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Abstract  
 

The strategic orientation is a necessary need for the success, continuity and survival of organizations in general, 

which has imposed on us the re-engineering of human resources, which is one of the most important resources of the 

organization, which is compulsory and not optional re-engineering in order to face the challenges and stormy 

conditions and fluctuate between collapse and destruction on the one hand and reconstruction on the other hand The 

two are under the current and future circumstance, and the current research came to test the relationship and impact 

between the strategic direction represented by its dimensions (vision, mission, strategic goals, values) and the re-

engineering of human resources represented by its dimensions (the human dimension, the technological dimension, 

the organizational dimension), and in light of data analysis Compiled by means of a questionnaire distributed on a 

sample consisting of (administrative leaderships at the University of Mosul), and the research reached some 

conclusions that confirmed the existence of a correlation and effect between the two research variables as well as the 

existence of a variation in the impact of the component dimensions of the strategic direction in re-engineering human 

resources, which led To present some proposals that emphasized the need for the leaders of the researched 

organization to pay attention to the research variables, as well as other proposals necessary for the organizer. General 

and the researched especially with regard to the research variables. 
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 المقدمة

أحد الركائز األساسية لعملية إعادة يشكل التوجه االستراتيجي      

هندسةةة المةةوارد البشةةرية انمالقةةا  مةةن كونهةةا العمليةةة التةةي يةةتم مةةن 

خاللهةةةا دراسةةةة التوقعةةةا  المسةةةتقبلية فةةةي اةةةل تحديةةةد المهةةةارا  

والمؤهال  التي يمتلكونها وعلى نحو يسع هم فةي تن يةي خممهةم، 

سةةعيهم ويتمثةةل دور األفةةراد العةةاملين فةةي التوجةةه االسةةتراتيجي ب

إلثرا  قيمتهم في المنظمة، وإن زيادة قيمة ال رد تؤدي إلةى زيةادة 

فرص العمل المتاحة أمامه والسيما في ال التغيرا  التكنولوجية 

التي تؤثر على التغير في وصف الواةائف وأنواعهةا، وإن تحمةل 

المسؤوليا  الكبيرة وزيادة الت اعل البنّا  بين األفراد العاملين فةي 

الواي يةةةة المفتل ةةة وت ةةةاعلهم مةةة  األفةةراد ا خةةةرين فةةةي المواقةة  

المنظما  المنافسة يسهم بدرجة واضحة في زيادة فةرص العمةل، 

وكيلك فرص التمور الواي ي، ليا تضةمن البحةث اربعةة مباحةث 

حيث تناول المبحث االول التوجه االستراتيجي اما المبحث الثةاني 

الث تناول االطار العملي تناول اعادة هندسة الموارد البشرية  والث

اما الراب  تناول اهم االستنتاجا  والمقترحا  التةي خلصةت اليهةا 

 : اعتمادا" على ما سبق ، فقد تبنى البحث المنهجية ا تية البحث.

 مشكلة البحث

تواجةةةه منظماتنةةةا اليةةةوم العديةةةد مةةةن التغيةةةرا  والتوجهةةةا       

والسيما فةي مجةال الجوهرية والحديثة في جمي  مجاال  االعمال 

التعلةةيم العةةالي ، ولةةم تكةةن الجامعةةة بمنةةأى عةةن بي ةةة التغيةةر التةةي 

اصبحت تؤثر علةى بقائهةا ومسةتقبلها و لةك لصةعوبة فهةم وادرا  

العالقة بين التوجه االستراتيجي واعادة هندسة الموارد البشةرية ، 

هةةةيا باإلضةةةافة الةةةى بةةةروز موجةةةه مةةةن التحةةةديا  التةةةي تواجههةةةا 

صةةةعوبة التنبةةةؤ االسةةةتراتيجي لمسةةةتقبلها وديمومةةةة  والمتمثلةةةة فةةةي

واسةةةتمرار انشةةةمتها واهةةةدافها والتةةةي مةةةن لةةةانها ان تةةةؤثر علةةةى 

فاعليتهةةا وادا هةةا وتقةةف عائقةةا امةةام وصةةولها الةةى درجةةة التميةةز 

واالدا  العةةالي وخاصةةة ان الجامعةةة تسةةعى جاهةةدة لبلو هةةا مةة  

ة متزايةدة    المحافظة على بقائهةا واسةتمرارها فةي اةل  بي ةة تنافسةي

ومةةن هةةيا المنملةةق تةةأتي هةةيف الدراسةةة فةةي محاولةةة ل جابةةة عةةن 

 التساؤال  التالية :

هةةل لةةدى المنظمةةة المبحوثةةة اإلمكانيةةة والقةةدرة علةةى التوجةةه  .1

 االستراتيجي السليم للمنظمة؟

هةةل تمتلةةك المنظمةةة المبحوثةةة مهةةارا  تجعلهةةا تقةةوم ب عةةادة  .2

 هندسة مواردها البشرية ؟

ة بةةةين التوجةةه االسةةتراتيجي واعةةادة هندسةةةة هةةل هنةةا  عالقةة .3

 الموارد البشرية ؟

هةةل تتبةةاين متغيةةرا  بعةةد التوجةةه االسةةتراتيجي فةةي بعةةد اعةةادة  .4

 هندسة الموارد البشرية؟ 

 أهمية البحث

تبلةةةةةور  أهميةةةةةة البحةةةةةث مةةةةةن خةةةةةالل بيةةةةةان دور التوجةةةةةه      

االستراتيجي فةي إعةادة هندسةة المةوارد البشةرية ، وكةيلك معرفةة 

اإلفراد العاملين وقدراتهم من خةالل االختبةار الميةداني ، الن أدا  

الميدان يمثل المفتبةر ال علةي لبيةان إمكانيةة األخةي بالنظريةا  مةن 

عدمةةه ، وقةةد اتضةةحت معةةالم هةةيا البحةةث مةةن منظةةور تمبيقةةي فةةي 

منظمة معاصرة ممثلة بجامعة الموصةل  وعلةى نحةو يكشةف عةن 

ادا" إلةى إجابةا  المبحةوثين أوجه العالقة بةين هةيين البعةدين اسةتن

  عن مجموعة من التساؤال   ا  الصلة بهيين البعدين .

 أهداف البحث

 سعى البحث إلى تحقيق مجموعة أهداف تتمثل باالتي :

التعةةةةرف علةةةةى مةةةةدى امةةةةتال  المةةةةوارد البشةةةةرية  للمعلومةةةةة  .1

والوسةائل العلميةة والرؤيةةة الواضةحة التةي تمكنهةةا مةن التوجةةه 

 االستراتيجي السليم للمنظمة المبحوثة.

التعرف على مةدى وجةود وحةدا  متفصصةة وداعمةة  تعمةل  .2

على تعزيز قدرا  اإلفراد في العمل للتمكن مةن إعةادة هندسةة 

 مواردها؟

علةى حقيقةة اإلسةهام ال علةي للتوجةه االسةتراتيجي فةي  الوقوف .3

 إعادة هندسة مواردها البشرية؟

 فرضيات البحث

 استند  البحث على ال رضيا  ا تية :

توجةةةةةد عالقةةةةةة ارتبةةةةةاط   ا  داللةةةةةة معنويةةةةةة بةةةةةين التوجةةةةةه  .1

االسةةةةةةتراتيجي)بداللة ابعةةةةةةادف( وإعةةةةةةادة هندسةةةةةةة المةةةةةةوارد 

 البشرية)بداللة ابعادها(.

تأثير  ا  داللةة معنويةة للتوجةه االسةتراتيجي فةي توجد عالقة  .2

 إعادة هندسة الموارد البشرية.

تتباين االهميةة النسةبية ألبعةاد متغيةر التوجةه االسةتراتيجي فةي  .3

 .متغير اعادة هندسة الموارد البشرية

 منهج البحث وتقاناته

اعتمد البحث المنهج الوص ي التحليلي منهجا رئيسةا لةه و لةك      

لمال مته في وصف بعدي البحث، وانمالقةا مةن  لةك اعتمةد علةى 

إلنجةا   تقانةا  هةيا المةنهج فةي الحصةول علةى البيانةا  المناسةبة

البحث، من خالل الكتب والرسةائل و االطةاريو والبحةوب لةبعض 

ة الدوليةةة للمعلومةةا  مةةن خةةالل الشةةبك الكتةةاو والبةةاحثين وكةةيلك

أعةدها  )االنترنت(، كما تةم االعتمةاد علةى اسةتمارة االسةتبانة التةي
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الباحثان في ضو  المصادر التي أتيحت لهةم والتةي سةيتم الوقةوف 

 :بحث، والتي تضمنت المحاور ا تيةلل عليها في الجانب الميداني

األول : أخةةتب بالحصةةول علةةى البيانةةا  التةةي تفةةب خصةةائب 

آرا هم مةن أفةراد العينةة العشةوائية للبحةث والةيين سةيتم  المستبينة

 وص هم اعتمادا  عليها الحقا .

الثاني : أختب بالحصول على البيانا  المناسةبة إلنجةا  البحةث، 

( مؤلةةرا ، تغمةةي متغيةةرا  البحةةث، وقةةد خضةةعت 21وتضةةمن )

استمارة االسةتبانة إلةى اختبةارا  الصةدل والثبةا ، وبعةد االنتهةا  

تمارا  االستبانة وت رية  البيانةا  تةم اسةتفدام معامةل من جم  اس

( لتحديةةد درجةةة ثبةةا  أداة Cronbach Alphaكةةرو نبةةاف ال ةةا )

القياس في هيا البحث، وتبين أن ن نسبة التمابق في إجابا  أفراد 

%( وهةي نسةبة 49.4عينة البحث بلغت على المسةتوى اإلجمةالي)

 Standardرنةة مة   )تثبت درجة جيدة من ثبةا  االسةتبانة بالمقا

Alpha  الفاصةةةةةةةة بالدراسةةةةةةةا  اإلنسةةةةةةةانية 62( البالغةةةةةةةة %             

(392 :1919, Afifi, Clark كمةةا وتجةةدر اإللةةارة إلةةى أن ،)

االستمارة المشار إليها تةم توزيعهةا علةى عينةة عشةوائية لعةدد مةن 

المسةةت يدين مةةن الفةةدما  االجتماعيةةة فةةي مدينةةة الموصةةل والبةةال  

( فردا ، وسيقف الباحثان على أوصاف هيف العينةة فةي 62عددهم )

تقانةا  مستهل اإلطار الميداني للبحث الحقا ،وأخيةرا  فيمةا يتعلةق ب

(  SPSS-24التحليةةل: فقةةةد تةةم اعتمةةةاد برنةةامج النظةةةام الجةةةاهز) 

والةةةيي بواسةةةمته تةةةم اسةةةتفراو التكةةةرارا  واألوسةةةاط الحسةةةابية 

واالنحرافةةةا  المعياريةةةة ل جابةةةا  قةةةدر تعلقهةةةا بكةةةل عبةةةارة مةةةن 

العبارا  التي ورد  باالسةتبانة، وكةيلك بعةض االختبةارا  التةي 

ختبةةارا  المناسةةبة فةةي دراسةةة اختارهةةا الباحثةةان بوصةة ها مةةن اال

 العالقا  بين متغيرا  البحث المفتل ة .

 حدود البحث

 تمثلت بجامعة الموصل. -: الحدود المكانية للدراسة 

 انحصةةر  حةةدود البحةةث الزمانيةةة  -:الحةةدود الزمانيةةة للدراسةةة

 . 11/1/2222-1/4/2222في ال ترة الواقعة ما بين 

 االطار النظري

 التوجه االستراتيجي 

يعد التوجةه االسةتراتيجي مةن : اوال: مفهوم التوجه االستراتيجي 

المواضي  المهمة في مجال االعمال فهو يةرتب  بالكي يةة التةي مةن 

خاللها تةتمكن ادارة المنظمةة مةن البقةا  والتنةاف  والتميةز والنمةو 

فهو ينملق من نتةائج الت كيةر االسةتراتيجي ليةتم فةي ضةوئه تحديةد 

يتهةةا المريقةةة التةةي تسترلةةد بهةةا المنظمةةة فةةي تحديةةد اهةةدافها ورؤ

ورسةةالتها المنظميةةة و لةةك مةةن اجةةل بقائهةةا وديمومتهةةا فةةي اطةةار 

تصور اسةتراتيجي بعيةد المةدى ، وقةد تعةدد  وجهةا  النظةر فةي 

تعريف التوجه االستراتيجي من باحث الى اخةر ومةن دراسةة الةى 

( بانةه مةنهج 161:2219اخرى فقد عرفه )عبد الرزال واخةرون،

لو  وتوجهةا  المنظمةة عمل منظم بعيد المدى يحدد من خالله سة

االستراتيجية و لك من خالل مجموعة مةن التصةرفا  والمواقةف 

والتةةي تعمةةل علةةى احةةداب تغيةةرا  ايجابيةةة فةةي العناصةةر الداخليةةة 

للمنظمة وتعمل على الحد او تقليل مةن العناصةر السةلبية المحيمةة 

( بانةةةةه يمثةةةةل الركيةةةةزة (Kanagal,2017:55 واوضةةةةو بهةةةةا،

عليهةةا المنظمةةة لتمةةوير المنظمةةة ان تتقيةةد االساسةةية التةةي تسةةتند 

 باإلمكانا  المتوفرة لديها.،

( للتوجةةه االسةةتراتيجي بانةةه المسةةار 41:2211وتشةةير ) فوزيةةة، 

العةةةام الةةةيي تفتةةةارف المنظمةةةة لتحقيةةةق اهةةةدافها مةةة  االخةةةي بنظةةةر 

االعتبار لظروف البي ة الفارجيةة ، وكةيلك لمواردهةا المتاحةة أي 

 باإلمكانا  المتوفرة لديهاعلى المنظمة ان تتقيد 

( ان التوجةةه االسةةتراتيجي Kaehler et al (2014:3,ووصةةف

هو المريقة التي من خاللها تتمكن المنظمة بان تت اعةل مة  بي تهةا 

الفارجيةةة وكيةةف يمكةةن ادارة اعمالهةةا وتفصةةب وتعةةدل تشةةكيل 

مواردهةةا مةةن اجةةةل خلةةق قةةدرا  ديناميكيةةةة كمةةا يعكةة  التوجةةةه 

: 2213را  التنظيمية للمنظمة، وبين ) جةالو،االستراتيجي الفيا

( بةةان التوجةةه االسةةتراتيجي يمثةةل  فلسةة ة تنظيميةةة تةةؤمن بهةةا 44

المنظمة تعمل على توجيه متفيي القةرار الةى ال ةرص البي يةة مةن 

خالل تركيز اهتمامهم على المظاهر المهمة في البي ة وبقدر تعلةق 

علةى عةدة اسةة   االمةر بمبيعةة عمةل المنظمةة وهةيف ال لسة ة تقةوم

 Sainioمهمةةة قةةد تكةةون سةةوقية، ورياديةةة ، وتكنولوجيةةة، واكةةد )

Ritala, & Hurmelinna-Laukkanen, 2012: 3 ) على ان

التوجةةه االسةةتراتيجي يعكةة  االسةةتراتيجيا  التةةي تن ةةيها المنظمةةة 

مةةن اجةةل الوصةةول الةةى تحقيةةق االدا  المتميةةز والمسةةتمر وكةةيلك 

واالنسجام بين االستراتيجية والموارد والتي تسهيل عملية التوافق 

 تساعد على التأقلم م  اروف السول

( بانه مجموعة من (Auh and Menguc ,2005:335وعرفها 

التوجهةةا  التةةي تقةةوم المنظمةةة بتن يةةيها، و لةةك لتوليةةد سةةلوكيا  

مناسةةةبة وتحقةةةق مةةةن خاللهةةةا مسةةةتويا  ادا  مناسةةةبة مقارنةةةة مةةة  

مةةةةا تقةةةةدم يمكةةةةن تعريةةةةف التوجةةةةه  المنافسةةةةين ، وتأسيسةةةةا علةةةةى

االسةةةةتراتيجي مةةةةن وجةةةةه نظةةةةر البةةةةاحثين بانةةةةه مجموعةةةةة مةةةةن 

االسةةةتراتيجيا  التةةةي تتفةةةيها المنظمةةةة لتحقيةةةق اهةةةدافها وتحديةةةد 

رؤيتها ورسالتها المستقبلية لتتمكن من خاللها من تمةوير اسةاليب 

واسةة  العمةةل التةةي تنتهجهةةا المنظمةةة مةةن اجةةل البقةةا  والتمةةور 

تكيةةةف مةةة  جميةةة  الظةةةروف البي يةةةة   المحيمةةةة بهةةةا والتنةةةاف  وال

 الداخلية والفارجية

اوضةةةةحت العديةةةةد مةةةةن :   انيااااا: اهميااااة التوجااااه االسااااتراتيجيث

الدراسا  التي تناولت موضوع التوجه االستراتيجي الدور الكبير 

اليي يلعبه في المنظما  ومدى تأثيرف على مسةتوى  ادائهةا بشةكل 

فسةةية وانةةه يعتبةةر مةةن المتغيةةرا  عةةام وعلةةى تحقيةةق الميةةزة التنا
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المتعلقةةة بالمنظمةةة سةةوا  كانةةت ربحيةةة او خدميةةة ، وان للتوجةةه 

 االستراتيجي اهمية كبيرة تتمثل باالتي:

يعمةةل التوجةةه االسةةتراتيجي علةةى تنميةةة وتمةةوير قةةدرة الت كيةةر  .1

االستراتيجي لةدى المةدرا  ورؤسةا  المنظمةا  ويجعلهةم اكثةر 

االفكار الفالقة ولةي  مجةرد متلقةين قدرة واستجابة على خلق 

 (.3: 2214لتك االفكار من الغير)الشيفلي، وال تالوي، 

يساعد التوجه االستراتيجي المنظمةة علةى تعري هةا لبي تهةا كمةا  .2

انةةه يسةةوع لةةرعية وجودهةةا ومةةن ثةةم الحصةةول علةةى الةةدعم 

والمسةةاندة مةةن قبةةل البي ةةة كمةةا انةةه يعتبةةر االداة االساسةةية التةةي 

نسةةةيق جهةةةود المنظمةةةة باعتبةةةارف يعةةةد المحةةةور تعمةةةل علةةةى ت

االساسي اليي يعمل على تحقيق االتصال ال عال  والمؤثر فةي 

جمي  المستويا  االدارية الموجودة فيها ، وبةدون هةيا االتجةاف 

فان المنظمة يمكن ان تعمل باتجاف واحةد ، وكةيلك فةان التوجةه 

االسةةةةةةةةةةةةةتراتيجي يفةةةةةةةةةةةةةدم وحةةةةةةةةةةةةةدة الت كيةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةي 

 (123:2211المنظمة.)سعد،

يةةةدعم التوجةةةه االسةةةتراتيجي ويسةةةاند المنظمةةةة فةةةي االهتمةةةام  .3

بالمعرفةةة باعتبارهةةا قةةوة اسةةتراتيجية وميةةزة تنافسةةية مسةةتدامة 

ترتكز عليها المنظمة من اجل خلق وتموير المنتجا  الجديةدة 

واساليب العمل ومعةايير االدا  التنظيمةي ، وكةيلك تمكنهةا مةن 

لقةةوة والضةةعف وال ةةرص زيةةادة امكانياتهةةا لتحليةةل عناصةةر ا

 .(91:2211) ناصر، والتهديدا  التي تواجه المنظمة

يساهم في تحديد طبيعة العالقة بين ابعةاد التوجةه االسةتراتيجي  .4

المتمثةةةةةل بالرؤيةةةةةة والرسةةةةةالة واالهةةةةةداف والقةةةةةيم .)حسةةةةةن 

،19:2212) 

يسةةةاعد التوجةةةةه االسةةةةتراتيجي المنظمةةةة فةةةةي تحديةةةةد هويتهةةةةا  .1

فانةةه يسةةاهم فةةي تحقيةةق عمليةةة  التنظيميةةة باإلضةةافة الةةى  لةةك

التواصل م  العمال  وتوضيو دورة حياة المنتج والعمةل علةى 

تفمي  السناريوها  وتحقيق الميزة التنافسةية مةن اجةل كسةب 

االعمال وتحديد اتجاف وبةرامج السةول فةي اةل المفةاطر التةي 

 (Kanagal ,2214:11من المحتمل ان تتعر  لها المنظمة)

اتيجي علةةى فهةةم وادار  وت سةةير البي ةةة يسةةتند التوجةةه االسةةتر .6

الفارجية والموارد الداخلية حيث يعتبر من االولويةا  المهمةة 

التةةةي تسةةةعى المنظمةةةة مةةةن خاللةةةه  ،مةةةن تفصةةةيب المةةةوارد 

الالزمة لتنمية ثروة المساهمين في المنظمة على المةدى البعيةد 

 .( Lau et al., 2008:766)وباعتبارف الهدف النهائي

تتعةدد وجهةةا  نظةر البةةاحثين  ابعاااد التوجاه االسااتراتيجي::  ثالثاا

حةةول االبعةةاد االساسةةةية للتوجةةه االسةةةتراتيجي وحسةةب االدبيةةةا  

االسةةةتراتيجية التةةةي تفضةةة  الةةةى ا را  ال لسةةة ية التةةةي يتناولهةةةا 

البةةاحثين اال ان هنةةا  لةةبه اجمةةاع علةةى ان )الرؤيةةة، والرسةةالة ، 

مةن االبعةاد الرئيسةية التةي  واالهداف االستراتيجية، والقةيم( تعتبةر

بموجبهةةا يبنةةي الم كةةر االسةةتراتيجي توجهةةا  المنظمةةة والتةةي تةةم 

 تسلي  الضو  عليها في هيا البحث بشي من الت صيل وكما يأتي: 

تعتبةةر الرؤيةةة االسةةتراتيجية مةةن العناصةةر والمكونةةا  الرؤيةة:  .1

االساسةةية فهةةي تعةةد مةةن المرتكةةزا  المهمةةة واألساسةةية التةةي 

لمنظما  ألحداب التغير االستراتيجي و لك ألهميتهةا تعتمدها ا

فةةي رسةةم الفارطةةة التنظيميةةةة وفةةي بنةةا  هيكلتهةةا المسةةةتقبلية 

(David, 2006: 96)،. ( 2213:31والةةةارRighby , )

للرؤيةةة االسةةتراتيجية بانهةةا تعبةةر عةةن فلسةة ة المنظمةةة ومةةا هةةو 

الوضةةةة  المملةةةةوو مةةةةن المنظمةةةةة لتحقيقةةةةه وتسةةةةبق الرؤيةةةةة 

االستراتيجية التوجةه االسةتراتيجي حيةث تمثةل االنمالقةة التةي 

 .المنظمة باتجاف رسالتها واهدافهاتنملق بموجبها 

ية ( بانهةا وصةف لصةورة مسةتقبل23:2214وتعرف )الحةافي،     

افضةةل تتملةة  بهةةا المنظمةةة وتت ةةول بهةةا علةةى اوضةةاعها الراهنةةة 

لتحقيق اهدافها ورسالتها على المدى المويل والقصةير فةي ضةو  

اةةروف البي ةةة العامةةة سةةوا  كانةةت داخليةةة او خارجيةةة، وكةةيلك 

 الظروف التنافسية. 

فقةةد اوضةةو بةةان الرؤيةةة (Larson & Gray ,2211:319)امةةا 

كي ية التعامل مة  الصة ا   يةر الملموسةة االستراتيجية تشير الى 

ألدا  المنظمة وما ستصبو عليه المنظمة مستقبال بعد اتمام العمةل 

المكلف به كما انها ت سر ما هو سةبب الهةام االفةراد العةاملين نحةو 

العمل واعما  افضل مةا لةديهم مةن ادا  وتوجيةه مةا يمتلكونةه مةن 

حقيةةق الهةةدف مهةةارا  وخبةةرا  وك ةةا ة وتوحيةةد جهةةودهم نحةةو ت

 المشتر  التي تسعى الى تحقيقه المنظمة .

( بان الرؤية هي عبارة عن مجموعة 22:2219ويرى )انشاصي،

من االمنيا  والمموحا  واالفكةار الملهمةة والمح ةزة التةي تةروم 

المنظما  الوصول اليها ، وكيلك تعتبر بمثابة دليةل ومسةار عمةل 

 ية تسترلد بها باتجاف رسم خارطتها المستقبل

وبنةةةا ا علةةةى مةةةا تقةةةدم يةةةرى البةةةاحثين بةةةان الرؤيةةةة تعتبةةةر مةةةن    

المرتكةةةزا  المهمةةةة والجوهريةةةة التةةةي تعتمةةةدها المنظمةةةة لرسةةةم 

خارطة طريق عملها ويتم بموجبها التفمي  لمستقبلها وتحديةد مةا 

هةةي المةةوارد والقةةدرا  التةةي تمتلكهةةا وفةةي ضةةوئها يةةتم االنمةةالل 

 باتجاف الرسالة واالهداف.

بةان رسةالة (Heizer&Render,2001:32) يةرى لة: الرسةا .2

المنظمة هي التي توضو الغر  والمبرر االساسي الةيي مةن 

اجلةةةه وجةةةد  المنظمةةةة وتعبةةةر الرسةةةالة عةةةن الواجهةةةة التةةةي 

تعرضها المنظمة للمجتمة  الةيي هةو جةز  مةن بي تهةا الداخليةة 

والفارجية وبحكم انها تؤثر وتتأثر بةه مةن خةالل نشةاطها تعةد 

الرسةةالة البعةةةد الثةةاني مةةةن ابعةةةاد التوجةةه االسةةةتراتيجي  ويةةةتم 

اعدادها في ضةو  الرؤيةة فهةي تمثةل الغايةة والسةبب الرئيسةي 

( بانهةةةةا Papulova ,2214:11لوجةةةةود المنظمةةةةة وعرفهةةةةا )

المجال الرئيسي الةيي  فةي ضةوئه تعمةل المنظمةة حيةث ت سةر 

ا نحةن االجابة عن االس لة التي من نحةن؟ ومةا نقةوم بةه؟ ولمةا 
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           موجةةةةةةةةةودون؟ ومةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةو سةةةةةةةةةبب وجودنةةةةةةةةةا. والةةةةةةةةةار

(2213:32, Rothaermel  بان الرسالة هي وصف ولةر )

ما تقوم به المنظمة فعال ويتركز مضمون الرسالة ألي منظمةة 

علةى مجالهةا العملةي والمقصةود بةيلك توضةيو هويتهةا الحاليةةة 

( ان 121:2211ومةةةا تقةةةوم بةةةه مسةةةتقبال ويبةةةين ) السةةةكارنة ،

لرسالة تمثل السةبب الرئيسةي لبدايةة تأسةي  المنظمةة واسةاس ا

وجودها وبنا ها واالعتبةار المهةم فةي بنةا  الغايةا  واالهةداف 

التةةةي تسةةةعى المنظمةةةة للوصةةةول اليهةةةا وتحقيقهةةةا كمةةةا تبنةةةى 

السياسةةا  واالسةةتراتيجيا  فةةي ضةةو  توجهاتهةةا وانهةةا تمثةةل 

ة التةةي النظةةرة الواسةةعة والمحةةددة ال أسةةاس األعمةةال واالنشةةم

تقوم بها المنظمة وتميزها عن  يرها مةن المنظمةا  المشةابهة 

لها .، وليا ينبغي ان تتسم الرسالة الجيدة بعدد مةن الفصةائب 

 (:92:2212تتمثل باالتي: )الزن لي،

: بحيث تساهم في اثارة وتعميق رو  الحماس والت اؤل  ملهمة ●

 لدى االفراد العاملين في المنظمة

و لةةك حتةةى تسةةمو بتوليةةد مةةدى واسةة  مةةن :  عريضةةة وواسةةعة ●

 االهداف المناسبة واالستراتيجيا  البديلة

: ان تكةةون الرسةةالة واقعيةةة وموضةةوعية لكةةي  قابلةةة للتحقيةةق ●

 يمكن تحويلها الى خم  وبرامج عملية.

تناتةةةل القبةةةول مةةةن جميةةة  االفةةةراد العةةةاملين فةةةي  : ان مقبولةةةة ●

 .المنظمة

امكانةةا  المنظمةةة مةة  بةةين  ان تؤكةةد علةةى التوافةةق واالنسةةجام ●

اهدافها من جهةة وبةين اهةداف المنظمةة واهةداف المجتمة  مةن 

 جهة اخرى. 

علةةى مةةا تقةةدم يةةرى البةةاحثين بةةان الرسةةالة تعةةد مةةن  وبنةةا ا     

االسباو االساسية لوجةود المنظمةة وتعنبةر بمثابةة دسةتور ومعيةار 

عمل تسترلد به وفي ضةوئها يةتم تحديةد كافةة المةرل واالسةاليب 

ارا  التةي تتفةيها المنظمةة لتسةيير عملهةا وهةي تغمةي مةدة والقر

 زمنية طويلة االجل   

: تعد  االهداف االستراتيجية بانه العمود االهداف االستراتيجية .3

ال قري اليي تعتمدف المنظمة في عملية التفمةي  االسةتراتيجي 

ا ا بموجبها تحدد االطةار العةام لشنشةمة واالعمةال التةي تقةوم 

فهي تمثل  امتداد واقعي عةن طريةق تحقيةق رؤيةة  بها ، وبيلك

المنظمةةةةة المسةةةةتقبلية ورسةةةةالتها السةةةةامية مةةةةن اجةةةةل البقةةةةا  

( ,2211:31Wayne، ((، يةرى11:2214والتميز)الغةوطي،

بانها عبارة عن النتائج ونهايا  االفعال واالنشةمة التةي كانةت 

المنظمةةة تةةروم القيةةام بهةةا خةةالل فتةةرة عملهةةا و لةةك مةةن خةةالل 

االستفدام الك ةؤ لجمية  مواردهةا وامكاناتهةا الماديةة والبشةرية 

والتكنولوجيةةةة التةةةي تملكهةةةا وتتعلةةةق االهةةةداف االسةةةتراتيجية 

             المنظةةةةةورة. والةةةةةاربةةةةةال ترة المسةةةةةتقبلية المنظةةةةةور و يةةةةةر 

( لشهداف االستراتيجية بانهةا التزامةا  61:2211) العامري،

تلتةةزم بهةةا المنظمةةة لترجمةةة رؤيتهةةا ورسةةالتها الةةى واقةة  فعلةةي 

ويكةةةون  لةةةك ضةةةمن توقيتةةةا  وكلةةةف محةةةددة مسةةةبقا فالهةةةدف 

االسةةتراتيجي هةةو هةةدف طويةةل االمةةد ويعبةةر عةةن طموحةةا  

ر وتنميةةة ك ا تهةةا البشةةرية و ايةةا  المنظمةةة مةةن اجةةل تمةةوي

 والجوهرية في جمي  مستوياتها التنظيمية.

ويةةةرى البةةةاحثين بةةةان االهةةةداف االسةةةتراتيجية تعةةةد الوسةةةيلة      

االساسية التي تسعى المنظمة الى تحقيقها خالل فترة زمنية معينةة 

وبموجب هةيف االهةداف تحةدد لةرعية وجةود المنظمةة ونشةاطاتها 

حتياجاتهةةا المسةةتقبلية الماديةةة والبشةةرية وتسةةاعدها علةةى التنبةةؤ با

والتكنولوجيةةةة باإلضةةةافة الةةةى انهةةةا تح ةةةز االفةةةراد العةةةاملين نحةةةو 

المبةةادرة واالبةةداع وتعتبةةر اسةةاس قةةوي ومتةةين تعتمةةدف المةةنظم فةةي 

 عملية صن  القرارا  .    

: تعةةد القةةيم جةةز  مةةن ثقافةةة المنظمةةة وهةةي مجموعةةة مةةن  القةةيم .4

تةةي تةةؤمن بهةةا المنظمةةة وتحكةةم االسةة  والمبةةادال واالخةةالل ال

عملهةةا وتعتبرهةةا بمثابةةة الةةدليل والمرلةةد للسةةلو  ومةةن خاللهةةا 

تتمكن المنظمة من تحديةد الصةواو مةن الفمةأ وتحكةم العالقةة 

بينهةةةةا وبةةةةةين المتعةةةةةاملين معهةةةةةا سةةةةةوا  داخليةةةةةا او خارجيةةةةةا  

( بانها الوثائق 12:2216)لبد، ( ،و يرى26:2219)انشاصي،

سةةةلو  االفةةةراد العةةاملين فةةةي المنظمةةةة االخالقيةةة التةةةي تحكةةم 

وتةوجههم وكةةيلك فأنهةةا تحكةةم القةرارا  التةةي تتفةةيها المنظمةةة 

في تحقيق اهدافها االستراتيجية، وعرفها ) القيسةي ،والمةائي، 

( بانها مجموعة من المعتقدا  والمبادال التي توجةه 91:2214

سةةلو  وتصةةرفا  االفةةراد العةةاملين والمةةدرا  باتجةةاف تحقيةةق 

  واالهداف التي يرمون تحقيقها ، او انها الوسةائل التةي الغايا

يفتارهةةا المةةدرا  النهةةم يؤمنةةون ويثقةةون بصةةحتها فةةي تحديةةد 

االسةةةةلوو الةةةةيي يتبعونةةةةه فةةةةي انجةةةةازهم ألعمةةةةالهم وادائهةةةةم 

( ,2224:361Daftلمنظماتهم واتفا هم لقةراراتهم ، والةار )

تنظيميةة للقيم على انها تعد عنصرا مهما من عناصةر الثقافةة ال

وهةةي مجموعةةة مةةن االعةةراف والتقاليةةد التةةي توجةةه المعتقةةدا  

وهي ص ة مشتركة بين االفراد العاملين في المنظمة حيث يةتم 

 & Hultmanتعلمهةةةا مةةةن قبةةةل االفةةةراد الجةةةدد ،  وبةةةين )

2222:14Gellerman, ) نهةةةةةا تعتبةةةةةر مصةةةةةدر حيةةةةةوي  بةةةةا

واساسةةي تلهةةم جميةة  العةةاملين فةةي المنظمةةة وبكافةةة مسةةتوياتها 

التنظيمية وتوجه افعالهم وتصرفاتهم واتفا  القرارا  باالتجاف 

الصحيو وعليها يتوقةف نجةا  وبقةا  المنظمةة وكةيلك فةان لهةا 

 دور مهم في عملية تحديد التوجه االستراتيجي لتلك المنظمة .

لبةةةاحثين بةةةان القةةةيم تتمثةةةل بمجموعةةةة مةةةن المبةةةادال ويةةةرى ا      

والمعتقدا  التي تعك  سلو  االفراد العاملين وهيف القيم ال تكون  

عامة وملزمة فهنا  اختالف في الثقافا  واالعراف والتقاليةد مةن 
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مجتم   الى اخرى فما هو مر وو في مجتمة  قةد ال يكةون كةيلك 

يحكةم عليهةا بانهةا فةي مجتمة  اخةر وكةيلك فةان بعةض السةلوكيا  

  ير سوية بينما يعتبر اخرون بانها سلوكيا  في  اية االعتدال 

 اعادة هندسة الموارد البشرية 

 اوال: مفهوم أعادة الهندسة

تمثةةل اعةةادة هندسةةة المةةوارد البشةةرية احةةدى اهةةم التوجهةةا       

االدارية المعاصرة التي نالت اهتمام الكثير من الباحثين في ال كةر 

االداري الحةةديث وكةةيلك المهتمةةين فةةي مجةةال االعمةةال واالدارة 

و لةةك لةةدورها المهةةم والكبيةةر فةةي مسةةاعدة المنظمةةا  السةةتثمار 

تي تعد المحر  االساسي لكافة مواردها المتاحة ومنها البشرية وال

برامج التحسين المستمر  والتي لها األثر البال  فةي إنجةا  العمليةة 

اإلدارية للمنظمة وإعادة ترتيب األعمال مةن خةالل إحةداب تغييةر 

جيري فيها  وعلى كي ية أدائها لنشةاطاتها المفتل ةة بهةدف تحسةين 

رهةا  مةن األدا  و لك على مسةتوى كةل المسةتويا  اإلداريةة  و ي

العمليةةةا  التةةةي تةةةدف  المنظمةةةة علةةةى  نحةةةو مسةةةتوى ادا  متميةةةز  

وأحسةن اسةةتغالل وتحقيةةق ك ةةا ة عاليةةة  لمواردهةةا المتاحةةة تهةةدف 

مةةن ورا هةةا  رفةة  وتحسةةين  القةةدرا  التنافسةةية لهةةا ، و كمةةا إن 

إعادة الهندسة تساعد المنظمة  من الفروو مةن الةروتين والنظةرة 

ية والحلةول السةريعة لمشةكال  العمةل الضيقة للعمل وعدم الشمول

و ير  لةك مةن الةنظم واألسةاليب اإلداريةة التقليدية)عبةد الح ةي  ، 

(، وقد كان لريةا  التغييةر التةي تجتةا  عةالم اليةوم هةو 34: 2223

المحةةةر  والةةةداف  الرئيسةةةي لمشةةةاري  إعةةةادة الهندسةةةة فةةةي العةةةالم 

كتةب  اجم .،وقد عرفت إعادة الهندسة بتعاريف عديدة ورد  فةي

وبحةةوب ودراسةةا  البةةاحثين وكةةل حسةةب وجهةةة نظةةرف معتمةةدين 

بيلك على مجال دراستهم وخل ياتهم النظرية والعلمية ،وفيما يةأتي 

بعةةض التعةةاريف والم ةةاهيم التةةي اعتمةةد  لةةدى البةةاحثين وبحسةةب 

( بانها عبةارة عةن عمليةة 232:2211ويعرفها) حسين، توجهاتهم.

المنظمةةةة بهةةةف اعةةةادة تصةةةميم اداريةةةة تن ةةةيها االدارة العليةةةا فةةةي 

الجوانةةب التنظيميةةة الفاصةةة بمواردهةةا البشةةرية واالسةةت ادة مةةن 

تكنولوجيةةةا المعلومةةةا  وبالشةةةكل الةةةيي يعةةةزز ويةةةدعم قةةةدراتهم 

وك ا اتهم على تن يي المهام واالنشمة المناطة بهم بمةا يمكةنهم مةن 

 تحقيق االهداف التي تروم المنظمة تحقيقها بالشكل المملوو.

(بانهةةا عمليةةة المراجعةةة Noe at el , 2216:44يةةرى )و     

الكاملةةة لكافةةة االجةةرا ا  الفاصةةة التةةي تقةةوم بهةةا ادارة المةةوارد 

البشةةرية الحرجةةة والتةةي تسةةاهم فةةي رفةة  وتعزيةةز ك ا تهةةا وزيةةادة 

قدرتها في تقةديم خةدما   ا  جةودة عاليةة وب اعليةة ، واوضةحت 

اسةةية وجوهريةةة ( بانهةةا عمليةةة احةةداب تغيةةرا  اس1:2211)خةةان،

فةةي ادارة المةةوارد البشةةرية وعلةةى مسةةتوى الهيكليةةة الفاصةةة بهةةا 

ويكةةون  لةةك ب عةةادة تنظةةيم هةةيف االدارة بشةةكل فةةرل عمةةل وعلةةى 

المسةةتوى ال نةةي واعةةادة تصةةميم عملياتهةةا والةةتفلب مةةن االنشةةمة 

التةةةةي ال تضةةةةيف قيمةةةةة ويكةةةةون التركيةةةةز فقةةةة  علةةةةى االنشةةةةمة 

ولوجي و لةك مةن اجةل التحةول االستراتيجية وعلى المستوى التكن

الةةى العمةةل االلكترونةةي للمةةوارد البشةةرية وبهةةيا سةةوف يةةتفلب 

موا يهةةا مةةن المهةةام واالنشةةمة االداريةةة والروتينيةةة التةةي تعيةةق 

، Computing & Didionary) , 2212:22 )العمل، ووصة ها

بأنها دراسة وفحب وتحليل وتعديل نظام ما إلعادة تكوينةه بشةكل 

 الحقا على الشكل الجديدجديد وتن ييف 

( إن إعةةةةادة الهندسةةةةة ,Hilla &Jones 2221:461)ويبةةةةين      

تكةةون مةةن األعلةةى إلةةى األسةة ل أي تغييةةر كلةةي ولةةامل ،ويعةةرف 

البةةةاحثين اعةةةادة هندسةةةة المةةةوارد البشةةةرية بانهةةةا احةةةد االسةةةاليب 

والتقنيا  التي تقوم بها االدارة العليا فةي المنظمةة لترتيةب واعةادة 

وتصميم جيري لكافةة عملياتهةا ومةن ضةمنها البشةرية مةن  خةالل 

ولوجيةةا معلومةةا  متمةةورة التةةي يسةةتفدمها المةةوا ين اسةتفدام تكن

 وي الك ةةةا ة العاليةةةة  لتقةةةديم خةةةدما  متكاملةةةة إلةةةى العمةةةال  او 

ألن سةةهم والحصةةةول علةةةى تحسةةةينا  وتغييةةةرا  جوهريةةةة عاليةةةة 

 الجودة واإلنتاجية 

 ثانيا: أهمية اعادة هندسة الموارد البشرية

هةا احةد  األسةاليب أهمية اعادة الهندسةة البشةري باعتبار تبرز     

اإلدارية والهندسةية الحديثةة التةي تسةاعد المنظمةا  علةى مواجهةة 

المتغيرا  وتلبيةة ر بةا  وتملعةا  زبائنهةا وتتمثةل هةيف االهميةة 

 ( 16: 2213باالتي : )دمنهوري ،

تسةةةاعد علةةةى االسةةةتثمار االفضةةةل للمةةةوارد البشةةةرية والماديةةةة  .1

الميةزة التنافسةية والتكنولوجية المتاحةة للمنظمةة و لةك لتحقيةق 

 .)234:2211)حسين،  وتلبية متملبا  الجودة

تسةةهم فةةي  ادخةةال تقنيةةا  واسةةاليب عمةةل جديةةدة مسةةتحدثة فةةي  .2

مجةةال نشةةاط المنظمةةة بمةةا يسةةاعد فةةي تحقيةةق جةةودة عاليةةة فةةي 

 .)911:2213)توفيق، والنعيمي،  تقديم المنتج او الفدمة

ومةنحهم الحريةة تساعد على تمكين االفراد العاملين  بالسةلمة   .3

الكاملة  فةي العمةل والمبةادرة فةي تحسةين أعمةالهم بدرجةة مةن 

االسةةتقاللية مةة  تحمةةل مسةةؤولياتهم عةةن نتةةائج تلةةك المبةةادرة 

وتأسةةةي  قواعةةةد العمةةةل واإلبةةةداع واالبتكةةةار لةةةديهم)دمنهوري 

،2213 :16). 

في تعزيز قدرة المنظمة على تحقيةق رؤيتهةا ورسةالتها   تسعى .4

االسةةةةةةةةةةتراتيجية واالهةةةةةةةةةةداف التةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةروم تحقيقهةةةةةةةةةةا 

 .(14:2211)فرحا ،

تعمةي مسةار لكي يةةة تحسةين وتصةميم العمةةل ، والوصةول إلةةى  .1

أدا  مثالي تتمكن من خالله المنظمة من تقليةل الضةائ  وكةيلك 

لعشةةوائية ال ةةراع الموجةةود واألخمةةا  الناتجةةة عةةن اإلعمةةال ا

Daft, 2001: 373).) 
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تسةعى المنظمةا  مةن  :ثالثا: اهداف اعادة هندسة الموارد البشرية

 خالل اعادة هندسة مواردها البشرية الى تحقيةق االهةداف االتيةة :

 (221: 2212)نجم ،

تف ةةةيض التكل ةةةة : مةةةن خةةةالل الغةةةا  العمليةةةا   يةةةر الضةةةرورية 

 (.3:2214المضافة)بالي،والتركيز على العمليا   ا  القيمة 

تنميةةة وتمةةوير ال كةةر االبةةداعي لةةدى االفةةراد العةةاملين و لةةك  .2

بمسةةاعدتهم بةةالفروو مةةن الصةةندول وهةةي ال كةةرة التةةي تنةةادي 

بالسةةعي الةةى االبةةداع فةةي عملهةةم والةةتفلب مةةن قيةةود الةةروتين 

والتكةةرار واخةةراجهم مةةن الةةروتين اليةةومي ورتابةةة العمةةل الةةى 

والتميةز والتجةدد ومهةام واعمةال اروف عمةل تتميةز بةالتغيير 

 (.19:2211مصممة بمريقة مح زة إلبداعاتهم.)خان،

جعل بي ة العمل منسجمة م  حاجا  وقدرا  األفراد العةاملين  .3

بمةةا يحقةةق الراحةةة القصةةوى فةةي العمةةل علةةى أسةةاس حاجةةاتهم 

 .اجتماعيا –ن سيا  -األساسية بوص ه كائنا بايلوجيا 

قواعةد وم ةاهيم إعةادة الهندسةة  تنظيم بي ة العمل وفةق مبةادال و .4

البشرية بما يؤدي إلى زيةادة فاعليةة العامةل مةن خةالل تحسةين 

طرل عمله من اجل تقليب فترة عمليةة اإلنتةاو والمالئمةة مة  

 (.221: 2212قدرا  وإمكانيا  العمل:) نجم ،

تحقيق تغير جيري في االدا  ويتمثل  لك فةي اسةلوو وادوا   .1

تمكةةين العةةاملين مةةن تصةةميم العمةةل العمةةل والنتةةائج مةةن خةةالل 

)عبةةد  والقيةةام بةةه وفةةق احتياجةةا  العمةةال  واهةةداف المنظمةةة

 (164:2221القادر، 

ات ق ا لب البةاحثون : أبعاد اعادة هندسة الموارد البشرية :  رابعا

علةةى ان هنةةا   أبعةةاد  اساسةةية تةةؤثر علةةى عمليةةة إعةةادة هندسةةة  

لثالثة االتيةة )البعةد البشةري الموارد البشرية والتي تتمثل باألبعاد ا

 ،والبعد التكنولوجي، والبعد التنظيمي(  

: تشةكل المةوارد البشةرية فةي المنظمةة العنصةر  البعد البشةري .1

االساسةةي والجةةوهري ألحةةداب اي عمليةةة تغييةةر فةةي المنظمةةة 

فيعتبةةةر العمةةةال  واالفةةةراد العةةةاملين فةةةي المنظمةةةة هةةةم الهةةةدف 

تمةل إعةادة هندسةة، لةيا الرئيسي على اإلطةالل مةن أجةل أن تك

يجب على المنظمة ان تركز على عملية االعداد الجيد لشفةراد 

المسؤولين القائمين على عملية اعادة الهندسة من اجةل احةداب 

التغير الجيري في الم اهيم واالفكار ، وكيلك العمل على بنةا  

الثقافة التنظيمية لةدى المةوارد البشةرية مثةل التكيةف مة  اعةادة 

والجةةودة الشةةاملة والتحةةول الةى فةةرل العمةةل الموجهةةة  الهندسةة

 اتيةةا باإلضةةافة الةةى تمةةوير التةةزام المةةوارد البشةةرية بفدمةةة 

العميل وحتى تنجو عملية اعادة الهندسة البد مةن تةوفر مةوارد 

بشرية تكون ك ؤة وقةادرة علةى اسةتفدام التكنولوجيةة ومدربةة 

،وكةةيلك تةةدريبا مكث ةةا ومسةةتمرا حتةةى تواكةةب عمليةةة التغييةةر 

تكةةون بحاجةةة الةةى قيةةادا  اداريةةة مؤهلةةة قةةادرة علةةى تح يةةز 

) ابةةةو  العةةةاملين وتعةةةاونهم معةةةا لتحقيةةةق االهةةةداف المرجةةةوة

 .( 42: 2211عو ،

: أصةةةبحت تكنولوجيةةةا المعلومةةةا  تشةةةكل  البعةةةد التكنولةةةوجي .2

العمةةود ال قةةري التةةي تعتمةةدها المنظمةةا  المعاصةةرة فةةي اعةةادة 

هندسةة المةوارد البشةرية وتعةد إحةدى منجةزا  الثةورة العلميةةة 

التكنولوجية التي كان لها تأثير كبير ومبالر على تشةكيل حيةاة 

االنسان وانسان المجتم  المعلومةاتي فالمعلومةا  فةي عصةرنا  

حةةالي تعتبةةر جةةز  ال يتجةةزأ مةةن حيةةاة االنسةةان واحتياجاتةةه ال

المسةةتقبلية ،وإنسةةان المجتمةة  المعلومةةاتي، باإلضةةافة الةةى  لةةك 

فان تبنةي ادارة المةوارد البشةرية للتكنولوجيةة الحديثةة واقنائهةا 

سوف يعود عليها بالن   وال ائدة الكبيرة منها تف يض التكاليف 

مةةةةة ويتمثةةةةل التغييةةةةر وتحسةةةين مسةةةةتوى جةةةةودة الفدمةةةة المقد

التكنولةةوجي فةةي ادارة المةةوارد البشةةرية مةةن خةةالل اعتمادهةةا 

تقنيا  متمورة في ادارة لؤون االفةراد العةاملين وادارة مهةام 

الواي ةةة وهةةيا بةةدورف سةةوف يلعةةب دورا كبيةةر فةةي تف ةةيض 

التكةةاليف وان تبنةةي العمةةل االلكترونةةي سةةيمكن العةةاملين مةةن 

سةةتراتيجية للواي ةةة وتحقيةةق زيةةادة تركيةةزهم علةةى المهةةام اال

التوافق م  استراتيجية المنظمة ولعل اهم ما نلمسةه مةن جةرا  

اسةةتفدام التكنولوجيةةا فةةي الواي ةةة جةةرا  اعةةادة هندسةةتها هةةو 

االتمتة التامة لعملياتها بعد اعادة التصميم وبالتالي التحول الةى 

)خةةةةةةةةةةةةةةان ادارة المةةةةةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةةةةةرية االلكترونيةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(114:2219واخرون،

:  ويقصةةد بةةه كافةةة االجةةرا ا  والوسةةائل التةةي بعةةد التنظيمةةيال .3

تتفيها المنظمة في ضو  هيكلهةا التنظيمةي والثقافةة التنظيميةة 

السةائدة فيهةةا، اي انةه يوضةةو العناصةةر والتعليمةا  التةةي تعنةةي 

بتغيةةر الهيكةةل التنظيمةةي للمنظمةةة وهيكةةل االقسةةام واالدارا  

يا  ومصةةادر ال رعيةةة، ويشةةمل توزيةة  المناصةةب والمسةةؤول

اتفا  القرارا  وقنوا  االتصال التي ترب  اعمال االلفاص 

والمجموعا  في المنظمة بعضةها الةبعض ، ودرجةة الرسةمية 

والمركزية ونمةال االلةراف والعالقةا  بةين االفةراد العةاملين 

هةةيا بالنسةةبة للمنظمةةة، امةةا بالنسةةبة إلدارة  المةةوارد البشةةرية 

عةةادة تنظةةيم الواي ةةة ،بحيةةث فتتمثةةل التغيةةرا  الهيكليةةة فةةي ا

يتغير توزي  المناصةب والمهةام والمسةؤوليا  ، وكةيلك تتغيةر 

نظةةم المةةوارد البشةةرية المعتمةةدة كةةنظم الحةةوافز والتعويضةةا ، 

وتقييم االدا ، وبهيا فان المتملبا  التنظيمية تعتبةر واحةدة مةن 

اهم العوامل التي تحدد قدرة المنظمة على تن يي ونجةا  بةرامج 

 .(231:2211الهندسة البشرية )حسين،اعادة 
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 وصف متغيرات البحث وتشخيصها واختبار فرضياته 

 : سيشتمل هيا المحور على ثالب فقرا  هي

وصةف مجتمة  وعينةة البحةث  : وصةف األفةراد المبحةوثين :أوال 

( 1يتضةو مةن الجةدول ) راسةة،\ووصف وتشةفيب متغيةرا  الد

إن أ لب أفراد عينة البحث هم من اليكور في إدارة المنظما  في 

%( فةي حةين 41الميدان  المبحوب، إ  مثلةت نسةبة الةيكور نحةو )

%(،امةةةا ال  ةةةا  العمريةةةة فكانةةةت ال  ةةةة 21كانةةةت نسةةةبة اإلنةةةاب )

( النسةةبة األكبةةر بةةين األفةةراد المبحةةوثين وكانةةت 19-12العمريةةة )

امةةا مةةا يفةةب المؤهةةل العلمةةي يتضةةو مةةن الجةةدول % (، 36.66)

( أن  البيةةةة أفةةةراد العينةةةة المدروسةةةة هةةةم مةةةن حملةةةة لةةةهادة 1)

%( النسبة األقل هم حملةة لةهادة  16.64الدكتوراف كانت النسبة )

%(، وفيمةةا يفةةب مةةدة الفدمةةة يتضةةو مةةن 13.33الماجسةةتير )

مة جيدة ( إن  البية أفراد العينة المبحوثة لديهم مدة خد1الجدول )

للت كير بالتوجها  المستقبلية حيث كانت مدة الفدمة لغالبيتهم هةي 

 %(.                            36.64(سنة ا  بلغت نسبتهم )22-24)

 وصف لعينة البحث (1الجدول )

 الجن 

 إناب  كور

  %   % 

45 75 15 25 

 العمر

 سنة فأكثر 62 59-50 49-40 39-30 سنة 32اقل من 

  %   %   %   %   % 

- - 10 16.67 18 30 22 36.66 10 16.67 

 المؤهل العلمي

 دكتوراف ماجستير

  %   % 

8 13.33 52 86.67 

 اللقب العلمي

 رئي  قسم معاون عميد عميد

  %   %   % 

18 30 20 33.33 22 36.67 

 سنوا  الفدمة

 فاكثر – 21 24 - 20 19 - 15 14 - 10 9 - 6 اقل من  سنوا  

  %   %   %   %   %   % 

- - 5 8.33 6 10 19 31.67 22 36.67 8 13.33 
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: مواقةةف المسةةتبينة آرائهةةم تجةةاف مؤلةةرا  بعةةدي البحةةث:  ثانيةةا

تتوضةةو مواقةةف المسةةتبينة آراؤهةةم تجةةاف مفتلةةف ال قةةرا  التةةي 

 احتوتها استمارة االستبانة على النحو ا تي:

يعكةة   :مةةواق هم تجةةاف مؤلةةرا  بعةةد التوجةةه االسةةتراتيجي .1

( التكةةةرارا  واألوسةةةاط الحسةةةابية واالنحرافةةةا  2الجةةةدول )

المعيارية لمجمل مؤلرا  هةيا البعةد، فضةال  عةن  لةك يعكة  

معدل هيف األوساط ومعدل هيف االنحرافا  أيضةا ، اللةيين بلغةا 

( علةةى التةةوالي. ويبةةدو مةةن خةةالل ارت ةةاع 2.446( و)2.11)

امةة قةدر تعلةق  لةك أقيام هيين المعةدلين أو ارت ةاع أقيامهمةا بع

( X4بكةةل مؤلةةر مةةن المؤلةةرا  المعنيةةة بفاصةةة المؤلةةر )

اليي ينب )يتوقف نجا  رسةالة الجامعةة علةى مةدى مشةاركة 

أكبر عةدد ممكةن مةن االفةراد العةاملين فيهةا بصةيا تها( إ  بلة  

%( فةي حةين 49.2مقدار االت ال على هيا المؤلر ما مقدارف )

%( وكانةةت نسةةبة 14.1كةةان عةةدم االت ةةال علةةى هةةيا المؤلةةر )

%( وجا  كل هيا بوس  حسابي مقةدارف 33.3الحياد مقدارها )

(، وإن المؤلةرا  2.411( وانحراف معياري قدرف )2.314)

 الميكورة قد استحو   على ات ال جمي  المستبينة آرائهم.

   التوجه االستراتيجيمواقف المستبينة أرا هم من مؤلرا (2الجدول )

 ال قرة

 المتغيرا 

 الوس  ات ق محايد ال ات ق

 الحسابي

 االنحراف

 %   %   %   المعياري

 لرؤية االستراتيجيةا

X1 
25 19.

8 

33 26.

2 

6

8 
54 2.314 0.791 

X2 
30 23.

8 

44 34.

9 

5

2 

41.

3 
2.174 0.790 

X3 
33 26.

2 

37 29.

4 

5

6 

44.

4 
2.182 0.823 

X4 
19 15.

1 

55 43.

7 

5

2 

41.

3 
2.261 0.706 

 الرسالة

X5 
38 30.

2 

45 35.

7 

4

3 

34.

1 
2.039 0.804 

X6 
27 21.

4 

43 34.

1 

5

6 

44.

4 
2.230 0.781 

X7 
22 17.

5 

42 33.

3 

6

2 

49.

2 
2.317 0.755 

X8 
18 14.

3 

54 42.

9 

5

4 

42.

9 
2.285 0.702 

 األهداف

X9 
36 28.

6 

42 33.

3 

4

8 

38.

1 
2.095 0.814 

X10 
36 28.

6 

49 38.

9 

4

1 

32.

5 
2.039 0.783 



 

    122 

 126-111( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية الجرجري والعبيدي

X11 
23 18.

3 

54 42.

9 

4

9 

38.

9 
2.206 0.730 

X12 
21 16.

7 

45 35.

7 

6

0 

47.

6 
2.309 0.742 

 القيم

X13 
25 19.

8 

41 32.

5 

6

0 

47.

6 
2.277 0.776 

X14 
44 34.

9 

42 33.

3 

4

0 

31.

7 
1.968 0.819 

X15 
31 24.

6 

37 29.

4 

5

8 
46 2.214 0.815 

X16 
39 31 47 37.

3 

4

0 

31.

7 
2.007 0.794 

 0.776 2.18 41.62 35.21 23.17 المعدل العام

كمةا   مواق هم تجاف مؤلرا  بعد اعادة هندسة الموارد البشرية .2

التمل الجدول السابق على جملةة مةن المعةدال  واالنحرافةا  

( على لبيها  لها أيضةا ، ولكنهةا 3المعيارية، التمل الجدول )

تفب هيف المرة اعةادة هندسةة المةوارد البشةرية ، ويتبةين مةن 

خالل ت حب هيف المعدال  وجود رضا أو ات ال عام من لةدن 

تغيةةر أيضةةا  بفاصةةة المسةةتبينة آراؤهةةم تجةةاف مؤلةةرا  هةةيا الم

( الةةيي يةةنب )تسةةعى االدارة العليةةا الةةى تمةةوير Y1المؤلةةر)

مواردهةةةةا البشةةةةرية مةةةةن خةةةةالل دعةةةةم عمليةةةةا  هةةةةيف االدوار 

بالممارسة االلكترونيةة(، وإن كةان  لةك علةى نحةوا متبةاين مةن 

مؤلر ا خةر، بةدليل ارت ةاع معةدل األوسةاط الحسةابية ومعةدل 

( 2.196الغين )االنحرافةةةةةةةا  المعياريةةةةةةةة للمؤلةةةةةةةرا  البةةةةةةة

( على التوالي من جهة أو ارت اع األوساط الحسةابية 2.444و)

واالنحرافةةةا  المعياريةةةة أيضةةةا  قةةةدر تعلقهةةةا بكةةةل مؤلةةةر مةةةن 

 .المؤلرا  المبحوثة من جهةا أخرى

أرا هم من مؤلرا  اعادة هندسة الموارد البشرية مواقف المستبينة  (3الجدول )

 

 ال قرة

 المتغيرا 

 الوس  ات ق محايد ال ات ق

 الحسابي

 االنحراف

 %   %   %   المعياري

 البعد البشري

Y1 26 20.6 39 31 61 48.4 2.277 0.786 

Y2 23 18.3 53 42.1 50 39.7 2.214 0.733 

Y3 34 27 39 31 53 42.1 2.150 0.820 

Y4 23 18.3 52 41.3 51 40.5 2.222 0.736 

 البعد التكنولوجي

Y5 37 29.4 40 31.7 49 38.9 2.095 0.823 

Y6 29 23 38 30.2 59 46.8 2.238 0.804 
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Y7 26 20.6 46 36.5 54 42.9 2.222 0.768 

Y8 24 19 54 42.9 48 38.1 2.190 0.734 

 البعد التنظيمي

Y9 33 26.2 42 33.3 51 40.5 2.142 0.807 

Y10 31 24.6 50 39.7 45 35.7 2.111 0.771 

Y11 27 21.4 41 32.5 58 46 2.246 0.786 

Y12 21 16.7 52 41.3 53 42.1 2.254 0.725 

المعةةةةةةةةةةةدل 

 العام
22.09 36.11 41.8 2.196 0.774 

 

 اختبار فرضيات البحث : ثالثا  

توجةد عالقةة )تةنب هةيف ال رضةية ال رضية الرئيسةة االولةى:  .1

ارتبةةةةةةةاط معنويةةةةةةةة  ا  داللةةةةةةةة احصةةةةةةةائية بةةةةةةةين التوجةةةةةةةه 

االسةةةةةةتراتيجي)بداللة ابعةةةةةةادف( واعةةةةةةادة هندسةةةةةةة المةةةةةةوارد 

طبيعةةة عالقةةا  البشةرية)بداللة ابعادها((،ألجةةل التعةةرف علةةى 

االرتبةةةاط بةةةين بعةةةد ومتغيةةةرا  التوجةةةه االسةةةتراتيجي وبعةةةد 

ومتغيةةةرا  اعةةةادة هندسةةةة المةةةوارد البشةةةرية تشةةةير معميةةةا  

 ( الى االتي: 4) الجدول

وجود عالقة ارتباط معنويةة موجبةة بةين التوجةه االسةتراتيجي  -

واعادة هندسة الموارد البشرية إ  بلغةت قيمةة معامةل االرتبةاط 

 (.2.21(عند مستوى معنوية قدرف )2.929)الكلي 

أعلةةى قيمةةة ارتبةةاط بةةين متغيةةر االهةةداف ضةةمن بعةةد التوجةةه  -

االسةةةتراتيجي ومتغيةةةر البعةةةد التكنولةةةوجي ضةةةمن بعةةةد اعةةةادة 

هندسةةةةة المةةةةوارد البشةةةةرية إ  بلغةةةةت قيمةةةةة معامةةةةل االرتبةةةةاط 

 (.2.21(عند مستوى معنوية قدرف )2.149)

ضةةةةمن بعةةةةد التوجةةةةه أقةةةةل قيمةةةةة ارتبةةةةاط بةةةةين متغيةةةةر القةةةةيم  -

االسةةةتراتيجي ومتغيةةةر البعةةةد التكنولةةةوجي ضةةةمن بعةةةد اعةةةادة 

هندسةةةةة المةةةةوارد البشةةةةرية إ  بلغةةةةت قيمةةةةة معامةةةةل االرتبةةةةاط 

 (.2.21(عند مستوى معنوية قدرف )2.144)

كانت قيم االرتبةاط لبقيةة العالقةا  بةين بعةد ومتغيةرا  التوجةه  -

لبشةةرية االسةتراتيجي وبعةةد ومتغيةةرا  اعةةادة هندسةةة المةةوارد ا

عليه ووفق ما تةم  كةرف  كانت واقعة بين قيم المتغيرا  اعالف .

 .سة االولى وترفض ال رضية البديلةاعالف تقبل ال رضية الرئي

 عالقة االرتباط بين التوجه االستراتيجي واعادة هندسة الموارد البشرية (4الجدول )

 البعد المعتمد    

 البعد المستقل 

الرؤيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االستراتيجية
 التوجه االستراتيجي القيم االهداف الرسالة

 **0.804 **0.604 **0.658 **0.754 **0.753 البعد البشري

 **0.821 **0.577 **0.849 **0.785 **0.615 البعد التكنولوجي

 **0.857 **0.672 **0.784 **0.72 **0.774 التنظيميالبعد 

 **0.929 **0.831 **0.866 **0.871 **0.875 اعادة هندسة الموارد البشرية

 N=62( 2.21** معنوي عند مستوى )

هةةيف ال رضةةية )توجةةد عالقةةة تةةنب ال رضةةية الرئيسةةة الثانيةةة:  .2

تأثير  ا  داللة معنوية للتوجه االستراتيجي فةي إعةادة هندسةة 

( أن هنةا  تةأثيرا 1الموارد البشرية(، تشير معميا  الجدول )

معنويا لبعد التوجه االستراتيجي في بعد اعادة هندسةة المةوارد 

( الةةيي يشةةير أن التغيةةر β( )1.224البشةةرية ، إ  بلةة  معامةةل )

وجةةه االسةةتراتيجي بمقةةدار وحةةدة واحةةدة يصةةاحبه تغيةةر فةةي الت

( فةةي اعةةادة هندسةةة المةةوارد البشةةرية ، ويةةدعم 1.224مقةةدارف)

( وهةي اكبةر مةن 441.921( المحسةوبة البالغةة )F لك قيمةة )

(، ودرجةا  2.21( بمستوى معنوية )3.141قيمتها الجدولية )

مةا ( وهيا يدل على وجود تأثير بةين البعةدين ، أ12121حرية )
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%( 16.2(، وهةةيا يعنةةي أن )2.162معامةةل التحديةةد فقةةد بلةة  )

مةةن مقةةدار االختالفةةا  الحاصةةلة فةةي اعةةادة هندسةةة المةةوارد 

البشةةرية يكةةون سةةببها التوجةةه االسةةتراتيجي، والنسةةبة المتبقيةةة 

تعود إلى تةأثيرا  عشةوائية  يةر معروفةة أو  يةر داخليةة فةي 

ي هي اكبةر مةن ( المحسوبة التTأنمو و البحث، وتشير قيمة )

قيمتها الجدولية إلةى أهميةة تةأثير المتغيةر المسةتقل فةي المتغيةر 

 المعتمد.

 

 عالقة األثر للتوجه االستراتيجي في اعادة هندسة الموارد البشرية (1الجدول )

 االستراتيجيالتوجه  البعد المعتمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 البعد المستقل

R
2 

D.F 

F 

β 
 الجدولية المحسوبة

 0.862 اعادة هندسة الموارد البشرية
1 

124 
775.901 3.841 

1.004 

(27.855) 

 N=62المحسوبة      T(    )( 2.21عند مستوى معنوية )                     

ووفةةق مةةا تةةم  كةةرف اعةةالف تقبةةل ال رضةةية الرئيسةةة الثانيةةة  عليةةه.

 وترفض ال رضية البديلة .

تةنب هةيف ال رضةية )تتبةاين االهميةة ال رضية الرئيسة الثالثة:  .3

النسةةبية لمتغيةةرا  بعةةد التوجةةه االسةةتراتيجي فةةي بعةةد اعةةادة 

تحقق من صحة ال رضةية ال رعيةة هندسة الموارد البشرية(، لل

( عةن 6من ال رضية الرئيسة االولى ت صو معميا  الجدول )

 االتي :

دخل متغير االهةداف فةي المرحلةة األولةى باعتبةارف مةن أكثةر  -

االبعاد أهمية، ا  كانت االهمية النسبية لهيا المتغير مةا قيمتهةا 

(، أي بمعنةةى اخةةر ان االختالفةةا  الم سةةرة فةةي اعةةادة 2.44)

هندسةةة المةةوارد البشةةرية بسةةبب تةةأثير متغيةةر االهةةداف وفةةق 

( وبداللة قيمةة 44%اجابا  األفراد المبحوثين كانت بمقدار )

( 11.462المحسةةوبة البالغةةة ) T( وبداللةةة 2.493) βمعامةل 

 (.2.311وهي اكبر من قيمتها الجدولية )

دخل متغير الرسةالة فةي المرحلةة الثانيةة وي سةر هةيا المتغيةر  -

(، أي بمعنةةةةةى ان 2.14مةةةةة  المتغيةةةةةر االول مةةةةةا مقةةةةةدارف )

االختالفا  الم سرة في اعادة هندسةة المةوارد البشةرية كانةت 

( تعود الى تأثير متغيري )االهةداف، الرسةالة( 14بمقدار )%

سةر كةةال ( والتةةي ت 2.444) βمعةا  فةي حةةين بلة  قيمةةة معامةل 

( وهةةي 9.414المحسةةوبة البالغةةة ) Tالمتغيةةرين معةةا وبداللةةة 

 (.2.311أكبر من قيمتها الجدولية )

دخل متغيةر الرؤيةة االسةتراتيجية فةي المرحلةة الثالثةة وي سةر  -

هةةيا المتغيةةر مةة  كةةل مةةن المتغيةةر االول والثةةاني مةةا مقةةدارف 

( أي بمعنةةى آخةةر ان االختالفةةا  الم سةةرة فةةي اعةةادة 2.112)

( تعةةود الةةى 11.2سةةة المةةوارد البشةةرية كانةةت بمقةةدار )%هند

تأثيرا  متغيرا  )االهداف، الرسالة، الرؤيةة االسةتراتيجية( 

 T( وبداللةةةةةة 2.341هةةةةةي ) βمعةةةةا  وكانةةةةةت قيمةةةةةة معامةةةةةل 

( وهةةي اكبةةر مةةن قيمتهةةا الجدوليةةة 1.421المحسةةوبة البالغةةة )

(2.311.) 

 ( ان متغيةةةر دخةةةل القةةةيم فةةةي المرحلةةةة6يوضةةةو الجةةةدول ) -

( أي بمعنى 2.116األخيرة، ا  كانت االهمية النسبية بمقدار )

آخةةةر ان االختالفةةةا  الم سةةةرة فةةةي اعةةةادة هندسةةةة المةةةوارد 

دخلت جمي  االبعةاد  االفراد المبحوثين عندما البشرية من قبل

( تعةةود إلةةى 11.6( كانةةت بمقةةدار )%9الةةواردة فةةي الجةةدول )
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الستراتيجية، القةيم( تأثير االبعاد )االهداف، الرسالة، الرؤية ا

 T( وبداللةةةةة 2.361هةةةةي ) βمعةةةةاك، وكانةةةةت قيمةةةةة معامةةةةل 

( وهي أكبةر مةن قيمتهةا الجدوليةة 11.462المحسوبة البالغة )

(2.311.) 

ووفق ما تم  كةرف أعةالف فةان األهميةة النسةبية لمتغيةرا   عليه.    

التوجةةةه االسةةةتراتيجي تفتلةةةف مةةةن متغيةةةر إلةةةى آخةةةر لةةةيلك تقبةةةل 

 ال رضية البديلة .ال رضية وترفض 

األهمية النسبية لتأثير متغيرا  التوجه االستراتيجي على بعد اعادة هندسة الموارد البشرية (6الجدول )
 

 المؤلر اإلحصائي

 االبعاد

االهمية 

 النسبية
β 

T. Value 
D.F المرحلة 

 الجدولية المحسوبة

 18.762 0.793 0.74 األهداف

2.358 

1 

124 
1 

 9.754 0.477 0.84 االهداف + الرسالة
2 

123 
2 

 8.428 0.378 0.882 االهداف + الرسالة + الرؤية االستراتيجية
3 

122 
3 

 8.187 0.365 0.886 االستراتيجية + القيماالهداف + الرسالة + الرؤية 
4 

121 
4 

N=6(    2.21عند مستوى معنوية )

 االستنتاجات المقترحات

 االستنتاجات

يعمةةل التوجةةه االسةةتراتيجي علةةى تنميةةة وتمةةوير قةةدرة الت كيةةر  .1

لةدى المةدرا  ورؤسةا  المنظمةا  ويجعلهةم اكثةر االستراتيجي 

 قدرة واستجابة على خلق االفكار الفالقة .

تساعد إعادة هندسة الموارد البشةرية علةى االسةتثمار االفضةل  .2

للموارد البشرية والمادية والتكنولوجية المتاحة للمنظمةة و لةك 

 لتحقيق الميزة التنافسية

التوجةةه اتضةةو مةةن نتةةائج وصةةف وتشةةفيب بعةةدي البحةةث ) .3

االسةةتراتيجي، واعةةادة الهندسةةة البشةةرية ( وجةةود ات ةةال لةةدى 

األفةةراد المبحةةوثين علةةى أهميةةة المؤلةةر العةةام لهمةةا فةةي مجةةال 

 العمل.

تبين من خالل اختبار عالقا  االرتباط بةين بعةدي البحةث فةي  .4

المنظمةةة المبحوثةةةة وجةةود اقتةةةران بةةين التوجةةةه االسةةةتراتيجي 

بداللة ابعادهمةا علةى المسةتوى وإعادة هندسة الموارد البشرية 

الكلةةةي والجزئةةةي، ممةةةا يشةةةير إلةةةى تمتةةة  األفةةةراد المبحةةةوثين 

 بمستوى جيد من هيف التنمية.

أاهةةر  نتةةائج تحليةةل االنحةةدار تةةأثر اعةةادة هندسةةة المةةوارد  .1

 البشرية بأبعاد التوجه  االستراتيجي.

تباين االهمية النسةبية ألبعةاد التوجةه االسةتراتيجي فةي تأثيرهةا  .6

 ادة هندسة الموارد البشرية.ب ع

 المقترحات

ضرورة تبني ادارة المنظمةة المبحوثةة فلسة ة اداريةة واسةاليب  .1

تنظيمية متمةورة تةدعم التوجةه االسةتراتيجي ويكةون  لةك عةن 

طريق توفير المناف المالئم اليي يح ةز العةاملين ويةدعم العمةل 

 الجماعي.

 ضرورة تكثيف الجهود لعمةل ور  عمةل تهةدف الةى تكةري  .2

ثقافةةةة التوجةةةه االسةةةتراتيجي داخةةةل المنظمةةةة المبحوثةةةة بكافةةةة 

كلياتهةةا ومراكزهةةا البحثيةةة بحيةةث يصةةبو جةةز  ال يتجةةزأ مةةن 

ثقافتها والعاملين فيها وابراز دور واهمية التوجه االستراتيجي 

 في رف  المستوى االداري والمهني للعاملين.

ال وائةد  زيادة اهتمام المنظمة المبحوثةة بدراسةة كي يةة اسةتثمار .3

الناتجةةةة عةةةن تن يةةةي بةةةرامج اعةةةادة هندسةةةة المةةةوارد البشةةةرية 

وتواي هةةا فةةي تعزيةةز ابعةةاد التوجةةه االسةةتراتيجي مةةن خةةالل 

 وض  آليا  لتن ييها باالستعانة بمستشاري الموارد البشرية.
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ضةةرورة قيةةام ادارة المنظمةةة المبحوثةةة بتشةةفيب اهةةم االبعةةاد  .4

بةرامج اعةادة هندسةة التي يتوجب التركيز عليها لضمان نجا  

المةةوارد البشةةرية واهةةم المجةةاال  التةةي يمكةةن التوايةةف فيهةةا 

ألهميتها ولدورها المهم في تحسين موق ها التنافسةي فةي اطةار 

البي ة التي تعمل ضمنها عن طريق ت عيةل الةدور االسةتراتيجي 

للمةةوارد البشةةرية العاملةةة لةةديهم باعتبةةارهم لةةريك اسةةتراتيجي 

 للمنظمة.

التمةةورا  والمسةةتجدا  فةةي مجةةال اعةةادة هندسةةة  متابعةةة اهةةم .1

المةةةوارد البشةةةرية باعتبةةةار ان هةةةيف البةةةرامج تتعامةةةل مةةة  اهةةةم 

المةةوارد التةةي تمتلكهةةا المنظمةةة والتةةي تشةةكل بحةةد  اتةةه ميةةزة 

للت ةةول واالبةةداع فةةي العمةةل مةةن خةةالل االطةةالع علةةى تجةةارو 

 .ومحاولة تواي ها والسعي لتمبيقهاالدول المتقدمة 

 المصادر

   : الرسائل واالطاريح اوال

واقةةة  تمبيةةةق هنةةةدرة ادارة  .(2211).ابةةةو عةةةو ، رانيةةةا جاسةةةر علةةةي

المةةوارد البشةةرية وعالقتهةةا بتمةةوير االدا  الةةواي ي فةةي ديةةوان 

رسةةالة ماجسةةتير فةةي القيةةادة واالدارة  .المةةوا ين بقمةةاع  ةةزة

 والسياسة للدراسا  العليا، جامعة االقصى، فلسمين،  زة.

التوجةةه االسةةتراتيجي لةةدى  .(2219).رامةةي ابةةراهيم محمةةودانشاصةةي، 

ادارة الجمعيةةةا  النسةةةوية فةةةي المحافظةةةا  الجنوبيةةةة وعالقتهةةةا 

رسالة ماجستير في تفصةب القيةادة واالدارة،  .بالثقة التنظيمية

 جامعة االقصى، فلسمين.

التفمةي  االسةتراتيجي فةي  .(2214).الحافي، آال  حسةين عبةد الةرحمن

 .لسمينية بمحافظا   زة وعالقته بالميزة التنافسيةالجامعا  ال 

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة االزهر.

التوجةةه االسةتراتيجي للمنظمةةا  فةةي . (2211). العةامري، فةةراس محمةد

اطار الت اعل بةين قةدرا  القيةادة وممارسةا  نظريةة ال وضةى، 

 اطروحة دكتوراف، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.

دور التفمةي  االسةتراتيجي فةي  .(2214).الغوطي، محمةود احمةد سةالم

رف  الك ا ة االنتاجية  لدى العاملين في مؤسسا  التعلةيم العةالي 

رسةةةالة ماجسةةةتير، كليةةةة التربيةةةة، االصةةةول  .بمحافظةةةة  ةةةزة

 التربوية، االدارة التربوية، الجامعة االسالمية،  زة، فلسمين.

اعادة هندسة الموارد البشةرية فةي تحسةين اهمية  .(2211). خان، احالم

االدا  البشةةري فةةي المؤسسةةة االقتصةةادية، دراسةةة اسةةتمالعية 

 را  مسةةةؤولي المةةةوارد البشةةةرية بمجموعةةةة مةةةن المؤسسةةةا  

رسالة دكتوراف في تفصةب علةوم .االقتصادية في والية بسكرة

التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسةم 

م التسةةةيير، جامعةةةة محمةةةد خيضةةةر بسةةةكرة، الجمهوريةةةة علةةةو

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

اعةةةادة  .(2219) .خةةةان، احةةةالم، ويحتةةةاوي، م يةةةدة، وزاوي، صةةةورية

هندسةةة المةةوارد البشةةرية كعليةةة دعةةم لةةنظم عمةةل االدا  العةةالي 

بالمنظما ، دراسة استمالعية  را  مسؤولي الموارد البشةرية 

بحث مقدم  .ؤسسا  االقتصادية، بوالية بسكرةبمجموعة من الم

 الجامعة خيضر، بسكرة، الجزائر.

اثةةةةةر االدارة بالةةةةةيكا ا  علةةةةةى التوجةةةةةه  .(2211). فوزيةةةةةة، مقةةةةةرا 

دراسة حالةة لةركة الفمةوط الجويةة الجزائريةة، . االستراتيجي

رسالة دكتوراف  ير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 .معة محمد خيضر، بسكرة، الجزائروعلوم التسيير، جا

 ثانيا: الدوريات 

 .(2214).، محمةةةد عةةةياو ز يةةةر الشةةةيفلي، عبةةةد الةةةرزال، وال ةةةتالوي

التوجةةه االسةةتراتيجي وانعكاسةةه علةةى المنظمةةة المتعلمةةة، بحةةث 

اسةةةتمالعي فةةةةي وزارة االتصةةةةاال  العراقيةةةةة، مجلةةةةة العلةةةةوم 

 (.121( ، العدد)21االقتصادية واالدارية، المجلد)

فلس ة اعادة هندسة المةوارد البشةرية مملبةا ملحةا  .(2214).بالي، حمزة

بحةةةث مقةةةدم فةةةي  .السةةتدامة المؤسسةةةا  الصةةةغيرة والمتوسةةمة

الملتقةةى الةةوطني حةةول الةةكالية اسةةتدامة المؤسسةةا  الصةةغيرة 

 والمتوسمة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لفضر الوادي.

صةةةار فاضةةةل مةةةا  ، توفيةةةق، حسةةةان عثمةةةان محمةةةد، والنعيمةةةي، انت-3

(، اعةةةادة هندسةةةة االعمةةةال فيمةةةا بةةةين جةةةودة الواي ةةةة 2213)

والجةةودة ال نيةةة فةةي مجةةال التعلةةيم الجةةامعي، مجلةةة جامعةةة بابةةل 

 (. 3( ، العدد)21للعلوم االنسانية، المجلد)

مةدى توافةق المسةؤولية االجتماعيةة وابعةاد  .(2212).حسن، عال  احمد

يليةة مقارنةة لشةركتي الحكمةا  التوجه االسةتراتيجي، دراسةة تحل

مجلةةةة تكريةةةت للعلةةةوم االداريةةةة  .ونينةةةوى للصةةةناعا  الدوائيةةةة

 (.24(، العدد)1واالقتصادية، المجلد)

تةأثير اعةادة هندسةة المةوارد البشةرية فةي  .(2211).حسين، وليةد حسةين

تعزيةةةز الةةةرو  المعنويةةةة للعةةةاملين، بحةةةث تحليلةةةي فةةةي كليةةةة 

 االقتصةةادية واالداريةةة، العةةدد الرافةةدين، الجامعةةة، مجلةةة العلةةوم

(، وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي، 24(، المجلةةد) 126)

 العرال.

دور التوجةةه االسةةتراتيجي للمنظمةةا   .(2213).جةةالو، إحسةةان دهةة  

 .التعليمية في اليقظة الريادية، بحةث ميةداني فةي جامعةة كةربال 

(، 11د )مجلةةةة القادسةةةية للعلةةةوم االداريةةةة واالقتصةةةادية، المجلةةة

 (.3العدد)

إعةةادة هندسةةة العمليةةا   .(2213) .دمنهةةوري، امةةل محمةةد لةةيخ حسةةين

االدارية، دراسة تمبيقية فةي الفمةوط الجويةة السةعودية، بحةث 

 31مجلةةة جامعةةة القةةدس لشبحةةاب والدراسةةا ، العةةدد  .منشةةور

 ، تشرين االول.2،و

انعكاسةةا  التوجةةه .(2211).سةةعد، علةةي مةةوا ، وناصةةر، محمةةد جاسةةم

السةةتراتيجي علةةى االدا  المنظمةةي، بحةةث تمبيقةةي فةةي وزارة ا
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الدفاع مكتب الم ت  العام، مجلة العلةوم االقتصةادية واالداريةة، 

 (.24( ،المجلد)129العدد )

(، 2219عبد الرزال، خالديةة مصةم ى، وسةامي احمةد، وحميةد علةي، )

الثقافةةةة التنظيميةةةة وتأثيرهةةةا فةةةي تحديةةةد التوجةةةه االسةةةتراتيجي 

دراسةةةة تمبيقيةةةة فةةةي وزارة التعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث  للمنظمةةةة،

 (.1( العدد)39المجلة العربية ل دارة، مجلد ).العلمي العراقية

 : ثالثا: الكتب

 .االسةتراتيجية والتفمةي  االسةتراتيجي .(2211).السكارنه، بالل خلةف

 .دار المسيرة للنشر والتوزي : عمان، االردن 

التفمي  االستراتيجي للتعليم الجامعي،  .(2212).الزن لي، احمد محمود

: القةةةاهرة، .دورف فةةي تلبيةةة متملبةةةا  التنميةةة المسةةتدامة )د.ط(

 مكتبة االنجلو المصرية.

االدارة  .(2214).القيسةةةةي، فاضةةةةةل حمةةةةةد، والمةةةةائي، علةةةةةي حسةةةةةون

عمةان،  . امثلةة وقضةايا معاصةرة-االستراتيجية نظريا  مداخل

 .دار ص ا  للنشر والتوزي  : االردن

 .التفمةي  االسةةتراتيجي المبنةي علةةى النتةةائج .(2214).الكرخةي، مجيةةد 

 منشورا  وزارة الثقافة وال نون والتراب. : قمر

دراسة العمل والهندسة البشرية،  دار ص ا  للنشةر  .(2212).نجم ، نجم

 .والتوزي  ،المبعة االولى، جامعة الزيتونة، عمان، األردن

 رابعا : المؤتمرات والندوات 

دور اعادة الهندسةة كأسةلوو للتغييةر التنظيمةي  .(2211).فرحا ،  ول

بحث مقدم الى الملتقى العلمةي . في ال االوضاع البي ية الراهنة

الدولي حول االبداع والتغيير التنظيمةي فةي المنظمةا  الحديثةة، 

 دراسة وتحليل تجارو وطنية ودولية، جامعة دالي ابراهيم.
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