنتثمارات العنام ةث تنفنق ع نى التني ا منوا 

 اإلمكاننات لتعزينز والتطنوير التندريب منال  منث البقنرية أو القندرات ا جنلأ طوينل يسنتثماراً 

 ,Inyang) المؤسسي التمةز تحقةق تهدف يلى هندسة يعا ة ةكعم ة يلةها وينار ل عام ةثأ اإلبداعةة

2011.) 

العناصننر تسننعى الننى تمكننةث  سننتراتةجةة تنمويننة شننام ةاتعنند  المننوار  البقننرية اسننتدامةين 

 الموار  البقنرية أ وذلنك لجعنلالمجاالت وبناء قدراته المعرفةة وتوسةت مةاراتنه فني مخت نم البقرية

يعززهنا ويعمنل ع نى رعا تهنا  المعرفةة والفكرينة وبالقنكل النذي در طاقاتهع ى استثما مؤه ة وقا رة

قةنند العمننل وتحويننل  ل منامنناتالعقننل الكننامث  ويسننمث المحافاننة ع ةهنناأ أي وبتعبةننر  مننر وضنننت

العام ةث الى رأس ما أ يذ أنه مث المهد جدًا تفعةل ما  تد تع مه حتنى  القةمة الموجو ة فني عقنو 

 (.Tabatabaei, Omran, Hashemi & Sedaghat, 2017) ل افسل واسرع مستقبالً اقك يمكث العمل

 ( مجموعة مث المبا ي إلستدامة الموار  البقريةأ هي:8112 ذكر الجمة ي )

مركزينننة الفنننر  فننني عم ةنننة اإلسنننتدامةأ  ون ان يعنننني ذلنننك ق نننة اإلهتمنننا  االجماعنننة أو غةننناب  .0

 الس وك التعاوني.
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قنننةد الع ةنننا التننني  تعنننةث ان تقننند  ا سننناس االمالقننني الحننناكد ل عقنننل عننند  المسننناس االعقائننند وال .8

اإلنسنننانيأ ف نننةس هنننناك  وابننن  فننني الواقنننت اإلجتمننناعي ل فنننر أ ممنننا يسنننتدعي التق ةنننل منننث اإلعتقنننا  

 الفكرية واإلجتماعةة مث الخطأ أو القصور يذا ما أ ب  التح ةل الع مي ذلك.اعصمة المواريث 

 مل.ي ارة روح التحدي ل فر  العا .3

الفننر  فنني أن يفهنند ككةننان ينسنناني واحنند تسننتهدف التنمةننة البقننرية نمننوه الوجننداني  حننقتأسننةس  .4

 واإلجتماعي في تكامل وإنسجا .

ين اإلستدامة يجب ان تساعد الفر  ع ى تفهد أفل الثقافنات ماصنة الماضني منهنا والحاضنرأ  .5

ا وحوارهننا مننت اعسننها ففنني نطنناا المجتمننت العننالمي يعتبننر ينفتنناح الثقافننات الخاصننة ع ننى اعسننه

 وايجابةة تعام ها مت غةرها هو الوسة ة الوحةدة إلز هار أي منها.

تقو  يستدامة الموار  البقرية الفر  يلى التط ت يلى مستقبل يكتنفه عد  التأكدأ ويكون التدريب  .6

والتع ةد في عم ةة التط ت عام ةث مسناعد ث فني ع نى يكتسناب المروننة لمواجهنة المسنتقبل وبنذات 

 الوق  المساعدة في عم ةة تقكة ه لةمارس  وره في عم ةة التنمةة االقتصا ية والحسارية.

 Esfahan, Rezaii, Koochmeshki & Parsa (8107)وفي الدراسة الحالةةأ يستندت الباحثة ع ى  

توزان الحةاة الوظةفةةأ يستدامة الموار  البقرية وذلك مث مال   ال ة متغةرات رئةسة هي قةاس ل

 .المسؤولةة القخصةة والفرص الوظةفةة

 توازن الحياة الوظيفية: أوالً 

مستوى تحد د ا ولويات بةث ا نقطة القخصةة يلى توازن الحةاة الوظةفةة تقةر التي  

 . ومستوى ا نقطة التي تتع ق اعم هد المناماتالعام ةث في  ا فرا في حةاة  والوظةفةة

 ً  المسؤولية الشخصية: ثانيا
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في سةطرتهد ع ى ا فكار  المناماتالعام ةث في  قدرة ا فرا االمسؤولةة القخصةة  تنعكس

أ ومسؤولةتهد تجاه هذه تأ ةر ع ى اآلمريثأ الالخةارات المتخذة فةما  تع ق االس وكةاتوالمقاعرأ 

 .ا فعا 

 ً  الفرص الوظيفية: ثالثا

القدرة ع ى التكةم  النقاط المهني والمتسمثشكل مث أشكا  الفرص الوظةفةة تمثل  

 .مث تحد د وتحقةق الفرص الوظةفةةالمنامات  العام ةث في الذي ُيمكث ا فرا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االنجليزيةالدراسات السابقة العربية و: (5 ـ 8)
 

 Human resource flexibility, organizational culture and firm" عنوانا Ngo & Loi  (8112)  راسة -

performance: an investigation of multinational firms in Hong Kong."  

هندف  الدراسننة يلنى ييسنناح العالقننة بنةث مرونننة المننوار  البقنريةأ الثقافننة التناةمةننة واال اء 

المنامي في القركات متعد ة الجنسةة في هنونج كنونج. تكونن  عةننة الدراسنة منث مند ري المنوار  

وتنند يسننتخدا  ( مند رًا. 020فني هننونج كنونج والبننالغ عنند هد )البقنرية فنني القنركات متعنند ة الجنسننةة 

المنننننهج الوصننننفي التح ة نننني مننننث مننننال  اسننننتبانة اسننننتخدم  كننننأ اة رئةسننننة لجمننننت المع ومننننات. وقنننند 

أن كنناًل مننث المرونننة السنن وكةة ومرونننة ممارسننات المننوار   توصنن   يلننى العد نند مننث النتننائج أبرزهننا



28 

التناةمةة وا  اء المنامي ل قركات متعد ة الجنسةة فني البقرية تؤ را اقكل يسجابي ع ى الثقافة 

 هونج كونج.  
 

 Impact of Environmental Uncertainty on Human Resource" عنننوانا Wu  (8101) راسننة -

Flexibility."  

هدف  الدراسة يلى بةان أ ر عند  التأكند البة ني ع نى مروننة المنوار  البقنرية فني القنركات 

( شركة تعمنل فني تنا وان. أمنا عةننة الدراسنة فقند شنم   0487ون مجتمت الدراسة مث )التا وانةة. تك

وتنند يسننتخدا  المنننهج الوصننفي التح ة نني مننث مننال  ( منند رًا يعم ننون فنني القننركات التا وانةننة. 851)

أن  اسنتبانة اسننتخدم  كنأ اة رئةسننة لجمنت المع ومننات. وقند توصنن   يلنى العد نند منث النتننائج أبرزهننا

 البة ي  ؤ ر تأ ةرًا ييجابةًا ببعض أاعا  مرونة الموار  البقرية. عد  التأكد
 

 The moderating effect of environmental" :اعنوان Verdu; Ignacio & Antonia( 2012)  راسة -

uncertainty on the relationship between real options and technological innovation in high-tech firms" . 

البة ي في العالقة بةث الخةارات  لعد  التأكدهدف  الدراسة يلى بةان ا  ر الُمعد  

إمتبار أ ر استباقةة المنامة ع ى و  أالحقةقةة واإلبداع التكنولوجي في شركات التكنولوجةا العالةة

  اقاء القركة في ظل تكنولوجةا المع ومات في تايالند مث مال  التأ ةر المعد  لخبرة ا عما

تكنولوجةا متقدمة مقسمة ع ى النحو  شركة( 143وقد تكون  عةنة الدراسة مث ) والتعقةد البة ي.

( شركة تعمل في 27( شركة تعمل في مجا  تصنةت الحاسوب والمنتجات الذكةةأ و )26التالي: )

( شركة تعمل 61( شركة تعمل في مجا  تصنةت المركباتأ و )29مجا  المعدات االلكترونةةأ و)

ي مجا  اإلتصاالت. وتد يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث مال  استبانة استخدم  كأ اة ف
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البة ي يعزز  عد  التأكدأن رئةسة لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد د مث النتائج أبرزها 

 مث العالقة بةث الخةارات الحقةقةة واإلبداع التكنولوجي في شركات التكنولوجةا العالمةة.
 

 

 The moderating effect of environmental uncertainty" :اعنوان Wang & Fang (2012)  راسة -

on the relationship between network structures and the innovative performance of a new venture" . 

هةاكل القبكات البة ي في العالقة بةث  لعد  التأكدهدف  الدراسة يلى بةان التأ ةر المعد  

( مد ر ي اري 432وقد تكون  عةنة الدراسة مث ) وا  اء اإلبداعي ل تحالفات الجد دة في تا وان.

يعم ون في القركات التا وانةة. وتد يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث مال  استبانة 

عد  أن ها استخدم  كأ اة رئةسة لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد د مث النتائج أبرز 

البة ي يعزز مث العالقة بةث هةاكل القبكات وا  اء اإلبداعي ل تحالفات الجد دة في  التأكد

 تا وان.
 

 How environmental uncertainty" :اعنوان Parnell; Donald; Zhang & Mehmet( 2012)  راسة -

affects the link between business strategy and performance in SMEs: Evidence from China, Turkey, and 

the USA" . 

البة ي  ؤ ر ع ى العالقة بةث استراتةجةة  عد  التأكدهدف  الدراسة يلى بةان كةم أن 

ا عما  وا  اء في القركات المتوسطة والصغةرة الحجد في الصةث وتركةا والواليات المتحدة 

 ر مث المستويات اإل ارية الثالث العام ةث في ( مد277وقد تكون  عةنة الدراسة مث ) ا مريكةة.

القركات المتوسطة والصغةرة الحجد في كل مث الصةث وتركةا والواليات المتحدة االمريكةة. وتد 

يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث مال  استبانة استخدم  كأ اة رئةسة لجمت المع ومات. 

البة ي  ؤ ر ع ى العالقة بةث استراتةجةة  عد  التأكدأن وقد توص   يلى العد د مث النتائج أبرزها 
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ا عما  وا  اء في القركات المتوسطة والصغةرة الحجد في كل مث تركةا والواليات المتحدة 

 االمريكةة فقو.
 

 المخرجات في العالي اال اء عمل ناد انعكاسات" :اعنوان( 2012)العابدي   راسة -

 . "البقرية موار ال مرونة ااطار ممارسات الوظةفةة

 مث الوظةفةة المخرجات في العالي ا  اء ناد انعكاسات توضةدهدف  الدراسة يلى 

 س  في ك ةة(  11) الدراسة عةنة شم   ولقد البقرية الموار  لمرونة الوسةو الدور مال 

 عمل ناد أن يلى الدراسة وتوص   .لالستبانة المقةاس أ اة  لتكون  عراقةة حكومةة جامعات

 الموار  لمرونة الثال ة ا اعا  عبر الوظةفةة العمل مخرجات في ييجابي تأ ةر لها العالي  اءا 

 انعكاس مث لها اما العالي ا  اء عمل ناد اممارسات االهتما  اسرورة الدراسة اوص  .البقرية

 مهارات) أي البقرية الموار  مرونة ع ى التركةز مال  ومث العام ةث مخرجات في كبةر

 المهةك ة المها  نحو توجه ظهور وكذلك )البقرية الموار  وممارسة ,العام ةث وس وكةات ,ام ةثالع

 ويقةر البقري  الما  رأس وتناةد تنسةق اجل مث البقرية الموار  ممارسة مرونة في والواضحة

 الموار  ي ارة وممارسات معالد تصمةد في المرونة هذه  تط ب معةنة مواقم في العمل اأن ذلك

 .المتغةرة العمل بة ة متط بات مت ل تكةم البقرية
 

 The effects ofعنوانن  ب Veise, Gholami, Hassanaki, Pardejani and khairi  (8104)  راسنة -

human resource flexibility on human resources development."  

موار  البقرية في أ ر مرونة الموار  البقرية ع ى تطوير الهدف  الدراسة يلى بةان 

( موظم يعم ون 011القركة االلكترونةة امقاطعة ييال  اا ران. تكون مجتمت الدراسة وعةنتها مث )

وتد يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث مال  في القركة االلكترونةة امقاطعة ييال  اا ران. 
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أن  د مث النتائج أبرزهااستبانة استخدم  كأ اة رئةسة لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد 

مرونة الموار  البقرية تؤ ر تأ ةرًا ايجابةًا ع ى تطوير الموار  البقرية في القركة االلكترونةة 

 امقاطعة ييال  اا ران. 
 

 An Examination of Effect of Human" عنوانا   Rezaei, Veiseh & Shiri (2015)  راسة -

Resource Flexibility on Organizational Performance: A Case Study in Petroleum, Gas, and 

Petrochemical Companies in Province of Ilam ."  

أ ر مرونة الموار  البقرية ع ى اال اء التناةمي في شركات هدف  الدراسة يلى بةان 

م ون في ( موظم يع439الغاز والبتركةماويات امقاطعة ييال  اا ران. تكون مجتمت الدراسة مث )

( موظم تد 817شركات الغاز والبتركةماويات امقاطعة ييال  اا ران. أما عةنة الدراسة فقد شم   )

وتد يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث مال  استبانة . Cochran’sيمتةارهد وفقًا لمعا لة 

أن مرونة  استخدم  كأ اة رئةسة لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد د مث النتائج أبرزها

الموار  البقرية )المرونة الوظةفةةأ المرونة الس وكةة ومرونة المهارات( تؤ ر تأ ةرًا ايجابةًا ع ى 

 اال اء التناةمي في شركات الغاز والبتركةماويات امقاطعة ييال  اا ران. 
 

 A Study of HR Flexibility and Firm" عنوانا Sekhar, Patwardhan & Vyas (8106)  راسة -

Performance: A Perspective from IT Industry."  

معرفة العالقة واال ر لمرونة الموار  البقرية ع ى أ اء القركة في هدف  الدراسة يلى 

شركات تكنولوجةا المع ومات الصناعةة العام ة في الجزء الغربي مث الهند. تكون مجتمت 

ةا المع ومات الصناعةة العام ة في الجزء ( موظم يعم ون في شركات تكنولوج045الدرايسة مث )

وتد يستخدا  المنهج الوصفي ( موظفًا. 66الغربي مث الهند. أما عةنة الدراسة فقد شم   )

التح ة ي مث مال  استبانة استخدم  كأ اة رئةسة لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد د مث 
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ر اقكل ييجابي ع ى أ اء القركة في شركات أن مرونة الموار  البقرية ترتبو وتؤ  النتائج أبرزها

 تكنولوجةا المع ومات الصناعةة العام ة في الجزء الغربي مث الهند. 
 

 Sustainable and flexible" عنوانا Esfahan, Rezaii, Koochmeshki & Parsa (8107)  راسة -

human resource management for innovative organizations."  

بةان أ ر رأس الما  النفسي ع ى يستدامة الموار  البقريةأ وتأ ةر اسة يلى هدف  الدر 

مرونة الموار  البقرية ع ى يستدامة الموار  البقرية يضافة يلى الدور الُمعد  لمرونة الموار  

البقرية في العالقة بةث رأس الما  النفسي وإستدامة الموار  البقرية. شم   عةنة الدراسة ع ى 

وتد يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث مال  استبانة استخدم  كأ اة رئةسة فًا. ( موظ036)

أن كاًل مث رأس الما  النفسي  لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد د مث النتائج أبرزها

ومرونة الموار  البقرية تؤ ر اقكل ييجابي ع ى يستدامة الموار  البقريةأ وأن مرونة الموار  

 عد  مث العالقة بةث في رأس الما  النفسي وإستدامة الموار  البقرية.البقرية تُ 
 

 عنوانا Úbeda-García; Claver-Cortés; Marco-Lajara & Zaragoza-Sáez (8107)  راسة -

"Human resource flexibility and performance in the hotel industry: The role of organizational 

ambidexterity."  

بةان أ ر مرونة الموار  البقرية ع ى أ اء الفنا ا اإلسبانةةأ يضافة هدف  الدراسة يلى 

يلى معرفة الدور الوسةو ل براعة التناةمةة في العالقة بةث مرونة الموار  البقرية وأ اء الفنا ا 

د رًا ( م011( فندقًا. فةما شم   عةنة الدراسة ع ى )011اإلسبانةة. تكون مجتمت الدراسة مث )

وتد يستخدا  المنهج الوصفي التح ة ي مث ل موار  البقرية يعم ون في الفنا ا مجتمت الدراسة. 

 مال  استبانة استخدم  كأ اة رئةسة لجمت المع ومات. وقد توص   يلى العد د مث النتائج أبرزها
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ةمةة ت عب  ورًا أن مرونة الموار  البقرية تؤ ر ع ى أ اء الفنا ا اإلسبانةةأ وأن البراعة التنا

 وسةطًا في العالقة بةث مرونة الموار  البقرية وأ اء الفنا ا اإلسبانةة.
 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: (6 ـ 8)
 

 يمكث بةان ما يمةز الدراسة الحالةة عث الدراسات السااقة اما   ي: 

أ وهو ما لد  تد تطبةقه مسبقًا  ر نةةالبنوك التجارية ابة ة  فيتطبةق الدراسة الحالةة  سةتد .0

 لمتغةرات الدراسة الحالةة.

هدف  الدراسة الحالةة اقكل أساسي يلى بةان أ ر مرونة الموار  البقرية ع ى يستدامة  .8

الدور المعد  لعد  التأكد البة ي في العالقة بةث مرونة الموار    راسةالموار  البقريةأ يضافة يلى 

 .البنوك التجاريةوار  البقرية في البقرية وإستدامة الم

 الدراسة الحالةة مث الدراسات السااقة فتتمثل ااآلتي: تأما محاور استفا 

 .ل دراسة الحالةةغناء الجانب الناري والفكري سااقة في ي الدراسات ال ا سهي .1

مقةاس الدراسة الحالةة وذلك مث مال  االطالع ع ى  تطويرفي سااقة الدراسات ال ا سهي .1

 ا ةس واالستبانات في الدراسات السااقة.المق

الدراسات السااقة الطريق اما  الدراسة الحالةة وذلك مث مال  االطالع ع ى عةنات  تمهةد .1

 الدراسات السااقة واالفا ة منها في الدراسة الحالةة.

االلما  االوسائل االحصائةة المالئمة ل دراسة الحالةة مث مال  االطالع ع ى عةنات  .2

 ت السااقة.الدراسا
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات)منهجية الدراسة 

   المقدمة: (0 ـ 3)

  مجال الدراسة: (8 ـ 3)

  منهج الدراسة: (3 ـ 3)

   مجتمع الدراسة:  (4 ـ 3)

 والبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة عينة الدراسة:  (5 ـ 3)

 المعلوماتالبيانات ولدراسة ومصادر الحصول على ا اةأد:  (6 ـ 3)

 متغيرات الدراسة:  (7 ـ 3)

 المعالجات اإلحصائية:  (2 ـ 3)

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:  (9 ـ 3)

 صدق أداة الدراسة وثباتها:  (01 ـ 3)
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 الثالثالفصل 

 منهجية الدراسة

 المقدمة: (0 ـ 3) 
 

التأكد البة ي في العالقة بةث مرونة لعد   عد المُ  ا  ر معرفة ة يلىهدف  الدراسة الحالة

ووفقًا لإلجراءات المنهجةة . الموار  البقرية وإستدامة الموار  البقرية في البنوك التجارية ا ر نةة

المستخد أ مجا  الدراسةأ مجتمت  لمنهج الدراسةالمعمو  بها فقد تسمث هذا الفصل وصفًا 

الدراسة ومصا ر  اة أ هاأ والبةانات القخصةة والوظةفةة الفرا  عةنة الدراسةأ الدراسة وعةنت

التوزيت الطبةعي متغةرات الدراسةأ المعالجات اإلحصائةةأ أ المع وماتالبةانات و الحصو  ع ى 

 .صدا أ اة الدراسة و باتهايضافة يلى  لمتغةرات الدراسة

 مجال الدراسة: (8 ـ 3)
 

( بنكًا 08نوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان والبالغ عد ها )تسمث مجا  الدراسة الب

(. وهي www.Abj.org.jo)( 8106احسب التقرير الثامث والثال ون لجمعةة البنوك في ا ر ن ل عا  )

 (1-1كما موضحة االجدو  أ ناه )

 (0-3الجدو  )

 البنوك التجارية ا ر نةة

 البنك ت البنك ت
 ا ر ني الكويتي 7 العربي 0
 ا ه ي 2 المؤسسة العربةة المصرفةة 8
 اإلسكان ل تجارة والتمويل 9 ا ر ن 3
 اإلستثماري العربي ا ر ني 01 القاهرة عمان 4
 اإلستثماري  00 الما  ا ر ني 5
 اإلتحا  08 ا ر ني التجاري  6

 

 منهج الدراسة: (3 ـ 3)

http://www.abj.org.jo/
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تعد  المناهج الع مةة التي يمكث استخدامها في البحوث والدراسات مث  رغدع ى ال

 افي  راسته ةالباحث تيعتمدأ الع مةة كالمنهج الوصفي والتجريبي و راسة الحالة والمنهج المقارن 

مث مال   راسة العالقة بةث جمةت المتغةرات الرئةسة  التح ة ي -الحالةة ع ى المنهج الوصفي

 .المبحو ة البنوكدة بةاناتها مث والفرعةة والمستم

 مجتمع الدراسة: (4 ـ 3)
 

المد ريث ونوابهد العام ةث في اإل ارتةث الع ةا والوسطى )الدراسة مث  مجتمت تكون 

 .البنوك التجارية ا ر نةة( في ومد ري القطاعاتومساعد هد 

عينة الدراسة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة :  (5 ـ 3)

 سةالدرا
 

المد ريث ونوابهد ومساعد هد العام ةث في اإل ارتةث الع ةا والوسطى )مث تد يمتةار عةنة 

 ( فر ًا.871امقدار )مجتمت الدراسة البنوك التجارية ا ر نةة ( في ومد ري القطاعات

أ وقد ب غ عد  ( استبانة ع ى أفرا  عةنة الدراسة871بتوزيت ) ةالباحث  وع ةهأ قام

( استبانة مث عد  االستبانات الموزعة. وبعد فحه 857مسترجعة ما مجم ه )االستبانات ال

( استبانة غةر صالحة وغةر مكتم ة البةانات. وبهذا 80االستبانات المسترجعةأ تبةث أن هناك )

( %27.41( استبانة بنسبة م وية ب غ  )836أصبد عد  االستبانات الصالحة ل تح ةل ما مجم ه )

 الموزعة.مث عد  االستبانات 

 مث حةث الخصائه القخصةة والوظةفةة  فرا  عةنة الدراسة( 8 - 3الجدو  )وضد  

 .(والمسمى الوظةفي عد  سنوات الخبرةوالعمرأ والمؤهل الع ميأ  الجنسأ)

 

 (8 - 3) الجدو 
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 الخصائه القخصةة والوظةفةةحسب  عةنة الدراسةتوزيت أفرا  
 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 النوع اإلجتماعي
 66.10 056 ذكر
 33.90 21 أنثى

 العمر

 9.32 22 سنة فأقل 35

 13.98 33    سنة 41  – 36 من

 55.51 131    سنة 45  – 40 من

 13.13 31    سنة 51  – 46 من

 8.06 09 سنة فأكثر 50

 المؤهل العلمي

 52.54 124 بكالوريوس
 2.97 7 دبلوم عال
 35.17 83 ماجستير
 9.32 22 دكتوراه

 عدد سنوات الخبرة

 11.44 87 سنوات فأقل 5

 24.57 58 سنوات 01 أقل من – 6 من

 49.58 117 سنة 05 أقل من  – 01 من

 14.41 34 سنة فأكثر 05

 011 836 المجموع
 

 أن:( 8 - 3)يذ تبةث النتائج المعروضة في الجدو   

مث ا فرا  المبحو ةث ( %33.90) د مث الذكور في حةث كان  نسبةه( %66.10تبةث أن )الجنس:  -1

 .عةنة الدراسة هد مث اإلناث

( هد مث الف ة %13.98أ وأن )فأقل سنة  35نلعمريةالف ة هد مث ( %9.32تبةث أن )العمر:  -2

 45 سنة يلى 40( هد ممث تتراوح أعمارهد مث %55.51سنةأ كما أن ما نسبته ) 41يلى  36العمرية مث 

مث ( %8.06) كان  نسبةوامةرًاأ سنةأ  51يلى  46( هد مث الف ة العمرية مث %13.13وان )سنةأ 

 سنة فأكثر. 50ممث أعمارهد اكثر مث ا فرا  المبحو ةث عةنة الدراسة 

في  حم ة شها ة البكالوريوسهد مث ( مث االفرا  المستجةبةث %52.54تبةث أن )المؤهل العلمي:  -3

( مث االفرا  %2.97وان )(أ %35.17ا فرا   المستجةبةث مث حم ة شها ة الماجستةر ) ةحةث كان  نسب

ا فرا  المستجةبةث مث حم ة  نسبةوأمةرًاأ فقد يتسد ان حم ة شها ة الدب و  العا أ هد مث المستجةبةث 

 .(%9.32شها ة الدكتوراه ما مجم ه )
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مبرة ( مث ا فرا  الذ ث لد هد %11.44و  نسبة )( يلى وج8 - 3أشار الجدو  ): عد  سناات الخبرة -4

أقل مث سنوات يلى  6مبرة تتراوح مث ( هد مث ا فرا  الذ ث لد هد %24.57نسبة )أ وأن فأقل سنوات 5

أقل سنة يلى  11مبرة تتراوح مث ( هد مث ا فرا  الذ ث لد هد %49.58في حةث كان  نسبة )سنةأ  11

سنة  15مبرة لد هد ممث  فرا  المبحو ةث هد مث ا( %14.41) ين نسبةأ فقد تبةث وأمةراً سنةأ  15مث 

 فأكثر.

 ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات الدراسة  واتأد: (6 ـ 3)

 جمت البةانات وتح ة ها ع ى النحو  غراضالبحثةة  ا  واتع ى عد  مث  ةالباحث تيعتمد

 :اآلتي

تح ةل المسمون مث لفي هذا الجانب  ةالباحث  : سع)المصا ر الثانوية( الناري  اإلطار .1

ع ى المصا ر  اإلطالعيذ تد أ الدراسة متغةراتالباحثةث ممث كتبوا في مجا   أراءمال  تح ةل 

وما تسمنته مث مؤتمرات وتقارير وبحوث ورسائل واطاريد فساًل أ االنج ةزيةالعربةة و الع مةة 

 ث االنترن  ذات العالقة اموضوع الدراسة. عث المقاالت والبحوث التي تد الحصو  ع ةها م

 اة في هذا الجانب يلى االستبانة كأ ةالباحث ت)المصا ر ا ولةة(: لجأ المةداني اإلطار .1

كونها التقنةة ا برز في جمت البةانات الخاصة االااهرة لتخست الحقًا ل تبويب  أرئةسةة ل دراسة

( فقرة امقةاس لةكرت 48). حةث تسمن  رضوالتصنةم والمعالجة واإلمتبار والتح ةل  د الع

يضافة يلى المقاب ة ا ولةة . كل يجااة أهمةة نسبةة أمذتأ احةث Five Likert Scaleالخماسي 

 ( أربعةستبانةاالأ اة الدراسة الرئةسة )سمن  توقد (. 1اقكل شخصي والمرفقة في الم حق رقد )

 أجزاءأ هي:

( 6مث مال  ) عةنة الدراسة فرا   القخصةة والوظةفةة الجزء الخاص االمتغةرات الجزء األنل:

 (. والمسمى الوظةفي والعمرأ والمؤهل الع ميأ عد  سنوات الخبرة الجنسأمتغةرات وهي )
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المرونة الوظةفةةأ أ وهي ) ال ة أاعا عبر  مرونة الموار  البقربةتسمث مقةاس  الجزء الثاةي:

 ( فقرة لقةاسهاأ مقسمة ع ى النحو اآلتي:02( و)المرونة الس وكةة ومرونة المهارات

مرونة الموارد 

 البشرية
 مرونة المهارات المرونة السلوكية المرونة الوظيفية

    

 6 6 6 عدد الفقرات
 

 02 - 03 08 - 7 6 - 0 ترتيب الفقرات
 

 (09مث الفقرة رقد )لقةاسهاأ  ات( فقر 9عبر ) عد  التأكد البة يتسمث مقةاس  :الثالثالجزء 

 (.87ولغاية الفقرة رقد )

توازن الحةاة أ وهي ) ال ة أاعا عبر  يستدامة الموار  البقريةتسمث مقةاس  :الرابعالجزء 

 ( فقرة لقةاسهاأ مقسمة ع ى النحو اآلتي:05( و)الوظةفةةأ المسؤولةة القخصةة الفرص الوظةفةة

إستدامة الموارد 

 البشربة

توازن الحياة 

 الوظيفية

المسؤولية 

 صيةالشخ
 الفرص الوظيفية

    

 5 5 5 عدد الفقرات
 

 48 - 32 37 - 33 38 - 82 ترتيب الفقرات

 

( وفق مقةاس لةكرت 5 - 0مث )في أ اة الدراسة )اإلستبانة( وتراوح مدى االستجااة  

 كا تي: Five Likert Scale الخماسي
 

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة بدائل اإلجابة
ال أوافق على 

 اإلطالق
 

 (0) (8) (3) (4) (5) الدرجة
 
 

 متغيرات الدراسة: (7 ـ 3)
 

 ىيلااإلستنا  قام  الباحثة بتحد د أاعا  وقةاس الدراسة المستقل مرونة الموار  البقرية 

(8107) Úbeda-García; Claver-Cortés; Marco-Lajara & Zaragoza-Sáez  (8107)؛ Esfahan, Rezaii, 

Koochmeshki & Parsa  (2015)؛ Rezaei, Viese & Shiri .كما تد  لقةاس مرونة الموار  البقرية
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 Ehnert, Parsa, Roper, Wagner (8106)أ Esfahan, Rezaii, Koochmeshki & Parsa (8107)اإلستنا  يلى 

&  Muller-Camen( 8103أ )Jerome يستدامة الموار  البقرية. وتد اإلعتما  ع ى قةاس لNewkirk & 

Lederer (2006) ( 8104؛)  Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang & Chow  لقةاس المتغةر المعد  عد  التأكد

 البة ي.

 

 المعالجات اإلحصائية: (2 ـ 3)
 

ا سالةب إلستخدا   ةالباحث عمدتمتبار فرضةاتها إس  ة الدراسة و ألالجااة عث 

 اإلحصائةة التالةة: 

 تغةرات الديمغرافةة  فرا  عةنة الدراسة.التكرارات والنسب الم وية لوصم الم 

 مث مال  يجراء يمتبار  التوزيت الطبةعي ل بةانات متباراKolmogorov-Smirnov. 

 متبار كرونباخ ألفا لمعرفة  بات فقرات االستبانةا. 

 .المتوسطات الحسابةة واإلنحرافات المعةارية لتحد د ا همةة النسبةة لمتغةرات الدراسة وفقراتها 

 مستوى متغةرات الدراسةأ والذي تد يحتسااه و   لة طو  الف ة والتي تقسي اقةاس ممارسةمعا

 وفقًا ل معا لة التالةة:

 

  وبناء ع ى ذلك يكون:

 8333 أقل مث - 0 مث المنخفض الممارسة/ المستوى 

  3366 لغاية  - 8333 مث المتوسو الممارسة/ المستوى 
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 أكثر.ف 3367 مث  تفتالمر  الممارسة/ المستوى 

  معامل تسخد التبا ثVariance Inflation Factor  وامتبار التبا ث المسموحTolerance  ل تأكد

 بةث المتغةرات المستق ة. Multicollinearityمث عد  وجو  تعد ية ارتباط 

   تح ةل اإلنحدار المتعدMultiple Regression Analysis   لبةان تأ ةر أكثر مث متغةر مستقل

 اات واحد.ع ى متغةر ت

  الهرمي )الهةك ي(  تح ةل اإلنحدار المتعدHierarchical Multiple Regression  الُمعد   ا  رلقةاس

 .لعد  التأكد البة ي
 
 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة: (9 ـ 3)
 

 الطبةعيق مث توفر التوزيت  تحق  لوذلك أ "Kolmogorov Smirnov Testمتبار اتد يجراء 

فرضةات متبار اس بًا ع ى نتائج  والذي في حالة عد  توفره مث الممكث التأ ةرنات في البةا

 (.3 - 3الدراسةأ وكما هو موضد االجدو  )

 (3 - 3جدو  )

 التوزيت الطبةعي لمتغةرات الدراسة

 النتيج  .Kolmogorov – Smirnov  *Sig المتغير ت

 0.063 03141 مرونة الموارد البشرية 0
 التوزيع تتبع

 الطبيعي

 13300 13964 المرونة الوظيفية 0 - 0
التوزيع  تتبع

 الطبيعي

 13540 13218 المرونة السلوكية 8 - 0
التوزيع  تتبع

 الطبيعي
 13450 13259 مرونة المهارات 3 - 0

التوزيع  تتبع

 الطبيعي
 0.056 1.487 عدم التأكد البيئي 8

التوزيع  تتبع

 الطبيعي

 0.092 03933 يةإستدامة الموارد البشر 3
التوزيع  تتبع

 الطبيعي

يتبع التوزيع  0.908 0.806 توازن الحياة الوظيفية 0 - 3
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 الطبيعي
 0.711 0.661 المسؤولية الشخصية 8 - 3

يتبع التوزيع 

 الطبيعي

 0.774 0.700 الفرص الوظيفية 3 - 3
التوزيع  تتبع

 الطبيعي

 (.⍺<  0.05توى الداللة )مالحاة: * يكون التوزيت طبةعةًا عندما يكون مس
 

أن  يالحظفإنه  أ(  0.05( وعند مستوى  اللة )3 - 3)ويتسد مث نتائج الجدو  

متغةرات التوزيت الطبةعي لكل  قةد. حةث كان  متغةرات الدراسة جمةعها موزعة اقكل طبةعي

 ة.( وهو المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائةة لهذه الدراس0.05أكبر مث )الدراسة 
 

 صدق أداة الدراسة  وثباتها: (01 ـ 3)

   صدق أداة الدراسة: (0 ـ 01 ـ 3) 
 

ستبانة تد عرضها ع ى عد  مث المحكمةث لغرض قةاس الصدا الااهري لمتغةرات اال

(أ 0رقد ) االم حق ( وأسماء المحكمةث08مث ذوي االمتصاص اموضوع الدراسة ب غ عد هد )

اقأن  أرائهدالدراسة وفرضةاتها واستطالع   هدافئمتها ل تأكد مث صحة الفقرات ومدى مال

نتج أ مث الناحةة الع مةة تهايسمث وضوح الفقرات و ق قدرتها ع ى قةاس متغةرات الدراسة وبما

ع ةها  واإلضافةعم ةة الحذف والتعد ل  يجراء احةث تد ةهتما  الباحثي عث ذلك مالحاات نال  

 أغن االمالحاات التي  ا مذوتد أ رات واز واجةتهاوبالقكل الذي يسمث عد  تكرار العبا

 عث يعتما  فسالً  ل متغةراتكما تد التركةز ع ى يمتةار العبارات المالئمة أ ستبانةصالحةة اال

صورته النهائةة  في االستبةان وبذلك مرج. عبارات وجمل قصةرة ولغة سه ة وواضحة في كتابتها

 (.8كما موضد االم حق رقد )
 

   أداة الدراسة ثبات: (8 ـ 01 ـ 3)
 

 Cronbachامتبار االتساا الدام ي كرونباخ ألفا )تد استخدا  لحساب معامل الثبات 

Alphaبتطبةق أ اة  راسته اصورتها النهائةة ع ى أفرا  عةنة الثبات  الباحثمث مال  قةا   (أ
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بةث نتائج أ اة الثبات لهذه   (4 - 3) . والجدو ( فر ًا مث مارج أفرا  عةنة الدراسة31المكونة مث )

 اة أ التي تد  ع ى تمتت أ( قةد الثبات لمتغةرات الدراسة الرئةسة4 - 3 وضد الجدو  )يذ الدراسة. 

 Sekaran) الدراسة اصورة عامة امعامل  بات عا  وبقدرتها ع ى تحقةق أغراض الدراسة وفقًا لن

& Bougie, 2013 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 (4 - 3الجدو  )

 االتساا الدام ي  اعا  االستبانة )مقةاس كرونباخ ألفا(معامل  بات 

 البعد ت
عدد 

 الفقرات
  ألفا( α) قيمة

 13981 02 مرونة الموارد البشرية 0

 13209 6 المرونة الوظةفةة 0ـ  0

 13281 6 المرونة الس وكةة 8ـ  0

 13219 6 مرونة المهارات 3ـ  0

 13268 9 عدم التأكد البيئي 8

 13272 05 الموارد البشرية إستدامة 3

 13779 5 توازن الحةاة الوظةفةة 0ـ  3

 13740 5 المسؤولةة القخصةة 8ـ  3

 13789 5 الفرص الوظةفةة 4ـ  3
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 الرابعالفصل 

  واختبار الفرضيات حصائي للدراسةنتائج التحليل اإل
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 الرابعالفصل 

  واختبار الفرضيات راسةنتائج التحليل االحصائي للد
 

 المقدمة: (0 ـ 4)
 

مننث  متغةراتهنناعننث عةنننة الدراسننة  إلجاانناتهننذا الفصننل نتننائج التح ةننل اإلحصننائي  تننناو  

مننال  المتوسننطات الحسننابةة واالنحرافننات المعةاريننة لكننل متغةننرات الدراسننة وا همةننة النسننبةةأ كمننا 

 صائةة الخاصة اكل منها. تناو  الفصل امتبار فرضةات الدراسة والدالالت اإلح
 

 حصائي للدراسةنتائج التحليل اإل: (8 ـ 4)
 

المرونة الوظةفةةأ المرونة الس وكةة ) مستوى مرونة الموارد البشريةما  (:0 - 8 - 4)
 ؟عمانالبنوك التجارية األردنية بمدينة في  (ومرونة المهارات
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المروننننة السننن وكةة ومروننننة المروننننة الوظةفةنننةأ ) مسنننتوى مروننننة المنننوار  البقنننريةلوصنننم 

المتوسننطات سننتخدا  يلننى ا ةالباحثنن تأ لجننأفنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان (المهننارات

 4)؛   (8 - 4؛ ) (0 - 4و  )انحرافات المعةاريةأ وأهمةة الفقرةأ كما هو موضد االجدالحسابةة واال

- 3.)   

 

 

 

 

 

 

 (0 - 4) جدو 

في البنوك التجارية  ومستوى المرونة الوظةفةةفات المعةارية المتوسطات الحسابةة واالنحرا 

  ا ر نةة امد نة عمان

المتاسط   المرنة  الاظيفي  ت
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 المستال  الفقرة

0 
تتصم ممارسات ي ارة الموار  البقرية في 

 مصرفنا االمرونة
 متوسط 3 8731. 3.184

8 
تمت ك موار نا البقرية القدرة ع ى التكةم 

 لمتط بات التغةةر في بة ة العمل
 متوسط 8 8371. 3.221

3 
يقو  مصرفنا بتعد ل ناا  موار ه البقرية 

 لمواكبة البة ة التنافسةة المتغةرة
 متوسط 0 8641. 3.251

4 
يصمد مصرفنا ممارسات ي ارة الموار  البقرية 

 اروف العملاطريقة تمكنه مث التكةم ل
 متوسط 5 8271. 3.127

5 

يقو  مصرفنا اإجراء تغةرات في ممارسات 
ي ارة الموار  البقرية بهدف مواءمة ناا  

 الموار  البقرية مت متط بات العمل 
 متوسط 4 8311. 3.180

 متوسط 6 8721. 3.063تمكننا ممارسات الموار  البقرية مث القدرة  6
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 ع ى البقاء في مةدان المنافسة
 متوسط - 6171. 3.171 للمرنة  الاظيفي المتاسط الحسايي ناالةحراف المعيادي العام 

 

 االمرونننة الوظةفةننةالمتع قننة العبننارات عننث  عةنننة الدراسننةيجااننات  (0 - 4الجنندو  ) وضنند 

 ل مروننة الوظةفةنةحةنث تراوحن  المتوسنطات الحسنابةة  أفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

 (3.171)امتوسنننو ك ننني مقنننداره  (3.251 -3.063)بنننةث  وك التجارينننة ا ر نةنننة امد ننننة عمنننانفننني البنننن

فنني البنننوك  ل مرونننة الوظةفةننة المتوسننو المسننتوى س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى ع ننى مقةننا

يقــام رصــرفنا يتعــديل ةظــام فنني المرتبننة ا ولننى فقننرة "ت جنناء. يذ التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان

وهنو أع نى منث ( 3.251) امتوسنو حسنابي ب نغ" المتغيـرة ررة  لمااكبـ  البيئـ  التنافسـي رااد ه الب

 ةفةمننا حصنن   الفقننر  (،8641.) اننحوورنم معيووبرغ ب وو  (أ3.171البننالغ ) المتوسننو الحسننابي العننا 

ع ننى المرتبننة   تمكننــا رمادســات المــااد  البرــرة  رــ  القــددة علــى البقــاء فــي ريــدان المنافســ  

 مننننث المتوسننننو الحسننننابي الك نننني والبننننالغأ نننننى وهننننو ( 3.063) امتوسننننو حسننننابيمةننننرة وا  السا سننننة

  المننخفض فني اسنتجااات أفنرا  ويبةث الجدو  أيسًا التقنت   (.8721.) اننحرنم معيبرغ( 3.171)

وهننو مننا  اافقراتهنن فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان المرونننة الوظةفةننةحننو   عةنننة الدراسننة

فنني البنننوك التجاريننة المرونننة الوظةفةننة حننو   عةنننة الدراسننةفنني وجهننات ناننر أفننرا   يعكننس التقننارب

ويقنةر الجندو  أيسنًا يلنى التقنارب فني قنةد المتوسنطات الحسنابةة. وبقنكل  أا ر نةة امد نة عمنان

أفنرا  وجهنة نانر منث  فني البننوك التجارينة ا ر نةنة امد ننة عمنانالمرونة الوظةفةنة  تبةث أن  أعا 

  .متوسطة  كان راسةعةنة الد

 السن وكةةالمتع قنة االمروننة العبنارات عنث  عةنة الدراسنةيجااات  (8 - 4الجدو  )كما  بةث 

 السن وكةةل مروننة حةث تراوحن  المتوسنطات الحسنابةة  أفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

 (3.492)ك ننني مقنننداره امتوسنننو  (3.176 -3.736)بنننةث  فننني البننننوك التجارينننة ا ر نةنننة امد ننننة عمنننان
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فنني البنننوك  السنن وكةةل مرونننة  المسننتوى المتوسننوس لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى ع ننى مقةننا

فــي  يغيــر األفــرا  العــارلي فنني المرتبننة ا ولننى فقننرة "ت جنناء. يذ التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان

وهنو أع نى منث ( 3.992) امتوسو حسنابي ب نغ" ر  سلاكياتهم استجاب  لمتطلبات الزبائ  رصرفنا

 ةفةمننا حصنن   الفقننر  (،9311.) اننحوورنم معيووبرغ ب وو  (أ3.492البننالغ ) المتوسننو الحسننابي العننا 

لطبيعـــ  النغيـــرات فـــي نظـــائفهم يســـاعد علـــى البقـــاء فـــي ريـــدان  اســـتجاب  رـــاظفي رصـــرفنا 

منننث المتوسنننو أ ننننى وهنننو ( 3.045) امتوسنننو حسنننابيوا مةنننرة  السا سنننةع نننى المرتبنننة   المنافســـ 

  (.9381.) اننحرنم معيبرغ( 3.492) سابي الك ي والبالغالح

المرونننة حننو   عةنننة الدراسننة  المنننخفض فنني اسننتجااات أفننرا  ويبننةث الجنندو  أيسننًا التقننت  

وهننو مننا يعكننس التقننارب فنني وجهننات  اافقراتهنن فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان السنن وكةة

ويقنةر  أفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمنان  وكةةالسالمرونة حو   عةنة الدراسةنار أفرا  

 السن وكةةالمرونة  تبةث أن  أالجدو  أيسًا يلى التقارب في قةد المتوسطات الحسابةة. وبقكل عا 

  .متوسطة  كان أفرا  عةنة الدراسةوجهة نار مث  في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

 (8 - 4) جدو 

في البنوك التجارية  ومستوى المرونة الس وكةةبةة واالنحرافات المعةارية المتوسطات الحسا 

  ا ر نةة امد نة عمان

المتاسط   المرنة  السلاكي  ت
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 الفقرة

 المستال 

7 
مت عا ات العمل   تكةم موظفي مصرفنا

  المتغةرة
 متوسط 5 7821. 3.120

2 

عا ات  مصرفنافي  لعام ةثيغةر ا فرا  ا
البة ة لمتط بات التغةةر في ستجااة العمل ي
 التنافسةة

 مرتفع 3 9931. 3.736

9 
عا ات  مصرفنافي  يغةر ا فرا  العام ةث

التغةرات في بة ة لمتط بات  ستجااةي عم هد
 مرتفع 8 9661. 3.883
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 العمل

01 
العمل مت متط بات   تكةم موظفي مصرفنا

 فترة قصةرةمال   المتغةرة
 متوسط 4 7781. 3.176

00 

لطبةعة النغةرات في  استجااة موظفي مصرفنا
وظائفهد يساعد ع ى البقاء في مةدان 

 المنافسة
 متوسط 6 9381. 3.045

08 
مث  مصرفنافي  يغةر ا فرا  العام ةث

 س وكةاتهد استجااة لمتط بات الزبائث
 مرتفع 0 9311. 3.992

 متوسط - 6541. 3.492 للمرنة  السلاكي اف المعيادي العام المتاسط الحسايي ناالةحر 

 

المتع قننننة امرونننننة العبننننارات عننننث  عةنننننة الدراسننننةيجااننننات  (3 - 4الجنننندو  )وأمةننننرًاأ ياهننننر 

لمروننة حةنث تراوحن  المتوسنطات الحسنابةة  أفي البنوك التجارية ا ر نةنة امد ننة عمنان المهارات

امتوسننو ك نني مقننداره  (3.864 - 3.075)بننةث  ة امد نننة عمننانفنني البنننوك التجاريننة ا ر نةنن المهننارات

فنني  لمرونننة المهننارات المسننتوى المتوسننوس لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى ع ننى مقةننا (3.255)

يمتلـك رـاظفي رصـرفنا في المرتبة ا ولى فقرة "ت جاء. يذ البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

وهنو أع ننى مننث ( 3.864) امتوسننو حسنابي ب ننغ" رختلفــ  رهـادات رتعــد ة يــتم اســتخدارها ياظــائ 

 ةفةمننا حصنن   الفقننر  (،9881.) اننحوورنم معيووبرغ ب وو  (أ3.255البننالغ ) المتوسننو الحسننابي العننا 

ع ننى   رتطلباتــه رــ  المهــادات الجديــدة رــ  خــالل إعــا ة التــددةب تلبيــ  رــ  يــتمك  رصــرفنا 

 مث المتوسو الحسابي الك ني والبنالغأ نى و وه( 3.075) امتوسو حسابيوا مةرة  السا سةالمرتبة 

  (.8381.) اننحرنم معيبرغ( 3.255)

مرونننة حننو   عةنننة الدراسننة  المنننخفض فنني اسننتجااات أفننرا  ويبننةث الجنندو  أيسننًا التقننت  

وهنو مننا يعكننس التقنارب فنني وجهننات  اافقراتهنن فنني البننوك التجاريننة ا ر نةننة امد ننة عمننانالمهنارات 

ويقنةر  أفني البننوك التجارينة ا ر نةنة امد ننة عمنان مرونة المهناراتحو   اسةعةنة الدر نار أفرا  
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 مروننة المهنارات تبنةث أن  أالجدو  أيسًا يلى التقارب في قةد المتوسطات الحسنابةة. وبقنكل عنا 

  .متوسطة  كان أفرا  عةنة الدراسةوجهة نار مث  في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 - 4) جدو 

في البنوك التجارية  مرونة المهاراتومستوى المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية  

  ا ر نةة امد نة عمان

المتاسط  ررنة  المهادات ت
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 المستال  الفقرة

03 
قدرة في تحويل ونقل موظفةه  يمت ك مصرفنا

 سرورةيلى وظائم مخت فة عند ال
 متوسط 3 8491. 3.135

04 
يسعى موظفي مصرفنا لتحد ث مهاراتهد 

 اقكل مستمر
 متوسط 4 8641. 3.109

05 
متط باته مث  ت بةة مث  تمكث مصرفنا

 المهارات الجد دة مث مال  يعا ة التدريب
 متوسط 6 8381. 3.075

06 
يقو  مصرفنا اإستقطاب ا فرا  ذوي الموهبة 

 مل فةهامتعد ي المهارات ل ع
 متوسط 5 8741. 3.094

07 
يمت ك موظفي مصرفنا مهارات متعد ة  تد 

 استخدامها بوظائم مخت فة
 مرتفع 0 9881. 3.864
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02 
يسعى موظفي مصرفنا لتطوير قدراتهد اقكل 

 مستمر
 متوسط 8 7631. 3.255

 سطمتو - 6191. 3.255 لمرنة  المهاداتالمتاسط الحسايي ناالةحراف المعيادي العام 

 
 

 ؟عمانللبنوك التجارية األردنية بمدينة  مستوى عدم التأكد البيئيما  (:8 - 8 - 4)

  

 ةالباحثن تأ لجنأالتجارينة ا ر نةنة امد ننة عمنانعد  التأكند البة ني ل بننوك مستوى لوصم 

و  انحرافات المعةاريةأ وأهمةة الفقرةأ كما هو موضد االجدالمتوسطات الحسابةة واالستخدا  يلى ا

(4 - 4).   

 

 

 

 (4 - 4) جدو 

التجارية ا ر نةة عد  التأكد البة ي ل بنوك ومستوى المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية  

  امد نة عمان

المتاسط  عدم التأكد البيئي ت
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 الفقرة

 المستال 

 مرتفع 8 8431. 4.225  تنبأ مصرفنا بتحركات منافسةه 09

81 
يمت ك مصرفنا قدرة ع ى مجابهة التنوع الكبةر 

 في طبةعة المنافسة
 مرتفع 0 7851. 4.278

80 
 واجه مصرفنا التهد دات مث المنافسة الحا ة 

 في تنوع الخدمات المصرفةة
 مرتفع 2 9451. 3.834

88 
يجااه مصرفنا التهد دات مث المنافسة السعرية 

 ل خدمات المصرفةة المقدمة
 مرتفع 9 8761. 3.793

 مرتفع 6 8851. 4.007  تنبأ مصرفنا بتغةرات الط ب ع ى مدماته 83

84 
يمت ك مصرفنا قدرة ع ى مجابهة تنوع عا ات 

 شراء الخدمات المصرفةة لدى زبائنه 
 مرتفع 5 8591. 4.015



52 

85 
طرا تقديد في  واجه مصرفنا التنوع الكبةر 

 الخدمات 
 مرتفع 7 8691. 3.943

 مرتفع 4 8881. 4.135 تتصم مدمات مصرفنا االجو ة العالةة 86

87 
تتغةر تقنةات تقديد الخدمات المصرفةة لدى 

 مصرفنا اقكل سريت
 مرتفع 3 8421. 4.172

 مرتفع - 5971. 4.045 لعدم التأكد البيئيالمتاسط الحسايي ناالةحراف المعيادي العام 

 

 المتع قننة اعنند  التأكنند البة ننيالعبننارات عننث  اسننةعةنننة الدر يجااننات  (4 - 4الجنندو  ) وضنند 

لعننند  حةنننث تراوحنن  المتوسننطات الحسننابةة  أالبنننوك التجارينننة ا ر نةننة امد نننة عمننان الننذي  واجننه

امتوسننو  (4.278 -3.793)بننةث  البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان الننذي  واجننه التأكنند البة نني

لعنند  التأكنند  سنني الننذي يقننةر يلنى المسننتوى المرتفننتس لةكنرت الخماع ننى مقةننا (4.045)ك ني مقننداره 

فننني المرتبنننة ا ولنننى فقنننرة ت جننناء. يذ البننننوك التجارينننة ا ر نةنننة امد ننننة عمنننان النننذي  واجنننه البة ننني

 امتوسننو حسننابي ب ننغ" فــي طبيعــ  المنافســ يمتلــك رصــرفنا ةقــددة علــى رجايهــ  التنــاع الكبيــر "

 (،7851.) اننحرنم معيوبرغ ب و  (أ4.045بالغ )ال وهو أع ى مث المتوسو الحسابي العا ( 4.278)

يجابـــه رصـــرفنا التهديـــدات رـــ  المنافســـ  الســـعرة  للخـــدرات المصـــرفي    ةفةمنننا حصننن   الفقنننر 

مننننث المتوسننننو أ نننننى وهننننو ( 3.793) امتوسننننو حسننننابيوا مةننننرة  التاسننننعةع ننننى المرتبننننة   المقدرــــ 

  ةث الجنننندو  أيسننننًا التقننننت  ويبنننن (.8761.) اننحوووورنم معيووووبرغ( 4.045) الحسننننابي الك نننني والبننننالغ

التجارينة البننوك  النذي  واجنه عند  التأكند البة نيحنو   عةننة الدراسنةالمنخفض في استجااات أفنرا  

حنو   عةننة الدراسنةوهنو منا يعكنس التقنارب فني وجهنات نانر أفنرا   اافقراتهن ا ر نةة امد نة عمنان

ويقنةر الجندو  أيسنًا يلننى  أ ننة عمنانالتجارينة ا ر نةنة امدالبننوك  النذي  واجنه عند  التأكند البة ني

 النننذي  واجنننه عننند  التأكننند البة ننني تبنننةث أن  أالتقنننارب فننني قنننةد المتوسنننطات الحسنننابةة. وبقنننكل عنننا 

  .مرتفعاً  كان أفرا  عةنة الدراسةوجهة نار مث  التجارية ا ر نةة امد نة عمانالبنوك 
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ةاة الوظةفةةأ المسؤولةة توازن الح) مستوى إستدامة الموارد البشريةما  (:3 - 8 - 4)
 ؟عمانالبنوك التجارية األردنية بمدينة في  (القخصةة الفرص الوظةفةة

 

تننوازن الحةنناة الوظةفةننةأ المسننؤولةة القخصننةة ) المننوار  البقننرية يسننتدامةمسننتوى لوصننم 

سننننتخدا  يلننننى ا ةالباحثنننن تأ لجننننأفنننني البنننننوك التجاريننننة ا ر نةننننة امد نننننة عمننننان (الفننننرص الوظةفةننننة

؛  (5 - 4و  )انحرافننات المعةاريننةأ وأهمةننة الفقننرةأ كمننا هننو موضنند االجنندات الحسننابةة واالالمتوسننط

  (.7 - 4)؛   (6 - 4)

 

 

 

 

 

 (5 - 4) جدو 

في البنوك التجارية  توازن الحةاة الوظةفةةومستوى المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية  

  ا ر نةة امد نة عمان

 تاازن الحياة الاظيفي  ت
المتاسط 
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 المستال  الفقرة

82 
سةاسة منفص ة ل توازن بةث مصرفنا لدي 

 العمل والحةاة
 متوسط 3 8651. 3.154

89 
المقاركة في مطة  يقجت مصرفنا موظفةه

 العمل تمكافأ
 متوسط 2 8571. 3.176

 متوسط 1 8681. 3.184 في مصرفنا االمرونةساعات العمل تتصم  31

 متوسط 4 8711. 3.097 ساعات  ومةاً  1يعمل موظفي مصرفنا  30

 متوسط 5 8541. 3.037 مطة مصرفنا لموظفةه مناسبة ل جمةت 38

لتاازن الحياة المتاسط الحسايي ناالةحراف المعيادي العام 
 متوسط - 6291. 3.129 الاظيفي 
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المتع قننننة بتننننوازن الحةنننناة لعبننننارات اعننننث  عةنننننة الدراسننننةيجااننننات  (5 - 4الجنننندو  ) وضنننند 

لتننوازن حةنث تراوحن  المتوسنطات الحسنابةة  أفني البننوك التجارينة ا ر نةنة امد ننة عمنان الوظةفةنة

امتوسننو ك نني  (3.184 - 3.037)بننةث  فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان الحةنناة الوظةفةننة

لتننوازن الحةنناة  المتوسننوى المسننتوى س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننع ننى مقةننا (3.129)مقننداره 

تتصــ  فنني المرتبننة ا ولننى فقننرة "ت جنناء. يذ فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان الوظةفةننة

ــ ســاعات العمــل  ــي رصــرفنا بالمرنة وهننو أع ننى مننث المتوسننو ( 3.184) امتوسننو حسننابي ب ننغ" ف

خطـــ    ةمنننا حصننن   الفقنننر فة (،8681.) اننحووورنم معيوووبرغ ب ووو  (أ3.129البنننالغ ) الحسنننابي العنننا 

وهنو ( 3.037) امتوسنو حسنابيوا مةنرة  الخامسنةع ى المرتبة   رصرفنا لماظفيه رناسب  للجميع

ويبننةث الجنندو   (.8541.) اننحوورنم معيووبرغ( 3.129) مننث المتوسننو الحسننابي الك نني والبننالغأ نننى 

فني البننوك  ة الوظةفةنةتنوازن الحةناحو   عةنة الدراسة  المنخفض في استجااات أفرا  أيسًا التقت  

 عةنة الدراسةوهو ما يعكس التقارب في وجهات نار أفرا   اافقراته التجارية ا ر نةة امد نة عمان

ويقنةر الجندو  أيسنًا يلنى  أفي البنوك التجارية ا ر نةنة امد ننة عمنان توازن الحةاة الوظةفةةحو  

فنني البنننوك  تننوازن الحةنناة الوظةفةننة  تبننةث أن أالتقنارب فنني قننةد المتوسننطات الحسننابةة. وبقننكل عننا 

  .متوسطاً  كان أفرا  عةنة الدراسةوجهة نار مث  التجارية ا ر نةة امد نة عمان

المتع قننننة االمسننننؤولةة العبننننارات عننننث  عةنننننة الدراسننننةيجااننننات  (6 - 4الجنننندو  )كمننننا  بننننةث 

حسننننابةة حةننننث تراوحنننن  المتوسننننطات ال أفنننني البنننننوك التجاريننننة ا ر نةننننة امد نننننة عمننننان القخصننننةة

امتوسننو  (4.101 - 3.804)بننةث  فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان ل مسننؤولةة القخصننةة

ل مسننؤولةة  س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى المسننتوى المرتفننتع ننى مقةننا (3.995)ك نني مقننداره 

يسـتجيب في المرتبة ا ولنى فقنرة "ت جاء. يذ في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان القخصةة

وهنو ( 4.101) امتوسنو حسنابي ب نغ" فـي ييئـ  العمـل أ ائهـم ع لآلثاد المترتب  راظفي رصرفنا 
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فةمنا حصن    (،8861.) اننحرنم معيوبرغ ب و  (أ3.995البنالغ ) أع ى مث المتوسو الحسابي العا 

 وا مةنرة الخامسنةع نى المرتبنة   يكي  راظفي رصرفنا سلاكهم رع سلاك جماعـ  العمـل  ةالفقر 

اننحووورنم ( 3.995) منننث المتوسنننو الحسنننابي الك ننني والبنننالغأ ننننى وهنننو ( 3.804) امتوسنننو حسنننابي

حنو   عةننة الدراسنة  المنخفض في اسنتجااات أفنرا  ويبةث الجدو  أيسًا التقت   (.1.158) معيبرغ

 وهو ما يعكس التقارب في اافقراته في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان المسؤولةة القخصةة

فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة  المسننؤولةة القخصننةةحننو   عةنننة الدراسننةوجهننات ناننر أفننرا  

 تبننةث أن  أويقننةر الجندو  أيسننًا يلنى التقننارب فني قننةد المتوسنطات الحسننابةة. وبقنكل عننا  أعمنان

 اسنةأفرا  عةننة الدر وجهة نار مث  في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان المسؤولةة القخصةة

  .مرتفعاً   كان

 

 (6 - 4) جدو 

في البنوك التجارية  المسؤولةة القخصةةومستوى المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية  

  ا ر نةة امد نة عمان

المتاسط  المسؤنلي  الرخصي  ت
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 المستال  الفقرة

33 
في  تهداعث س وكةموظفي مصرفنا مسؤولةث 

 بة ة العمل
 مرتفع 3 9401. 4.041

34 
 عثلآل ار المترتبة يستجةب موظفي مصرفنا 

 في بة ة العمل أ ائهد
 مرتفع 0 8861. 4.101

35 
يسةطر موظفي مصرفنا ع ى س وكةاتهد 

 في بة ة العمل ةالذاتة
 مرتفع 8 9521. 4.048

36 
يصنت موظفي مصرفنا مةاراتهد اقكل 

 في بة ة العملمقصو  
 مرتفع 4 1.058 3.981

37 
يكةم موظفي مصرفنا س وكهد مت س وك 

 جماعة العمل
 مرتفع 5 1.158 3.804

 مرتفع - 7041. 3.995للمسؤنلي  المتاسط الحسايي ناالةحراف المعيادي العام 
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 الرخصي 
 

 

المتع قنننة انننالفرص العبنننارات عنننث  عةننننة الدراسنننةيجاانننات  (7 - 4الجننندو  )وأمةنننرًاأ ياهنننر 

ل فنرص حةنث تراوحن  المتوسنطات الحسنابةة  أفي البنوك التجارية ا ر نةة امد ننة عمنان ةةالوظةف

امتوسننو ك نني مقننداره  (4.157 - 3.398)بننةث  فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان الوظةفةننة

فننني  ل فننرص الوظةفةننة س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى المسننتوى المرتفننتع ننى مقةننا (3.885)

يـددك رـاظفي رصـرفنا فني المرتبنة ا ولنى فقنرة "ت جناء. يذ تجارية ا ر نةة امد نة عمانالبنوك ال

وهنو أع نى منث المتوسنو الحسنابي ( 4.157) امتوسنو حسنابي ب نغ" األ ناد المطلاب  رـنهم تنفيـذها

يضـــبط رـــاظفي   ةفةمنننا حصننن   الفقنننر  (،9181.) اننحووورنم معيوووبرغ ب ووو  (أ3.885البنننالغ ) العنننا 

 امتوسنو حسننابيوا مةنرة  الخامسنةع نى المرتبنة   لبيئـ  العمـل الرخصـي  نفقـاً رصـرفنا سـماتهم 

 (.1.288) اننحوورنم معيووبرغ( 3.885) مننث المتوسننو الحسننابي الك نني والبننالغأ نننى وهننو ( 3.398)

 الفنرص الوظةفةنةحنو   عةننة الدراسنة  المننخفض فني اسنتجااات أفنرا  ويبةث الجندو  أيسنًا التقنت  

وهنو منا يعكنس التقنارب فني وجهنات نانر أفنرا   اافقراتهن ا ر نةة امد نة عمنانفي البنوك التجارية 

ويقننةر الجنندو   أفنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننان الفننرص الوظةفةننةحننو   عةنننة الدراسننة

 الفنرص الفنرص الوظةفةنة تبنةث أن  أأيسًا يلى التقارب في قةد المتوسطات الحسابةة. وبقكل عا 

  .مرتفعاً   كان أفرا  عةنة الدراسةوجهة نار مث  رية ا ر نةة امد نة عمانفي البنوك التجا

 (7 - 4) جدو 

في البنوك التجارية  الفرص الوظةفةةومستوى المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية  

  ا ر نةة امد نة عمان

 الفرص الاظيفي  ت
المتاسط 
 الحسايي

االةحراف 
 المعيادي 

ترتيب أهمي  
 المستال  رةالفق
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32 
يسبو موظفي مصرفنا سماتهد القخصةة 

 لبة ة العمل وفقاً 
 متوسط 5 1.288 3.398

 مرتفع 2 9281. 4.094  درك موظفةنا معتقدات مصرفنا وقةمها 39

41 
 درك موظفي مصرفنا ا  وار المط وبة منهد 

 تنفةذها
 مرتفع 1 9181. 4.157

40 
 درك موظفي مصرفنا مسارات العمل 

 ةفةة الوظ
 مرتفع 4 1.085 3.838

48 
ياهر موظفي مصرفنا التسحةة المط وبة في 

 التعامل مت اآلمريث
 مرتفع 3 9001. 3.939

 مرتفع - 716. 3.885 للفرص انظيفي المتاسط الحسايي ناالةحراف المعيادي العام 
 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسةتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار : (3 ـ 4)

  

اننإجراء  ةالباحثنن  قبننل البنندء فنني تطبةننق تح ةننل اإلنحنندار إلمتبننار فرضننةات الدراسننة قامنن

اعننض اإلمتبنننارات وذلننك منننث أجننل ضنننمان مالءمنننة البةانننات إلفتراضنننات تح ةننل اإلنحننندارأ يذ تننند 

اإسنتخدا  معامنل  Multicollinearity المتغةنر المسنتقلأاعنا  التأكد مث عد  وجنو  يرتبناط عنا ي بنةث 

لكننل  Tolerance( وإمتبننار التبننا ث المسننموح اننه VIF) Variance Inflation Factorلتبننا ث تسننخد ا

( VIFمتغةننر مننث متغةنننرات الدراسننة مننت مراعننناة عنند  تجننناوز معامننل تسننخد التبنننا ث المسننموح انننه )

 (.1315أكبر مث ) Tolerance(. وأن تكون قةمة التبا ث المسموح اه 01ل قةمة )

اإحتسنناب  Normal Distributionاع البةانننات ل توزيننت الطبةعنني وتنند التأكنند أيسننًا مننث يتبنن

أ يذ ين البةانننات تتبننت التوزيننت الطبةعنني يذا كاننن  قةمننة معامننل اإللتننواء Skewnessمعامننل اإللتننواء 

 .(  بةث نتائج هذه اإلمتبارات2 - 4(أ والجدو  رقد )0تقل عث )
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 (8 - 4)جدو  

 Skewness االلتواء ومعامل Tolerance اه المسموح ثوالتبا  VIFنتائج امتبار تسخد التبا ث 

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة  ت

 0.255 - 1.431 2.318 المرونة الوظيفية 0

 0.491 - 1.345 2.895 المرونة السلوكية 8

 0.270 - 1.404 2.474 مرونة المهارات 3

 

د  وجننننننو  تنننننندامل مطنننننني متعنننننند  ( عنننننن8 - 4فنننننني الجننننندو  ) الننننننوار ة تسننننند مننننننث النتننننننائج 

Multicollinearity  المرونننة الوظةفةننةأ المرونننة مرونننة المننوار  البقننرية ) أاعننا  المتغةننر المسننتقلبننةث

( VIFتسننخد التبننا ث )معامننل  (أ وإن مننا  ؤكنند ذلننك قننةد معةننار يمتبننارالسنن وكةة ومرونننة المهننارات

؛  2.318( والبالغنننة )ة ومروننننة المهننناراتالمروننننة الوظةفةنننةأ المروننننة السننن وكةلألاعنننا  المتمث نننة بنننن )

 تسد أن قةد يمتبنار التبنا ث المسنموح انه كما (. 01)والتي تقل عث  ( ع ى التوالي2.474؛  2.895

(Tolerance( تراوحن  بنةث ).وهني 4311.  - 3451 )( ويعند هنذا مؤشنرًا ع نى عنند1315منث ) أكبنر  

أكنند مننث أن البةانننات تتبننت التوزيننت الطبةعنني . وقنند تنند التوجننو  يرتبنناط عننا ي بننةث المتغةننر المسننتقل

 (.0( حةث كان  القةد أقل مث )Skewnessاإحتساب معامل االلتواء )

وتأسةسنننًا ع نننى منننا تقننند  وبعننند التأكننند منننث عننند  وجنننو  تننندامل مطننني بنننةث أاعنننا  المتغةنننر 

 المسنننتقلأ وإن بةاننننات متغةنننرات الدراسنننة تخسنننت ل توزينننت الطبةعننني فقننند أصنننبد ااإلمكنننان يمتبنننار

 محل الدراسة. البنوكفي فرضةات الدراسة 
 

 إختبار فرضيات الدراسة: (4 ـ 4)
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 الفرضي  الرئيس  األنلى 

1HO: " المرونننة ؛  المرونننة الوظةفةننة) لمرنةــ  المــااد  البرــرة  ال ياجــد أثــر الن  اللــ  إحصــائي

  )  عنــد رســتال  اللــ تحقيــق إســتدار  المــااد  البرــرة فــي ( مرونننة المهننارات؛  السنن وكةة

0.05)."   

مروننة المنوار  ل تحقنق منث أ نر المتعد   االنحدارالمتبار هذه الفرضةة تد استخدا  تح ةل 

فننني تحقةنننق يسنننتدامة المنننوار  ( مروننننة المهنننارات؛  المروننننة السننن وكةة؛  المروننننة الوظةفةنننة) البقنننرية

 (.9 - 4) الجدو موضد اأ وكما هو في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانالبقرية 

 

 



62 

 (9 - 4جدو  )

 في البنوك التجارية ا ر نةة في تحقةق يستدامة الموار  البقرية   مرونة الموار  البقريةنتائج امتبار تح ةل االنحدار المتعد  لتأ ةر 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج

Model Summary 

 تحليل التباين

ANOVA 

 معامالت اإلنحدار

Coefficients 

(R) 

 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

 مستوى الداللة

إستدامة 

الموارد 

 البشرية

13722 13680 13607 143.441 

 3 اإلنحدار

13111 

 1.000 4.989 1.289 المرونة الوظيفية

 0001. 4.674 3021. المرونة السلوكية 838 البواقي

 0001. 4.750 2841. مرونة المهارات 835 المجموع

  (  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *
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؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةأ ر  (9 - 4)  وضد الجدو 

. يذ في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانفي تحقةق يستدامة الموار  البقرية ( مهاراتمرونة ال

 (  0.05) يحصائةة عند مستوى  اللة اللة أظهرت نتائج التح ةل اإلحصائي وجو  تأ ةر ذي 

في تحقةق ( مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةل

 R أ يذ ب غ معامل االرتباطفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانيستدامة الموار  البقرية 

( 13688) أي أن ما قةمته(أ 13688) فقد ب غ 8R أما معامل التحد د. (  0.05) عند مستوى ( 13722)

ناتج عث  انفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عميستدامة الموار  البقرية مث التغةرات في 

. وفي (مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةالتغةر في 

وهو (أ 13607) ب غقد  8R  Adjustedأ أظهرت نتائج التح ةل أن معامل التحد د المعد  السةاا ذاته

اعد التخ ه مث قةد  اأاعا ها مرونة الموار  البقريةاما يعكس المستوى الصافي لالهتما  

 .يستدامة الموار  البقريةا مطاء المعةارية الناتجة عث 

 β اأن قةمة معامل التأ ةر Coefficients معامالت االنحدار كما أظهرت نتائج تح ةل

  Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى ل مرونة الوظةفةة ( 2891.) ب غ 

β (.3021 ) في حةث ب غ  قةمة معامل التأ ةر. (4.989) تغةر والتي ب غ المحسوبة لنفس الم

المحسوبة لنفس   Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى  ل مرونة الس وكةة

وهي  الة لمرونة المهارات β (.2841 ) معامل التأ ةرب غ  قةمة  كما .(4.674) المتغةر والتي ب غ 

 المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ   Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) عند مستوى 

المرونة ) مرونة الموار  البقريةهذا يعني أن الزيا ة بدرجة واحدة في مستوى االهتما  و . (4.750)

 اقةمةيستدامة الموار  البقرية زيا ة سةؤ ي يلى  (مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  الوظةفةة

ويؤكد معنوية  لمرونة المهارات.( 2841.)ل مرونة الس وكةة و ( 3021.)ول مرونة الوظةفةة ( 2891.)



64 

  ) مستوى  وهي  الة عند( 143.441) المحسوبة  نموذج التأ ةر والتي ب غ  F هذا التأ ةر قةمة

عدمةة ترفض الفرضةة ال الرئةسة ا ولىأ وع ةهوهذا  ؤكد عد  صحة قبو  الفرضةة . (0.05

 )الصفرية(أ وتقبل الفرضةة البد  ة التي تنه ع ى: 

المرونة الس وكةة ؛ ؛  المرونة الوظةفةة) لمرنة  المااد  البررة  الن  الل  إحصائي أثر نجا  

بمدين    في البناك التجادة  األد ةي  تحقيق إستدار  المااد  البررة في ( مرونة المهارات

 .(  0.05) عند رستال  الل  عمان

مرونة ؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةول تحقق مث تأ ةر 

يلى االولى أ تد تجزئة الفرضةة الرئةسة يستدامة الموار  البقريةكل اعد مث أاعا  في  (المهارات

 أ وكما   ي: ال ة فرضةات فرعةة

1-1HO: " المروننة ؛  المروننة الوظةفةنة) اد  البرـرة لمرنةـ  المـا  ال ياجد أثر الن  الل  إحصـائي

  ".(  0.05) عند رستال  الل  تاازن الحياة الاظيفي تحقيق في ( مرونة المهارات؛  الس وكةة

مروننة المنوار  ل تحقق مث أ ر المتعد   االنحدارالمتبار هذه الفرضةة تد استخدا  تح ةل  

تننننوازن الحةنننناة فنننني تحقةننننق ( مرونننننة المهننننارات؛  المرونننننة السنننن وكةة؛  المرونننننة الوظةفةننننة) البقننننرية

 (.01 - 4)الجدو  موضد اأ وكما هو في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانالوظةفةة 
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 (01 - 4جدو  )

 ر نةة في البنوك التجارية ا توازن الحةاة الوظةفةة في تحقةق   مرونة الموار  البقريةنتائج امتبار تح ةل االنحدار المتعد  لتأ ةر 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج

Model Summary 

 تحليل التباين

ANOVA 

 معامالت اإلنحدار

Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

 الداللةمستوى 

توازن الحياة 

  الوظيفية
13796 13633 13689 150.532 

 3 اإلنحدار

13111 

 1.000 8.269 1.471 المرونة الوظيفية

 0001. 4.549 2901. المرونة السلوكية 838 البواقي

 0671. 1.842 1081. مرونة المهارات 835 المجموع

  (  0.05) ى يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستو *
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؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةأ ر  (9 - 4)  وضد الجدو 

. يذ في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانتوازن الحةاة الوظةفةة في تحقةق ( مرونة المهارات

 (  0.05) ستوى  اللةيحصائةة عند م اللة أظهرت نتائج التح ةل اإلحصائي وجو  تأ ةر ذي 

توازن الحةاة الوظةفةة في تحقةق ( المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةل

  ) عند مستوى R (13796 ) أ يذ ب غ معامل االرتباطفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

توازن مث التغةرات في ( 13633) قةمتهأي أن ما (أ 13633) فقد ب غ 8R أما معامل التحد د. (0.05

مرونة الموار  ناتج عث التغةر في  في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانالحةاة الوظةفةة 

أ أظهرت نتائج التح ةل أن . وفي السةاا ذاته(المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) البقرية

وهو ما يعكس المستوى الصافي لالهتما  (أ 91368) ب غقد  8R  Adjustedمعامل التحد د المعد  

توازن الحةاة اعد التخ ه مث قةد ا مطاء المعةارية الناتجة عث  اأاعا ها مرونة الموار  البقريةا

 .الوظةفةة

 β اأن قةمة معامل التأ ةر Coefficients معامالت االنحدار كما أظهرت نتائج تح ةل

  Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) ة عند مستوى وهي  الل مرونة الوظةفةة ( 4711.) ب غ 

β (.2901 ) في حةث ب غ  قةمة معامل التأ ةر. (8.269) المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ 

المحسوبة لنفس   Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى  ل مرونة الس وكةة

مرونة ا يعني أن الزيا ة بدرجة واحدة في مستوى االهتما  هذو . (4.549) المتغةر والتي ب غ 

توازن الحةاة الوظةفةة زيا ة سةؤ ي يلى  (المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) الموار  البقرية

 F ويؤكد معنوية هذا التأ ةر قةمة ل مرونة الس وكةة.( 2901.)ول مرونة الوظةفةة ( 4711.) اقةمة

أما مرونة . (  0.05) مستوى  وهي  الة عند( 150.532) أ ةر والتي ب غ المحسوبة  نموذج الت

أ (  0.05)  الة عند مستوى غةر وهي ( 1081.) ب غ  β قةمة معامل التأ ةرفقد ب غ   المهارات
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وهذا  ؤكد عد  صحة . (1.842) المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ   Tالداللة قةمة عد وما  ؤكد 

ترفض الفرضةة العدمةة )الصفرية(أ وتقبل الفرضةة البد  ة  لفرعةة ا ولىأ وع ةهاقبو  الفرضةة 

 التي تنه ع ى: 

في ( المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) لمرنة  المااد  البررة  الن  الل  إحصائي أثر نجا  

 ) ل  الل عند رستا  بمدين  عمان في البناك التجادة  األد ةي  تاازن الحياة الاظيفي تحقيق 

 0.05). 

 

2-1HO: " المروننة ؛  المروننة الوظةفةنة) لمرنةـ  المـااد  البرـرة  ال ياجد أثر الن  الل  إحصـائي

  ".(  0.05) عند رستال  الل  المسؤنلي  الرخصي تحقيق في ( مرونة المهارات؛  الس وكةة

مروننة المنوار  أ نر  ل تحقنق منثالمتعد   االنحدارالمتبار هذه الفرضةة تد استخدا  تح ةل 

 المسؤولةة القخصنةة في تحقةق ( مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) البقرية

 (.00 - 4)الجدو  موضد اأ وكما هو في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان
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 (00 - 4جدو  )

 في البنوك التجارية ا ر نةة المسؤولةة القخصةة في تحقةق   البقريةمرونة الموار  نتائج امتبار تح ةل االنحدار المتعد  لتأ ةر 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج

Model Summary 

 تحليل التباين

ANOVA 

 معامالت اإلنحدار

Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

 مستوى الداللة

المسؤولية 

 الشخصية 
13716 13492 13493 86.766 

 3 اإلنحدار

13111 

 1.000 4.521 0.301 المرونة الوظيفية

 0001. 4.285 0.319 المرونة السلوكية 838 البواقي

 0221. 2.310 0.159 مرونة المهارات 835 المجموع

  (  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *
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 المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةأ ر  (00 - 4)  وضد الجدو 

. في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان المسؤولةة القخصةة في تحقةق ( مرونة المهارات؛ 

 (  0.05) يحصائةة عند مستوى  اللة اللة التح ةل اإلحصائي وجو  تأ ةر ذي يذ أظهرت نتائج 

في تحقةق ( مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةل

 R أ يذ ب غ معامل االرتباطفي البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان المسؤولةة القخصةة 

( 13492) أي أن ما قةمته(أ 13492) فقد ب غ 8R أما معامل التحد د. (  0.05) ستوى عند م( 13716)

ناتج عث التغةر  في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان المسؤولةة القخصةةمث التغةرات في 

ا . وفي السةا(مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةفي 

وهو ما (أ 13493) ب غقد  8R  Adjustedأ أظهرت نتائج التح ةل أن معامل التحد د المعد  ذاته

اعد التخ ه مث قةد ا مطاء  اأاعا ها مرونة الموار  البقريةايعكس المستوى الصافي لالهتما  

 .المسؤولةة القخصةةالمعةارية الناتجة عث 

 β اأن قةمة معامل التأ ةر Coefficients معامالت االنحدار كما أظهرت نتائج تح ةل

  Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى ل مرونة الوظةفةة ( 3011.) ب غ 

β (.3191 ) في حةث ب غ  قةمة معامل التأ ةر. (4.521) المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ 

المحسوبة لنفس   Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى  ل مرونة الس وكةة

وهي  الة لمرونة المهارات β (.1591 ) معامل التأ ةرب غ  قةمة  كما .(4.285) المتغةر والتي ب غ 

 المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ   Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) عند مستوى 

المرونة ) مرونة الموار  البقريةة في مستوى االهتما  هذا يعني أن الزيا ة بدرجة واحدو  .(2.310)

 اقةمة المسؤولةة القخصةةزيا ة سةؤ ي يلى  (مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  الوظةفةة

ويؤكد معنوية  لمرونة المهارات.( 1591.)ل مرونة الس وكةة و ( 3191.)ول مرونة الوظةفةة ( 3011.)
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  ) مستوى  وهي  الة عند( 86.766)  نموذج التأ ةر والتي ب غ المحسوبة  F هذا التأ ةر قةمة

ترفض الفرضةة العدمةة  أ وع ةهالثانةةالرئةسة وهذا  ؤكد عد  صحة قبو  الفرضةة . (0.05

 )الصفرية(أ وتقبل الفرضةة البد  ة التي تنه ع ى: 

المرونة الس وكةة ؛ ؛  المرونة الوظةفةة) لمرنة  المااد  البررة  الن  الل  إحصائي أثر نجا  

 بمدين  عمان في البناك التجادة  األد ةي  المسؤنلي  الرخصي تحقيق في ( مرونة المهارات

 .(  0.05) عند رستال  الل 

 

 3-1HO: " المروننة ؛  المروننة الوظةفةنة) لمرنة  المـااد  البرـرة  ال ياجد أثر الن  الل  إحصائي

   ".(  0.05) عند رستال  الل  الفرص الاظيفي يق تحقفي ( مرونة المهارات؛  الس وكةة

مروننة المنوار  ل تحقنق منث أ نر المتعد   االنحدارالمتبار هذه الفرضةة تد استخدا  تح ةل 

فني الفرص الوظةفةنة في تحقةق ( مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) البقرية

 (.08 - 4)الجدو  موضد اأ وكما هو نالبنوك التجارية ا ر نةة امد نة عما
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 (08 - 4جدو  )

 في البنوك التجارية ا ر نةة الفرص الوظةفةة في تحقةق   مرونة الموار  البقريةنتائج امتبار تح ةل االنحدار المتعد  لتأ ةر 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج

Model Summary 

 تحليل التباين

ANOVA 

 معامالت اإلنحدار

Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

 مستوى الداللة

الفرص 

 الوظيفية
13595 13354 13347 47.944 

 3 اإلنحدار

13111 

 1.976 1.030 1.002 المرونة الوظيفية

 0361. 2.102 1781. المرونة السلوكية 838 البواقي

 0001. 5.749 4491. مرونة المهارات 835 المجموع

  (  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *
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 المرونة الس وكةة؛  المرونة الوظةفةة) مرونة الموار  البقريةأ ر  (08 - 4)  وضد الجدو 

. يذ في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانالفرص الوظةفةة في تحقةق ( مرونة المهارات؛ 

 (  0.05) يحصائةة عند مستوى  اللة اللة أظهرت نتائج التح ةل اإلحصائي وجو  تأ ةر ذي 

في الفرص الوظةفةة في تحقةق ( مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة) مرونة الموار  البقريةل

. (  0.05) عند مستوى R (13595 ) أ يذ ب غ معامل االرتباطبنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمانال

الفرص الوظةفةة مث التغةرات في ( 13354) أي أن ما قةمته(أ 13354) فقد ب غ 8R أما معامل التحد د

المرونة ) قريةمرونة الموار  البناتج عث التغةر في  في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان

أ أظهرت نتائج التح ةل أن معامل التحد د المعد  . وفي السةاا ذاته(مرونة المهارات؛  الس وكةة

8R  Adjusted  مرونة الموار  البقريةاوهو ما يعكس المستوى الصافي لالهتما  (أ 13347) ب غقد 

 .ظةفةةالفرص الو اعد التخ ه مث قةد ا مطاء المعةارية الناتجة عث  اأاعا ها

 β اأن قةمة معامل التأ ةر Coefficients معامالت االنحدار كما أظهرت نتائج تح ةل

  Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى ل مرونة الس وكةة ( 1871.) ب غ 

β (.4491 ) في حةث ب غ  قةمة معامل التأ ةر. (2.102) المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ 

المحسوبة لنفس   Tوما  ؤكد هذه الداللة قةمةأ (  0.05) وهي  الة عند مستوى  لمرونة المهارات

مرونة هذا يعني أن الزيا ة بدرجة واحدة في مستوى االهتما  و . (5.749) المتغةر والتي ب غ 

 اقةمة الفرص الوظةفةةزيا ة سةؤ ي يلى  (مرونة المهارات؛  المرونة الس وكةة) الموار  البقرية

المحسوبة  F ويؤكد معنوية هذا التأ ةر قةمة لمرونة المهارات.( 4491.)ول مرونة الس وكةة ( 1871.)

فقد  أما المرونة الوظةفةة. (  0.05) مستوى  وهي  الة عند( 47.944)  نموذج التأ ةر والتي ب غ 

 عد وما  ؤكد أ (  0.05)  الة عند مستوى غةر وهي ( 1.002) ب غ  β معامل التأ ةرب غ  قةمة 

وهذا  ؤكد عد  صحة قبو  الفرضةة . (0.030) المحسوبة لنفس المتغةر والتي ب غ   Tالداللة قةمة
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ترفض الفرضةة العدمةة )الصفرية(أ وتقبل الفرضةة البد  ة التي تنه  الفرعةة الثالثةأ وع ةه

 ع ى: 

في ( مرونة المهارات؛  ونة الس وكةةالمر ) لمرنة  المااد  البررة  الن  الل  إحصائي أثر نجا  

  ) عند رستال  الل  بمدين  عمان في البناك التجادة  األد ةي الفرص الاظيفي  تحقيق 

0.05). 
 

 الفرضي  الرئيس  الثاةي  

2HO: " ررنة  المااد  في العالةق  يي  البيئي  عدم التأكدياجد أثر رعدل الن  الل  إحصائي  لال

  ".(  0.05) عند رستال  الل  مااد  البررة البررة  نإستدار  ال

 تد استخدا  تح ةل االنحدار عنهاأ والفرضةات الفرعةة المنبثقة هذه الفرضةة المتبار

مرونة الموار  البقرية  لقةاس أ رHierarchical Multiple Regression analysis  المتعد  الهرمي

متغةرًا ُمعداًل في البنوك التجارية لتأكد البة ي عد  ابوجو   في تحقةق يستدامة الموار  البقرية

 (.03 - 4)االجدو   هو موضدأ وكما امد نة عمان ا ر نةة
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 (03 - 4جدو  )

في تحقةق يستدامة مرونة الموار  البقرية أ ر نتائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي لبةان  

  ُمعداًل في البنوك التجارية ا ر نةةمتغةرًا عد  التأكد البة ي بوجو   الموار  البقرية

المتغير 

 التابع
 المتغيرات المستقلة

 األنموذج الثاني األنموذج األول

β 
T 

 المحسوبة
Sig* β 

T 
 المحسوبة

Sig* 

يستدامة 
الموار  
 البقرية

 - 13111 20.823 1.788 مرونة الموار  البقرية

 1.000 3.949 1.358 - عد  التأكد البة ي X مرونة الموار  البقرية

R 13722 13218 

2R 13688 13643 

2Δ R 13688 13180 

Δ F 433.598 15.595 

Sig3 Δ F 13111 13111 

 .(  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *

نتائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي القائد ع ى نموذجةثأ اذ  (03 - 4) يعرض الجدو 

وهذا  دلل ع ى وجو  ( R = 0.788) قةمة معامل االرتباط أنو  المبنةة ج النموذج ا عكس  نتائ

أ كما بةن  النتائج وجو  أ ر وإستدامة الموار  البقريةمرونة الموار  البقرية يجابي بةث يرتباط ي

ن  أ حةث كافي تحقةق يستدامة الموار  البقريةمرونة الموار  البقرية ذي  اللة احصائةة لمتغةر 

كما كان  قةمة (. 13151)قل مث أوهي ( Sig = 0.000) وبمستوى  اللة( = 433.592F) قةمة

 يستدامة الموار  البقريةمث التغةرات في ( 688.1) أي أن ما قةمته( 2R  =.6220) معامل التحد د

يعني وهذا . β (0.788) أ كما ب غ  قةمة  رجة التأ ةرمرونة الموار  البقريةناتج عث التغةر في 

تحقةق  ؤ ي يلى زيا ة في مرونة الموار  البقرية اأن الزيا ة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتما  

تفسر ما  مرونة الموار  البقريةوهو ما يقةر يلى أن  .(0.788) اقةمة يستدامة الموار  البقرية

 .يستدامة الموار  البقريةمث التبا ث الحاصل في ( 72.2%) نسبته
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االنحدارأ  نموذج ( عد  التأكد البة ي)  ما  المتغةر الُمعد يأ تد ثانيا نموذج الوفي 

 لقةمة معامل وكذلك الحا  االنسبة( .802R = 0) ز ا ت قةمة معامل االرتباط لتصبديحةث 

 F قةمة التغةر في حصائةًاأ حةث كانيوهذه النسبة  الة ( 1.2%) حةث از ا ت بنسبة 2R التحد د

(05.595ΔF =  )وى  اللةوبمست (Sig = 0.000 ) (.1315) قل مثأوهي 

( عد  التأكد البة ي) عند المتغةر المعد  β (1.352) قةمة  رجة التأ ةركما كان  

المعنوي  الدوروهذا  ؤكد (أ Sig = 0.000) وبمستوى  اللة (t = 3.949) المحسوبة tوكان  قةمة 

ع ى يستدامة الموار  نة الموار  البقرية مرو  أ رفي تحسةث ( عد  التأكد البة ي) المعد  ل متغةر

( %2.1) بنسبة يستدامة الموار  البقريةأ حةث تحسن  نسبة تفسةر التبا ث الحاصل في البقرية

وتقبل الفرضةة أ (الصفرية) وع ةه ترفض الفرضةة العدمةة (.64.3%)الى ( 62.2%) لترتفت مث

 البد  ة التي تنه ع ى: 

ررنة  المااد  البررة  في العالةق  يي  البيئي  عدم التأكدائي  لرعدل الن  الل  إحصأثر نجا  

 .(  0.05) عند رستال  الل  نإستدار  المااد  البررة 

لعد  التأكد البة ي في العالقة بةث مرونة الموار  البقرية وكل المعد  تأ ةر الول تحقق مث 

 ال ة فرضةات يلى الثانةة لرئةسة أ تد تجزئة الفرضةة ااعد مث أاعا  يستدامة الموار  البقرية

 أ وكما   ي:فرعةة

 

 

 

1-2HO: " ررنةــ  فــي العالةقــ  يــي  البيئــي  عــدم التأكــدياجــد أثــر رعــدل الن  اللــ  إحصــائي  لال

 ".(  0.05) عند رستال  الل  تاازن الحياة الاظيفي ن المااد  البررة  
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 د استخدا  تح ةل االنحدارت عنهاأ والفرضةات الفرعةة المنبثقة هذه الفرضةة المتبار

مرونة الموار  البقرية  لقةاس أ رHierarchical Multiple Regression analysis  المتعد  الهرمي

متغةرًا ُمعداًل في البنوك التجارية عد  التأكد البة ي  في تحقةق توازن الحةاة الوظةفةة بوجو 

 (.04 - 4)االجدو   هو موضدأ وكما امد نة عمان ا ر نةة

 (04 – 4جدو  )

في تحقةق توازن الحةاة مرونة الموار  البقرية أ ر نتائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي لبةان  

  متغةرًا ُمعداًل في البنوك التجارية ا ر نةةعد  التأكد البة ي بوجو  الوظةفةة 

المتغير 

 التابع
 المتغيرات المستقلة

 األنموذج الثاني األنموذج األول

β 
T 

 المحسوبة
Sig* β 

T 
 المحسوبة

Sig* 

توازن 
الحةاة 
 الوظةفةة

 - 0001. 20.366 7821. مرونة الموار  البقرية

 1.000 4.832 1.438 - عد  التأكد البة ي X مرونة الموار  البقرية

R 13728 13218 

2R 13600 13643 

2Δ R 13600 13138 

Δ F 414.755 23.348 

Sig3 Δ F 13111 13111 

 .(  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *

نتائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي القائد ع ى نموذجةثأ اذ  (04 - 4) يعرض الجدو 

وهذا  دلل ع ى وجو  ( R = 0.782) قةمة معامل االرتباط أنو  المبنةة عكس  نتائج النموذج ا 

أ كما بةن  النتائج وجو  أ ر ذي وتوازن الحةاة الوظةفةةلبقرية مرونة الموار  ايجابي بةث يرتباط ي

 أ حةث كان  قةمةفي تحقةق توازن الحةاة الوظةفةةمرونة الموار  البقرية  اللة احصائةة لمتغةر 

(4043755F = )وبمستوى  اللة (Sig = 0.000 ) كما كان  قةمة معامل (. 13151)قل مث أوهي

ناتج عث  توازن الحةاة الوظةفةةمث التغةرات في ( 600.1) ما قةمته أي أن( 2R  =.6110) التحد د
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وهذا يعني أن الزيا ة . β (0.782) أ كما ب غ  قةمة  رجة التأ ةرمرونة الموار  البقريةالتغةر في 

تحقةق توازن الحةاة  ؤ ي يلى زيا ة في مرونة الموار  البقرية ابدرجة واحدة في مستوى اإلهتما  

( 7238%) تفسر ما نسبته مرونة الموار  البقريةوهو ما يقةر يلى أن  .(0.782) ةمةاق الوظةفةة

 .توازن الحةاة الوظةفةةمث التبا ث الحاصل في 

االنحدارأ  نموذج ( عد  التأكد البة ي)  ما  المتغةر الُمعد يأ تد ا نموذج الثانيوفي 

 لقةمة معامل لك الحا  االنسبةوكذ( .802R = 0) ز ا ت قةمة معامل االرتباط لتصبديحةث 

 F قةمة التغةر في حصائةًاأ حةث كانيوهذه النسبة  الة ( 3.2%) حةث از ا ت بنسبة 2R التحد د

(83.342ΔF =  )وبمستوى  اللة (Sig = 0.000 ) (.1315) قل مثأوهي 

( عد  التأكد البة ي) عند المتغةر المعد  β (1.432) قةمة  رجة التأ ةركما كان  

المعنوي  الدوروهذا  ؤكد (أ Sig = 0.000) وبمستوى  اللة (t = 4.832) المحسوبة tن  قةمة وكا

توازن الحةاة ع ى مرونة الموار  البقرية  أ رفي تحسةث ( عد  التأكد البة ي) المعد  ل متغةر

( %3.2) بنسبة توازن الحةاة الوظةفةةأ حةث تحسن  نسبة تفسةر التبا ث الحاصل في الوظةفةة

وتقبل الفرضةة أ (الصفرية) وع ةه ترفض الفرضةة العدمةة (.64.3%)الى ( 61.1%) ترتفت مثل

 البد  ة التي تنه ع ى: 

ررنة  المااد  البررة  في العالةق  يي  البيئي  عدم التأكدرعدل الن  الل  إحصائي  لأثر نجا  

 .(  0.05) عند رستال  الل  تاازن الحياة الاظيفي ن 

2-2HO: " ررنةــ  فــي العالةقــ  يــي  البيئــي  عــدم التأكــدجــد أثــر رعــدل الن  اللــ  إحصــائي  ليا ال

 ".(  0.05) عند رستال  الل  نالمسؤنلي  الرخصي المااد  البررة  
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 تد استخدا  تح ةل االنحدار عنهاأ والفرضةات الفرعةة المنبثقة هذه الفرضةة المتبار

مرونة الموار  البقرية  لقةاس أ رHierarchical Multiple Regression analysis  المتعد  الهرمي

متغةرًا ُمعداًل في البنوك التجارية عد  التأكد البة ي  في تحقةق المسؤولةة القخصةة بوجو 

 (.05 - 4)االجدو   هو موضدأ وكما امد نة عمان  ا ر نةة

 (05 – 4جدو  )

في تحقةق المسؤولةة ار  البقرية مرونة المو أ ر نتائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي لبةان  

  متغةرًا ُمعداًل في البنوك التجارية ا ر نةةعد  التأكد البة ي بوجو  القخصةة 

المتغير 

 التابع
 المتغيرات المستقلة

 األنموذج الثاني األنموذج األول

β 
T 

 المحسوبة
Sig* β 

T 
 المحسوبة

Sig* 

المسؤولةة 
 القخصةة

 - 0001. 16.063 7031. مرونة الموار  البقرية

 0001. 3.550 3741. - عد  التأكد البة ي X مرونة الموار  البقرية

R 13713 13709 

2R 13494 13507 

2Δ R 13494 13183 

Δ F 258.032 12.601 

Sig3 Δ F 13111 13111 

 .(  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *

ئج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي القائد ع ى نموذجةثأ اذ انت (05 - 4) يعرض الجدو 

وهذا  دلل ع ى وجو  ( R = 0.703) قةمة معامل االرتباط أنو  المبنةة عكس  نتائج النموذج ا 

أ كما بةن  النتائج وجو  أ ر ذي والمسؤولةة القخصةةمرونة الموار  البقرية يجابي بةث يرتباط ي

 أ حةث كان  قةمةفي تحقةق المسؤولةة القخصةةنة الموار  البقرية مرو  اللة احصائةة لمتغةر 

(852.138F = )وبمستوى  اللة (Sig = 0.000 ) كما كان  قةمة معامل (. 13151)قل مث أوهي

ناتج عث المسؤولةة القخصةة مث التغةرات في ( 494.1) أي أن ما قةمته( 2R  =.4940) التحد د
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وهذا يعني أن الزيا ة . β (0.703) أ كما ب غ  قةمة  رجة التأ ةريةمرونة الموار  البقر التغةر في 

تحقةق المسؤولةة  ؤ ي يلى زيا ة في مرونة الموار  البقرية ابدرجة واحدة في مستوى اإلهتما  

( 71.3%) تفسر ما نسبته مرونة الموار  البقريةوهو ما يقةر يلى أن  .(0.703) اقةمةالقخصةة 

 .المسؤولةة القخصةة مث التبا ث الحاصل في

االنحدارأ  نموذج ( عد  التأكد البة ي)  ما  المتغةر الُمعد يأ تد ا نموذج الثانيوفي 

 لقةمة معامل وكذلك الحا  االنسبة( .719R = 0) ز ا ت قةمة معامل االرتباط لتصبديحةث 

 F قةمة لتغةر فيا حصائةًاأ حةث كانيوهذه النسبة  الة ( 3.2%) حةث از ا ت بنسبة 2R التحد د

(08.610ΔF =  )وبمستوى  اللة (Sig = 0.000 ) (.1315) قل مثأوهي 

( عد  التأكد البة ي) عند المتغةر المعد  β (1.374) قةمة  رجة التأ ةركما كان  

المعنوي  الدوروهذا  ؤكد (أ Sig = 0.000) وبمستوى  اللة (t = 3.550) المحسوبة tوكان  قةمة 

ع ى المسؤولةة مرونة الموار  البقرية  أ رفي تحسةث ( عد  التأكد البة ي) المعد  ل متغةر

( %2.3) بنسبةالمسؤولةة القخصةة أ حةث تحسن  نسبة تفسةر التبا ث الحاصل في القخصةة

وتقبل الفرضةة أ (الصفرية) وع ةه ترفض الفرضةة العدمةة (.51.7%)الى ( 49.4%) لترتفت مث

 البد  ة التي تنه ع ى: 

ررنة  المااد  البررة  في العالةق  يي  البيئي  عدم التأكدرعدل الن  الل  إحصائي  لأثر   نجا 

 .(  0.05) عند رستال  الل نالمسؤنلي  الرخصي  

3-2HO: " ررنةــ  فــي العالةقــ  يــي  البيئــي  عــدم التأكــدياجــد أثــر رعــدل الن  اللــ  إحصــائي  لال

 ".(  0.05) الل عند رستال   نالفرص الاظيفي المااد  البررة  
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 تد استخدا  تح ةل االنحدار عنهاأ والفرضةات الفرعةة المنبثقة هذه الفرضةة المتبار

مرونة الموار  البقرية  لقةاس أ رHierarchical Multiple Regression analysis  المتعد  الهرمي

 نوك التجارية ا ر نةةمتغةرًا ُمعداًل في البعد  التأكد البة ي  في تحقةق الفرص الوظةفةة بوجو 

 (.06 - 4)االجدو   هو موضدأ وكما امد نة عمان

 (06 – 4جدو  )

في تحقةق الفرص مرونة الموار  البقرية أ ر نتائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي لبةان  

  متغةرًا ُمعداًل في البنوك التجارية ا ر نةةعد  التأكد البة ي بوجو  الوظةفةة 

المتغير 

 التابع
 المتغيرات المستقلة

 األنموذج الثاني األنموذج األول

β 
T 

 المحسوبة
Sig* β 

T 
 المحسوبة

Sig* 

الفرص 
 الوظةفةة

 - 1.000 11.190 1.567 مرونة الموار  البقرية

 1.295 1.049 1.131 - عد  التأكد البة ي X مرونة الموار  البقرية

R 13567 13571 

2R 13388 13385 

2Δ R 13388 13113 

Δ F 125.206 1.101 

Sig3 Δ F 13111 13895 

 .(  0.05) يكون التأ ةر ذا  اللة يحصائةة عند مستوى *

ائج تح ةل االنحدار المتعد  الهرمي القائد ع ى نموذجةثأ اذ نت (06 - 4) يعرض الجدو 

ذا  دلل ع ى وجو  وه( R = 0.567) قةمة معامل االرتباط أنو  المبنةة عكس  نتائج النموذج ا 

ذي  اللة  أ رأ كما بةن  النتائج وجو  والفرص الوظةفةةمرونة الموار  البقرية يجابي بةث يرتباط ي

 أ حةث كان  قةمةالفرص الوظةفةةفي تحقةق مرونة الموار  البقرية احصائةة لمتغةر 

(085.816F = )وبمستوى  اللة (Sig = 0.000 ) ةمة معامل كما كان  ق(. 13151)قل مث أوهي

ناتج عث  الفرص الوظةفةةمث التغةرات في ( 388.1) أي أن ما قةمته( 2R  =.3220) التحد د
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وهذا يعني أن الزيا ة . β (0.567) أ كما ب غ  قةمة  رجة التأ ةرمرونة الموار  البقريةالتغةر في 

الفرص حقةق ت ؤ ي يلى زيا ة في مرونة الموار  البقرية ابدرجة واحدة في مستوى اإلهتما  

( 56.7%) تفسر ما نسبته مرونة الموار  البقريةوهو ما يقةر يلى أن  .(0.567) اقةمة الوظةفةة

 .الفرص الوظةفةةمث التبا ث الحاصل في 

االنحدارأ  نموذج ( عد  التأكد البة ي)  ما  المتغةر الُمعد يأ تد ا نموذج الثانيوفي 

 لقةمة معامل وكذلك الحا  االنسبة( .570R = 0) ز ا ت قةمة معامل االرتباط لتصبديحةث 

 التغةر في حصائةًاأ حةث كاني الة غةر وهذه النسبة ( 003.0) حةث از ا ت بنسبة 2R التحد د

 (.1315) مث أكبروهي ( Sig = 0.295) وبمستوى  اللةF (0.010ΔF =  ) قةمة

(   التأكد البة يعد) عند المتغةر المعد  β (1.030) قةمة  رجة التأ ةركما كان  

غةر  الدوروهذا  ؤكد (أ Sig = 0.295) وبمستوى  اللة (t = 1.049) المحسوبة tوكان  قةمة 

الفرص ع ى مرونة الموار  البقرية  أ رفي تحسةث ( عد  التأكد البة ي) المعد  ل متغةرالمعنوي 

( 0.003) نسبةبالمسؤولةة القخصةة أ حةث تحسن  نسبة تفسةر التبا ث الحاصل في الوظةفةة

 التي تنه ع ى: أ (الصفرية) الفرضةة العدمةة تقبلوع ةه  (.32.5%)الى ( 32.2%) لترتفت مث

ررنة  المااد  في العالةق  يي  البيئي  عدم التأكدرعدل الن  الل  إحصائي  لأثر نجا  عدم 

 .(  0.05) عند رستال  الل  نالفرص الاظيفي البررة  
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

   المقدمة: (0 ـ 5)

  النتائج: (8 ـ 5)

  التوصيات والمقترحات: (3 ـ 5)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات

 المقدمة: (0 ـ 5)
 

في ضوء التح ةل الذي تد في الفصل الراات لنتائج التح ةل اإلحصائي الوصفي لمتغةنرات 

أ فننإن هننذه الفصننل  تننناو  عرضننًا لمجمننل النتننائج التنني توصننل يلةهنننا الدراسننة وامتبننار الفرضننةات

الباحنننثأ كإجاانننة عنننث ا سننن  ة التننني تننند طرحهنننا فننني الفصنننل ا و  منننث هنننذه الدراسنننة التننني مث ننن  
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مقك تها والفرضةات التي بنة  ع ةهاأ وع ى ضوء هذه النتائج التي تد التوصل يلةهنا فني الدراسنة 

 والمقترحات. ث التوصةاتعد ًا م ةالباحث قدم  الحالةة 
 

 النتائج: (8 ـ 5)
 

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:0 - 8 - 5)

 -4.063)بننةث فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة  ل مرونننة الوظةفةننةتراوحنن  المتوسننطات الحسننابةة  .0

المسنننتوى س لةكنننرت الخماسننني النننذي يقنننةر يلنننى ع نننى مقةنننا (4.171)امتوسنننو ك ننني مقنننداره  (4.251

 .في البنوك التجارية ا ر نةة ل مرونة الوظةفةة فتالمرت

 -3.736)بننةث فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة  ل مرونننة السنن وكةةتراوحنن  المتوسننطات الحسننابةة  .8

س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى المسننتوى ع ننى مقةننا  (3.992)امتوسننو ك نني مقننداره  (4.176

 .ا ر نةةفي البنوك التجارية  ل مرونة الس وكةة المرتفت

 -3.864)بننةث فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة  لمرونننة المهنناراتتراوحنن  المتوسننطات الحسننابةة  .3

س لةكنننرت الخماسننني النننذي يقنننةر يلنننى المسنننتوى ع نننى مقةنننا (4.089)امتوسنننو ك ننني مقنننداره  (4.255

 .في البنوك التجارية ا ر نةة لمرونة المهارات المرتفت

 -3.793)بنننةث  بننننوك التجارينننة ا ر نةنننة للتأكننند البة ننني عننند  التراوحننن  المتوسنننطات الحسنننابةة  .4

س لةكنننرت الخماسننني النننذي يقنننةر يلنننى المسنننتوى ع نننى مقةنننا (4.045)امتوسنننو ك ننني مقنننداره  (4.278

 .البنوك التجارية ا ر نةة الذي  واجه لعد  التأكد البة ي المرتفت

 4.037)بةث ارية ا ر نةة في البنوك التج لتوازن الحةاة الوظةفةةتراوح  المتوسطات الحسابةة  .5

س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى المسننتوى ع ننى مقةننا (4.130)امتوسننو ك نني مقننداره  (4.184 -

 .في البنوك التجارية ا ر نةة لتوازن الحةاة الوظةفةة المرتفت
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 3.804)بنةث فني البننوك التجارينة ا ر نةنة  ل مسؤولةة القخصنةةتراوح  المتوسطات الحسابةة  .6

س لةكننرت الخماسنني الننذي يقننةر يلننى المسننتوى ع ننى مقةننا (3.995)امتوسننو ك نني مقننداره  (4.101 -

 .في البنوك التجارية ا ر نةة ل مسؤولةة القخصةة المرتفت

 - 3.398)بننةث فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة  ل فننرص الوظةفةننةتراوحنن  المتوسننطات الحسننابةة  .7

كنننرت الخماسننني النننذي يقنننةر يلنننى المسنننتوى س لةع نننى مقةنننا (3.885)امتوسنننو ك ننني مقنننداره  (4.157

 .في البنوك التجارية ا ر نةة ل فرص الوظةفةة المرتفت
 

 نتائج أختبار فرضيات الدراسة  (:8 - 8 - 5)

المروننة الوظةفةنة ؛ المروننة السن وكةة ؛ )لمرونة الموار  البقرية  أ ر ذو  اللة يحصائةةوجو   .0

   البقننرية فنني البنننوك التجاريننة ا ر نةننة امد نننة عمننانمرونننة المهننارات( فنني تحقةننق يسننتدامة المننوار 

 .(  0.05) عند مستوى  اللة

مرونة الموار  التي اوضح  اان  Veise, et al., (8104) وهذه النتةجة تتفق ونتةجة  راسة

البقرية تؤ ر تأ ةرًا ايجابةًا ع ى تطوير الموار  البقرية في القركة االلكترونةة امقاطعة ييال  

 اناا ر 

المروننة الوظةفةنة ؛ المروننة السن وكةة( )لمروننة المنوار  البقنرية  أ ر ذو  اللة يحصنائةةوجو   .8

 ) عند مستوى  اللة في البنوك التجارية ا ر نةة امد نة عمان في تحقةق توازن الحةاة الوظةفةة

 0.05). 

مرونة الموار  ن التي اوضح  اا Sekhar, et al., (2016) وهذه النتةجة تتفق ونتةجة  راسة

البقرية ترتبو وتؤ ر اقكل ييجابي ع ى أ اء القركة في شركات تكنولوجةا المع ومات الصناعةة 

 العام ة في الجزء الغربي مث الهند.
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المروننة الوظةفةنة ؛ المروننة السن وكةة ؛ )لمرونة الموار  البقرية  أ ر ذو  اللة يحصائةةوجو   .3

عنند  ةة القخصةة في البننوك التجارينة ا ر نةنة امد ننة عمنانمرونة المهارات( في تحقةق المسؤول

 .(  0.05) مستوى  اللة

مرونة الموار  التي اوضح  اان  Rezaei, et al., (8105) وهذه النتةجة تتفق ونتةجة  راسة

البقرية )المرونة الوظةفةةأ المرونة الس وكةة ومرونة المهارات( تؤ ر تأ ةرًا ايجابةًا ع ى اال اء 

 التناةمي في شركات الغاز والبتركةماويات امقاطعة ييال  اا ران.

المرونننة السنن وكةة ؛ مرونننة المهننارات( )لمرونننة المننوار  البقننرية  أ ننر ذو  اللننة يحصننائةةوجننو   .4

  ) عنند مسنتوى  اللنة في تحقةق الفرص الوظةفةنة فني البننوك التجارينة ا ر نةنة امد ننة عمنان

0.05). 

مرونة التي اوضح  اان  Esfahan, et al., (2017) ونتةجة  راسةوهذه النتةجة تتفق 

 الموار  البقرية تؤ ر اقكل ييجابي ع ى يستدامة الموار  البقرية.

معد  ذو  اللة يحصائةة لعد  التأكد البة ي في العالقة بنةث مروننة المنوار  البقنرية أ ر وجو   .5

 .(  0.05) وإستدامة الموار  البقرية عند مستوى  اللة

 عد  التأكدالتي اوضح  اان  Verdu, et al., (2012) وهذه النتةجة تتفق ونتةجة  راسة

البة ي يعزز مث العالقة بةث الخةارات الحقةقةة واإلبداع التكنولوجي في شركات التكنولوجةا 

 .العالمةة

  البقنرية معد  ذو  اللة يحصائةة لعد  التأكد البة ي في العالقة بنةث مروننة المنوار أ ر وجو   .6

 .(  0.05) وتوازن الحةاة الوظةفةة عند مستوى  اللة

 عد  التأكدالتي اوضح  اان  Wang & Fang (2012) وهذه النتةجة تتفق ونتةجة  راسة

 .البة ي يعزز مث العالقة بةث هةاكل القبكات وا  اء اإلبداعي ل تحالفات الجد دة في تا وان
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عد  التأكد البة ي في العالقة بنةث مروننة المنوار  البقنرية معد  ذو  اللة يحصائةة لأ ر وجو   .7

 .(  0.05) والمسؤولةة القخصةة عند مستوى  اللة

 عد  التأكدالتي اوضح  اان  Parnell, et al., (2012) وهذه النتةجة تتفق ونتةجة  راسة

ة والصغةرة الحجد البة ي  ؤ ر ع ى العالقة بةث استراتةجةة ا عما  وا  اء في القركات المتوسط

 .في كل مث تركةا والواليات المتحدة االمريكةة فقو

معنند  ذو  اللننة يحصننائةة لعنند  التأكنند البة نني فنني العالقننة بننةث مرونننة المننوار  أ ننر عنند  وجننو   .2

 .(  0.05) البقرية والفرص الوظةفةة عند مستوى  اللة

 Wang & Fangو  Verdu, et al., (2012) كل مث ونتةجة  راسة تتعارضوهذه النتةجة 

البة ي اقكل  التي أكدت ع ى الدور المعد  لعد  التأكد Parnell, et al., (2012)و  (2012)

 ييجابي.
 

 

 التوصيات والمقترحات: (3 ـ 5)
 

 البننوك التجارينة ا ر نةنة كفناءة زينا ة فني الندور منث لهنا لمنا البقنرية المنوار  مروننة تطبةنق ع نى التركةنز .0

 .االمرونة الوظةفةة والمرونة الس وكةة ق تع  فةما ومصوصا

 العمنل بة نة فني التغةنرات منت  تناسنب امنا ل موظفةث في البنوك التجارينة االر نةنة التطوير برامج ع ى التركةز .8

 .البقرية الموار  مرونة زيا ة الى  ؤ ي مما لد هد والمهارة الخبرة لزيا ة وذلك

تالئند التغةنر الحاصنل فني  ممارسات ي ارة الموار  البقريةبتصمةد  قةا  البنوك التجارية االر نةة محل الدراسة .3

 .البقاء في مةدان المنافسةو العمل بة ة أعمالها بهدف اإليفاء امتط بات 

ع ى سن وكةات ا فنرا  العنام ةث والعمنل ع نى تعند  ها أو تغةةرهنا  البنوك التجارية االر نةة محل الدراسةتركةز  .4

 بة ة العمل ومتط بات الزبائث.في لمتط بات التغةةر ستجااة ي
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المواهننب فنني العمننل المصننرفي وتعةةنننهد  اإسننتقطاب ا فننرا  ذوي قةننا  البنننوك التجاريننة االر نةننة محننل الدراسننة  .5

 واإلستثمار فةهد لتحقةق مستويات عالةة مث اال اء المصرفي.

اقننكل مسننتمر وذلننك مننث مننال   قنندرات ا فننرا  العننام ةث بتطننوير البنننوك التجاريننة االر نةننة محننل الدراسننةقةننا   .6

 التدريب المستمر لهد واإلستعانة ببةوت الخبرة المهتمةث االتنمةة البقرية.

ة ع نننى المسننند والتح ةنننل البة ننني المنننرتبو االخننندمات المصنننرفةة البننننوك التجارينننة االر نةنننة محنننل الدراسنننتركةنننز  .7

 لمواجهة التحديات والتهد دات التنافسةة في بة ة العمل المصرفي.

 ة اسةاسة التوازن في الحةاة الوظةفةة.البنوك التجارية االر نةة محل الدراسا  أهتم .2

 ة ع ى جانب المرونة في ساعات العمل  ام ها.البنوك التجارية االر نةة محل الدراستركةز  .9

 الحد ثنة النمناذج لتطبةنق والسعيفي التوصةات السااقة  تهاقةا و  االر نةة التجاريةأمذ البنوك  .01

 هنذا فني التغنةالات مواكبنة اجنل منث القنوانةث ع ى التعديالت اعض وإجراء وار  البقريةالم لمرونة

 .المجا 

 القةا  االدراسات التالةة:تقترح الباحثة 

 راسنننة تنننأ ةر مروننننة المنننوار  البقنننرية ع نننى سننن وكةات ا  اء اإلبتكننناري ل عنننام ةث فننني البننننوك  .0

 التجارية االر نةة.

قنننة بنننةث مروننننة المنننوار  البقنننرية وإسنننتدامة المنننوار  البقنننرية يجنننراء  راسنننة اعننننوان تح ةنننل العال .8

 وتأ ةرها ع ى رأس الما  البقري في شركات التأمةث ا ر نةة.
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 قائمة المالحق 
 

  (االستبانة) محكمي أداة الدراسة قائمة بأسماء :(0)الملحق رقم 

  أسئلة المقابلة :(8)الملحق رقم 

  (االستبانة) أداة الدراسة :(3)الملحق رقم 
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  (االستبانة) كمي أداة الدراسةمحقائمة بأسماء  :(0)الملحق رقم 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم

 القرا ا وسوجامعة  ي ارة أعما  أحمد ع ى صالجأ. .  0
 جامعة عمان العربةة ي ارة أعما  أ. . جوا  شوقي 8
 جامعة الع و  االسالمةة ي ارة أعما  أ. . هاني ارتةمة 3
 جامعة االسراء ة أعما ي ار  أ. . زكريا الدوري  4
 جامعة عمان العربةة ي ارة أعما   . غسان العمري  5
 جامعة االسراء ي ارة أعما   . اال  السكارنه 6
 جامعة االسراء ي ارة أعما   . مرا  عطةاني 7
 جامعة الع و  االسالمةة ي ارة أعما   . أ وب صوالحة 2
 اجامعة البتر  ي ارة أعما   . ييا  التمةمي 9

 جامعة القرا ا وسو ي ارة أعما   , محمد العسا  ة 01
 جامعة القرا ا وسو ي ارة أعما   . نسا  الصالحي 00
 جامعة البترا ي ارة أعما   . محي الد ث القطب 08
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  أسئلة المقابلة :(8)الملحق رقم 

 تحية طيبة... .................................. /  ة الفاضل / ة األستاذ

األثر المعدل لعدم التأكد البيئي في العالقة بين " دراسة بعنوان ةالباحث تجري

البنوك على مرونة الموارد البشرية وإستدامة الموارد البشرية: دراسة ميدانية 

األثر الُمعدل لعدم التأكد البيئي  معرفةتهدف الدراسة إلى حيث ". التجارية األردنية

مرونة الموارد البشرية وإستدامة الموارد البشرية في البنوك التجارية في العالقة بين 

 األردنية
 

 ؟ بمرونة الموارد البشرية في مصرفكم اإلهتمامما مستوى  .0
 

        منخفض        متوسط       عايل
 
 ؟ باستدامة الموارد البشرية في مصرفكم اإلهتماممستوى ما  .8
 

        خفضمن        متوسط       عايل
 
 ما مستوى عدم التأكد البيئي الذي يواجه مصرفكم؟ .3

        منخفض        متوسط       عايل
 
استدامة الموارد البشرية في  الذي تلعبه مرونة الموارد البشرية في تحقيق المستوىما  .4

 ؟ مصرفكم
 

        منخفض        متوسط       عايل
 

استدامة الموارد  يئي دوراً في تأثير مرونة الموارد البشرية في تحقيقهل يلعب عدم التأكد الب .5

 ؟البشرية في مصرفكم
 

        ال       نعم
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  (االستبانة) أداة الدراسة :(3)الملحق رقم 

 تحية طيبة.....................................  /  ة الفاضل / ة األستاذ

ر المعدل لعدم التأكد البيئي في العالقة بين األث" دراسة بعنوان ةالباحث تجري

البنوك على مرونة الموارد البشرية وإستدامة الموارد البشرية: دراسة ميدانية 

 ".التجارية األردنية
األثر الُمعدل لعدم التأكد البيئي في العالقة بين  معرفةتهدف الدراسة إلى حيث 

لذا  .ة في البنوك التجارية األردنيةمرونة الموارد البشرية وإستدامة الموارد البشري

ً بأن المعلومات ستعامل بسرية  ()يرجى التكرم بتعبئة الفراغات بإشارة  علما

 وتستخدم ألغراض البحث العلمي. 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم  والمشاركة في اإلجابة عن فقرات اإلستبانة

                                                                                                                                                                                   

 الباحثة

                                                                                                                                                                

  سناء عبدهللا محمد السكارنه

 

 الشخصية والوظيفية المتغيرات

 

    النوع اإلجتماعي (0)
   أنثى   ذكر

     العمر (8)
     سنة 41  – 36 من  سنة فأقل 35

     سنة 51  – 46 من     سنة 45  – 40 من

    سنة فأكثر 50

      المؤهل العلمي  (3)
  دبلوم عال  بكالوريوس

  دكتوراه  ماجستير

    عدد سنوات الخبرة  (4)
   سنوات 01 أقل من – 6 من   سنوات فأقل 5

  سنة فأكثر  05  سنة 05 أقل من  – 01 من
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مرونة عبارات  الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة منالرجاء بيان 

 الموارد البشرية

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 

على 
 اإلطالق

 المرونة الوظيفية

      تتصف ممارسات إدارة الموارد البشرية في مصرفنا بالمرونة 0
      العمل تمتلك مواردنا البشرية القدرة على التكيف لمتطلبات التغيير في بيئة 8
      يقوم مصرفنا بتعديل نظام موارده البشرية لمواكبة البيئة التنافسية المتغيرة 3

4 
يصمم مصرفنا ممارسات إدارة الموارد البشرية بطريقة تمكنه من التكيف 

 لظروف العمل
     

5 
يقوم مصرفنا بإجراء تغيرات في ممارسات إدارة الموارد البشرية بهدف 

 الموارد البشرية مع متطلبات العمل  نظاممواءمة 
     

      من القدرة على البقاء في ميدان المنافسة ممارسات الموارد البشريةتمكننا  6
 المرونة السلوكية

       مع عادات العمل المتغيرة يتكيف موظفي مصرفنا 7

2 
يير لمتطلبات التغستجابة عادات العمل إ مصرفنافي  يغير األفراد العاملين

 البيئة التنافسيةفي 
     

9 
لمتطلبات  ستجابةإ عادات عملهم مصرفنافي  يغير األفراد العاملين

 التغيرات في بيئة العمل
     

      فترة قصيرةخالل  العمل المتغيرةمع متطلبات  يتكيف موظفي مصرفنا 01

00 
قاء لطبيعة النغيرات في وظائفهم يساعد على الب استجابة موظفي مصرفنا

 في ميدان المنافسة
     

      من سلوكياتهم استجابة لمتطلبات الزبائن مصرفنافي  يغير األفراد العاملين 08
 مرونة المهارات

03 
إلى وظائف مختلفة عند قدرة في تحويل ونقل موظفيه  يمتلك مصرفنا

 الضرورة
     

      يسعى موظفي مصرفنا لتحديث مهاراتهم بشكل مستمر 04

05 
متطلباته من المهارات الجديدة من خالل إعادة  تلبية من مصرفنايتمكن 

 التدريب
     

      يقوم مصرفنا بإستقطاب األفراد ذوي الموهبة متعددي المهارات للعمل فيها 06
      بوظائف مختلفة اموظفي مصرفنا مهارات متعددة يتم استخدامه يمتلك 07
      دراتهم بشكل مستمريسعى موظفي مصرفنا لتطوير ق 02
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عدم الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 التأكد البيئي

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 

على 
 اإلطالق

      يتنبأ مصرفنا بتحركات منافسيه 09
      في طبيعة المنافسةالتنوع الكبير صرفنا قدرة على مجابهة يمتلك م 81

21 
تنوع الخدمات المنافسة الحادة في من  التهديدات يواجه مصرفنا

 المصرفية
     

22 
للخدمات المصرفية المنافسة السعرية  من يجابه مصرفنا التهديدات

 المقدمة
     

      يتنبأ مصرفنا بتغيرات الطلب على خدماته 83

84 
تنوع عادات شراء الخدمات يمتلك مصرفنا قدرة على مجابهة 

 المصرفية لدى زبائنه 
     

       طرق تقديم الخدماتفي التنوع الكبير  يواجه مصرفنا 85

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 

على 
 اإلطالق

      عاليةبالجودة ال خدمات مصرفنا تتصف 26
      بشكل سريع تقديم الخدمات المصرفية لدى مصرفناتتغير تقنيات  87
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إستدامة الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 الموارد البشرية

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ال أوافق 

لى ع
 اإلطالق

 توازن الحياة الوظيفية

      سياسة منفصلة للتوازن بين العمل والحياةمصرفنا لدي  82
      العمل تالمشاركة في خطة مكافأ يشجع مصرفنا موظفيه 89
      في مصرفنا بالمرونةساعات العمل تتصف  31
ً  2يعمل موظفي مصرفنا  30       ساعات يوميا
      فيه مناسبة للجميعخطة مصرفنا لموظ 38

 المسؤولية الشخصية

      في بيئة العمل اتهمعن سلوكيموظفي مصرفنا مسؤولين  33
      في بيئة العمل أدائهم عنلآلثار المترتبة يستجيب موظفي مصرفنا  34
      في بيئة العمل ةالذاتييسيطر موظفي مصرفنا على سلوكياتهم  35
      في بيئة العملاراتهم بشكل مقصود يصنع موظفي مصرفنا خي 36
      يكيف موظفي مصرفنا سلوكهم مع سلوك جماعة العمل 37

 الفرص الوظيفي

32  ً       لبيئة العمل يضبط موظفي مصرفنا سماتهم الشخصية وفقا
      يدرك موظفينا معتقدات مصرفنا وقيمها 39
      فيذهايدرك موظفي مصرفنا األدوار المطلوبة منهم تن 41
      يدرك موظفي مصرفنا مسارات العمل الوظيفية  40
      يظهر موظفي مصرفنا التضحية المطلوبة في التعامل مع اآلخرين 48

 
 


