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 صلخستالم

تاايدددابااسبحادددتسحتيايةبحاحسابحثاددداحسابحث حدددسيةبدددد بتا يددد بح  ددداحلبيهدددالبحث اددد بحثددد ب
انطل دابادنب.ببح اتسحتيايةبد بعاابانبحثحسكاتبحثصناعيةبحثعااةباحثاختلطةبدد بااادةدةبنيندا 

حناددا ابحدتسح دد بيبخدد ب نةددسبح عت دداسبط يعددةباح عدداابحثعاتدداتب ددينباتديددسحتبحاددتسحتيايةبحاحساب
احاتسحدااحب هد حبح نادا ابتداب ندايبدس ديتينبس يادتينب،ب ادتسحتيايةحثااحسابحث حسيةباح  احلبح

ا خت اسبحثفس ياتبتدابح عتاداابعلد بااااعدةبادنب،بتن ث بانهابااااعةبانبحثفس ياتبحثفسعية
ح ااثيببح اصا يةباتاصلبحث ا بحث بحاتنتاااتباهاةبانهابحث داتبدس دياتوباحتتدسحجبااااعدةب

سبحاددتسحتيايةبحاحسابحثادداحسابحث حددسيةبددد بتا يدد بح  دداحلباددنبحثتاصددياتبحثتدد بتسكدد بعلدد باا
بح اتسحتيايةبثلانةاةب.

 
 مقدمة

مين قليل  ا  متزاييد ا  شهدت العقود الثالثة االخيرة من القرن الماضي  عاايية وامتمامي
ال تيزال مي   و، اللاحثين ف  إلراز دور ادارة الميوارد اللشيرية في  ماتميات االعميال

لدعم وتطوير االمكااييات لتليا االدارة لمالهيا مين تيؤثير علي  العااية متصلة ومتجددة 
قدرة الماتمات عل  الامو واالزدمار وتطوير وتحسين ااتاجيتها في  تيل لي ية العميل 

 التاافسية .
ت عليي  تليا االدارة مين دور تقلييدي ال يتعيد  ف  ما كاا وتؤمال   ما زداا امعااا  كلو

تييوفير ، جالت ممارسيية عملييية التوتييي الجوااييا الروتياييية فيي  العمييل  ح ييت السيي
ادوار متسييعة وماميية فيي  القيييام لييومييا اصييلحت علييي  اليييوم ميين . الخييدمات للعيياملين 

مواجهيية التحييديات والمشييكالت التيي  تواجههييا ماتمييات االعمييال والتيي  فيي  معتمهييا 
، أصلحت مااا ضرورة للعميل علي  زييادة فاعليية دور مي   االدارة، تحديات ااسااية

لييدور الطمييوا ومييا يسييتوجل  ميين قيدرات وامكاايييات يييدعم دورمييا فيي  الييدا  وتحدييد ا
الرأي واتخا  القرارات الخاصة لصياغة سياسات الموارد اللشرية وف  تعل ة الجهود 
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لييدعم وتطييوير قالليييات التاتيييم للمسيياممة فيي  تحديييد وتا ييي  االمييدا  االسييتراتيجية 
 لماتمات األعمال .

وضوع دور استراتيجية ادارة الموارد اللشيرية يسيتح  اعتمادا عل  ما تقدم فان م
الدراسيية واللحييم المميتيي  فيي  تحقييي  االمييدا  االسييتراتيجية وفيي  تطييوير شييركاتاا 

االمير الي ي يتطليا معرفية عالقية واثير ، وزيادة قدرتها عل  اللقا  والاميو والماافسية
ية فيي  الصييااعة اسييتراتيجية ادارة المييوارد اللشييرية فيي  تحقييي  االمييدا  االسييتراتيج
 .  العراقية ممثلة لعياة من الشركات العامة والمختلطة ف  محافتة اياو 

 
 مشكلة البحث 

حتيت ادارة الموارد اللشرية ف  الماتمات المعاصرة لامميية كلييرة اتيرا لليدور 
ال ي تضطلع ل  من توجي  االفراد العاملين وقيادتهم لوص هم عااصر اساسية واصال 

يمكن الت ريط لهيا مين الااحيية فضال عن كواهم ثروة ال ،همة للماتمةمن االصول الم
 المادية والمعاوية .

ومن خالل الرإية الاترية والتطلي  العملييات  في  صيااعاتاا العراقيية الييوم اير  
ان ماييياا فجيييوة علييي  مسيييتو  دور ادارة الميييوارد اللشيييرية وامميتهيييا فييي  شيييركاتاا 

   ؟تيجيةالصااعية لتحقي  االمدا  االسترا
 ولشكل عام يمكن التعر  عل  مضامين المشكلة من خالل طرا االت  : 

مل مااا تصور واضح ليد  ادارات الشيركات قييد اللحيم عين دور اسيتراتيجية  .2
 .  ادارة الموارد اللشرية ف  تحقي  االمدا  االستراتيجية

ادارات الشيييركات اسيييتراتيجية ادارة الميييوارد اللشيييرية فييي  تحقيييي   وتييي ميييل ت .1
 .  االمدا  االستراتيجية

ما طليعة واوع عالقات االرتلياط واالثير ليين اسيتراتيجية ادارة الميوارد اللشيرية  .3
 .  واالمدا  االستراتيجية للشركات الملحوثة

 
 اهداف البحث 

ف  ضو  مشكلة اللحم فان مد  اللحم ياصا اساسا ف  تحديد دور استراتيجية 
مييدا  االسييتراتيجية عليي  مسييتو  الشييركات ادارة المييوارد اللشييرية فيي  تحقييي  اال

 .  مجتمع اللحم فضال عن تحقي  االمدا  االتية
تقديم معالم اترية الدارات الشركات الملحوثة عن دور استراتيجية ادارة الموارد  .2

 .  اللشرية واممية وتا  ها  فضال عن االمدا  االستراتيجية
دارة الميوارد اللشيرية واالميدا  اختلار عالقة االرتلاط واالثير ليين اسيتراتيجية ا .1

 .  االستراتيجية لد  الشركات الملحوثة
محاولة لايا  ااميو ا افتراضي  واختليار  للوصيول إلي  صيورة تعكيس الوتيا    .3

 .  االستراتيجية الدارة الموارد اللشرية ف  تحقي  االمدا  االستراتيجية
 

 انموذج البحث 
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ضيو  اطارميا الاتيري ومضيامياها تتطلا المعالجة الماهجيية لمشيكلة اللحيم في  
الي ي يشيير إلي  العالقية الماطقيية ليين  2الميدااية تصميم اامو ا فرضي  في  الشيكل 

متغيرات اللحم تعليرا عن الحلول المإقتة الت  اقترحها اللاحم لالجالة عين االسي لة 
  وقد روع  ف  اعداد االامو ا العوامل االتية :.  اللحثية المثارة ف  مشكلة اللحم

 .  امكااية قياس كل متغير من متغيرات اللحم .2
 شمولية االامو ا وامكان اختلار  .1

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0الشكل 
 انموذج البحث

 
 فرضٌات البحث 

 الفرضٌة الرئٌسة االولى 
توجييد عالقيية ارتليياط معاوييية لييين اسييتراتيجية ادارة المييوارد اللشييرية واالمييدا  

 تالث  عاها ال رضيات ال رعية االتية : و، االستراتيجية ف  الشركات الملحوثة
 .  توجد عالقة ارتلاط معاوية لين تخطيط الموارد اللشرية واالمدا  االستراتيجية .2
 .  توجد عالقة ارتلاط معاوية لين االختيار والتعيين واالمدا  االستراتيجية .1
 توجد عالقة ارتلاط معاوية لين التدريا والتطوير واالمدا  االستراتيجية . .3
 توجد عالقة ارتلاط معاوية لين التعويضات واالمدا  االستراتيجية . .4
 

 الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة 
تييإثر اسييتراتيجية ادارة المييوارد اللشييرية معاويييا فيي  االمييدا  االسييتراتيجية فيي  

 وتالث  عاها ال رضيات ال رعية االتية : ، الشركات الملحوثة
 .  المدا  االستراتيجيةيإثر تخطيط الموارد اللشرية معاويا ف  ا .2
 .  يإثر االختلار والتعيين معاويا ف  االمدا  االستراتيجية .1
 .  يإثر التدريا والتطوير معاويا ف  االمدا  االستراتيجية .3
 .  تإثر التعويضات معاويا ف  االمدا  االستراتيجية .4
 

 استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة 
 
 التعويضات   التدريا والتطوير  االختيار والتعين      تخطيط الموارد اللشرية    

 االمدا  االستراتيجية للماتمة
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 اسالٌب جمع البٌانات 
ة لموضيوع اللحيم لغير  تم االعتماد عل  عدة اساليا لجمع الليااات  ات الصل

 اختلار صحة ال رضيات ومن امم م   االساليا : 
 
 فضييال  عيين ،الكتييا والييدوريات العرلييية واالجالييية  ات الصييلة لمتغيييرات اللحييم .2

 .  المعلومات المتوفرة عل  شلكة المعلومات العالمية  االاترات 
التي  صيممت ثم االعتماد لصورة اساسية عل  م   االسيتمارة ، استمارة االستلااة .1

، وفقا لما جا  ف  الجاايا الاتيري الخيام لموضيوع اللحيم واالدلييات المتعلقية
تضمن الجز  االول ماها علي  ، اشتملت االستلااة ف  تصميمها عل  ثالثة اجزا 

ويركيز الجيز  الثياا  ، المعلومات العامة والتعري يية الخاصية لياالفراد الملحيوثين
ادارة المييوارد اللشييرية اعتمييادا عليي  ارلعيية عليي  المقيياييس الخاصيية لاسييتراتيجية 

التيييدريا ، االختييييار والتعييييين، وتيييا   اسيييتراتيجية  تخطييييط الميييوارد اللشيييرية
 تا  تمي. التعويضات  ويتضيمن الجيز  الثاليم االميدا  االسيتراتيجية، والتطوير

.  االسيييت ادة مييين ادلييييات االدارة االسيييتراتيجية ولضيييماها االميييدا  االسيييتراتيجية
   .Thompson  ،Ansoff، السلعاوي، ل  الركا

وقد اسيتخدم مقيياس ليكيرت الثالثي  ا  خصيم لكيل خييار اقطية ويعطي  اللاحيم 
ال ، ات   لحد ميا، ا ا كاات اجالاتهم مإيدة لالتجا   ات   2، 1، 3الجالات الملحوثين 

 ات    علي  ان العليارات اليواردة في  اسيتمارة االسيتليان تيم اعيدادما لميا يتااسيا ميع
طليعة اللحم لاالعتماد عل  لع  المقاييس المستخدمة من قليل اللياحثين خاصية في  

 .  مجال استراتيجية ادارة الموارد اللشرية لعد اجرا  لع  التعديالت عليها
 

 اسالٌب التحلٌل االحصائً 
تمت االستعااة للع  االساليا االحصا ية من اجل اختلار فرضيات اللحم ومين 

 .  م   االساليا
اسييتخدام معامييل االرتليياط اللسيييط والمتعييدد فيي  تحديييد قييوة وطليعيية العالقيية لييين  .2

 .  مجموعة المتغيرات المستقلة ف  المتغير المعتمد
استخدام االاحدار الخط  اللسيط المتعدد لالست ادة ما  ف  قيياس التيؤثير المعايوي  .1

 SPSSمزة للمتغيرات المسيتقلة في  المتغيير المعتميد وقيد سيهلت اللرمجييات الجيا

FOR WINDOWS  الم كورة آا ا  ف  ايجاد اتا ج االساليا  . 
 
 
 

 الجانب النظري
 دور استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة

 أهمٌة استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة  -أوالا 
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لقد قيل الكثير لشؤن أممية العاصير اللشيري وقيمتي  ليد  ماتميات االعميال و ليا 
فهييم  ،فيي  الماتميية يمثلييون أمييم المصييادر التيي  تمتلكهييا الماتميية ألن االفييراد العيياملين

وميم وحيدمم القيادرون علي  .  ال ين يلاون  الماتمة ويسياعدون في  اموميا واجاحهيا
  واتيرا لتليا االمميية شياع االسيتخدام Carson, 1989, 2دورميا ،  تحطيمهيا وإاهيا 

اتميية واشييلاع حاجييات ال عييال لمييدخل المييوارد اللشييرية لمييا يك ييل زيييادة فاعلييية الم
 العاملين ف  الوقت  ات  .

 
لقد ألرز م ا الميدخل الجدييد أمميية ادارة الميوارد اللشيرية لوصي ها وتي ية تسيع  

فضال عن تحقي  التوازن لين  ،ال  تحقي  أفضل استخدام لقدرات العاملين ومهاراتهم
ميال مين رسالة الماتمية ودور تليا االدارة مين جهية واسيلاا وجودميا في  عيالم االع

 جهة أخر  .
 

ن اجاا العديد من الماتمات الكليرة يرجع لدرجية كلييرة الي  قيدرتها أواليوم اجد 
عليي  درجيية  مييدرا وعليي  اختيييار عيياملين و ،عليي  االدارة ال اعليية لمواردمييا اللشييرية

عالية من المهارة والك ا ة واستقطالهم واالحت ات لهم وان يكون ليد  مي   الماتميات 
 Mathis and)ك لا تطليقات جيدة في  مجيال ادارة الميوارد اللشيرية سياسات فاعلة و

Jackson, 1985, 5) . 
 

الموارد اللشرية موردا لالغ االممية ف  قرارات االدارة العلييا تعد وف  م ا الصدد 
شيير الي  ان فاعليية الماتمية تو ،توج  العمليات المستقللية للماتمة فه االستراتيجية 

 :  (Ivancevich 1998, 56)تتحق  من خالل 
 .  الرسالة االستراتيجية .2
 .  الهيكل التاتيم  .1
 .  ادارة الموارد اللشرية .3

 
، فاالفراد مم ال ين يقومون لالعمل وخل  االفكيار التي  تيدفع الماتمية احيو الاجياا

وحت  الماتمات الت  تعتمد لصورة مكث ة علي  رإوس االميوال او التقاييات الحديثية 
 .  الدارتهالها حاجة ال  االفراد 

 ومااا من  كر لان الموارد اللشرية تعد مهمة لكواها :
 .  تسهم ف  تعزيز فاعلية الماتمة .2
عييالوة عليي  دورمييا فيي  اقييل رسييالة ، تعايي  لتطييوير السياسييات واللييرامج ال اعليية .1

 .  الماتمة ال  ميدان اعمالها
زييز يمكن ان تاه  لدور اساسي  في  تاتييم وتاسيي  الجهيود الماتمية لاتجيا  تع .3

 .  قدرتها التاافسية
فهااا العدييد مين المسيوغات ، وف  سيا  امتمام الماتمات لادارة الموارد اللشرية

   .33، 1222، الت  دفعت الماتمات لالمتمام له   االدارة وم  :  الهيت 
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طتها تحدد اوعية الموارد اللشرية اا  لوس، كواها مركز الج ا المهم ف  الماتمة .2
 .  ي ية ف  الماتمةف  االاشطة الوت

 .  اها تتعامل مع المورد الوحيد ال ي ال يمكن تقليد  من قلل الماافسينال .1
يوليد مخرجيات  ليا  وإدن الجهد ال ي يقدمي  الميورد اللشيري في  الماتمية جهيدا ال .3

 .  ت و  ف  قيمتها الكل ة الت  اا قت ف  مدخالت م ا الجهد
تحسييين الاوعييية وزيييادة  يمكيين تخ ييي  تكييالي  المييوارد اللشييرية عيين طرييي  .4

 .  االاتاجية
ان ااتاجية المورد اللشري يمكن ان تتؤثر لماحا  التعلم وتزداد مع زييادة الخليرة  .5

 .  مما ياعكس لااخ ا  التكالي 
يمكيين معالجيية الخطييؤ فيي  ممارسييات ادارة المييوارد اللشييرية لتكييالي  اقييل مقارايية  .6

 .  يمكن ان يعالج لالتدريالاالدارات الوتي ية االخر  والخطؤ ف  االختيار 
 

وف  تيل مي ا االمتميام اصيلحت ادارة الميوارد اللشيرية وتي ية متخصصية تيإدي 
 Tokesky, and) ومن مي   االدواراساسية ترلطها للقية االدارات ف  الماتمة  ادوارا  

Jounne, 1994, 115) : 
 

لمييوارد المشيياركة ال عاليية فيي  الييدا  الييراي واتخييا  القييرارات الخاصيية لسياسييات ا -
 اللشرية. 

ها المحرا االساس لاشاطات الماتمة وص ثيري ف  الماتمة لؤاا رادما لالدور الت -
 .  ن العاصر اللشري حاسما ف  اي اشاطال

تحقي  التااس  والتواف  ف  ادا  مختلي  الوتيا   واالاشيطة المرتلطية لتوتيي   -
سات الميوارد العاصر اللشري وتطوير  واستخدام  ف  الماتمة ككل لاعتماد سيا

 .  اللشرية وقواعد االاضلاط واالتصاالت الرسمية
 

ان الاترة العامة للدور ال ي تضطلع ل  ادارة الميوارد اللشيرية الييوم يثليت حقيقية 
ان م   االدارة حققت اجاحات ف  ما عقد عليها من آمال ل ضل ميا تحصيل عليي  مين 

ت اليي  الييراز دور ادارة دعييم ومييا يتييوفر لهييا ميين قييدرات لشييرية وامكااييات فاييية اد
، دور ثقياف ، رجل الماتمة، دور ااساا ، الموارد اللشرية الحديم  مصلح اجتماع 

وما دامت الماتمات تواج  تحديات تتعل  لااجاز وصييااة موقعهيا .  دور ستراتيج  
التاافس  وحدود  ف  عالم سريع التغير فقد اصيلح لزاميا علي  ادارة الميوارد اللشيرية 

اتها لاسيتخدام سياسيات وليرامج واجيرا ات جدييدة  ة مادسة اشاطاتها واجرافيها اعاد
،  الحميداا  الختيار الموارد اللشرية وتيدريلها وتقييمهيا وصييااتها ومعاجلية مشياكلها

1222 ،43.   
 

من خالل ما تقيدم يتضيح اليدور الحييوي الدارة الميوارد اللشيرية والي ي يمكين ان 
 يحق  اغراضا عديدة ماها : 

 .  آلية للتغ ية العكسية الت  تمكن االدارة من مواجهة المواق  المتعددةك -
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كمزودة للليااات والمعلومات حول العملية التخطيطية والت  تمكن المخططين من  -
 .  التقييم تجا  المواق  المتغيرة

كياداة لييالدارة فيي  رقالتهييا عليي  اسييتخدام العاصيير اللشييري فيي  ضييو  المعلومييات  -
تزودما االدارات االخر  ولما يإمن التحديد المسيتقلل  لمجموعية المستمرة الت  

 المهارات المطلولة. 
 

 دور استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة  -ثانٌاا 
يتحدد دور ادارة الموارد اللشرية في  الماتمية في  ضيو  ايجياد االجولية المااسيلة 

 لمجموعة من االس لة ماها : 
 .  يةلما ا تهرت ادارة الموارد اللشر -
 .  ما م  االعمال الت  يجا ان تقوم لها الماتمة -
كي  تستطيع ادارة الموارد اللشرية ان تحافت عل  التوازن لين حاجات الماتمية  -

 .  وحاجات االفراد فيها
 

ان التييوازن لييين حاجييات  (Carson, 1989, 83)فيي  ضييو  ميي   التسيياإالت ييير  
المتعلقيية كافيية  ي يقييود القييرارات الماتميية وحاجييات العيياملين مييو الم تيياا اليير يس اليي

لييان مايياا عشييرة ملييادر  Carsonويإكييد ، لتحديييد ملييادر دور ادارة المييوارد اللشييرية
وجيود تلياين في  آرا  لعي  الكتيياا ميين رغم علي  الي ،لتحدييد ادارة الميوارد اللشيرية

 .  اتجا  اللع  ماها
الدور ، السياسات ،السلطة، االخالم، الخدمة، شمولية الماتمة، االحترام، العدالة

 .  الوساطة وعدم التصر  االعتلاط ، الكل  غير الجز 
 

ان االدوار الت  تإديها ادارة الموارد اللشرية ف  الماتمية عيامال مهميا في  تحدييد 
وضييعها التاتيميي  فيي  الماتمييات التيي  تعيييا فيي  لي يية تاافسييية وميييال متزايييدا احييو 

سييية تشييجع ادارات المييوارد اللشييرية فيهييا فالماتميية الاامييية فيي  اللي يية التااف، العولميية
لممارسييية ادوار متعيييددة لتحقيييي  اميييدا  تحسيييين االاتاجيييية واوعيييية حيييياة العميييل 

وتتمثل اميم ادوارميا ، واالستجالة لمتطللات اللي ة االقتصادية والقااواية والتكاولوجية
 : (Schuler, 1990, 49-60)لاالت  
 

 دور االعمال  .0
ادارة المييوارد اللشييرية للماتميية فيي  تحديييد حاجييات يتمثييل ميي ا الييدور لمشيياركة 

االعمال فيها من خالل معرفة اتجا  تلا االعمال والمسياعدة في  دفيع الماتمية لاتجيا  
الوصول ال  الوضع ال ي ترغل  ويعد م ا الدور من االدوار الحديثية الدارة الميوارد 

تها فيي  رسييم فييرلط اشيياطاتها لحاجييات االعمييال يسييهم فيي  توسيييع مشييارك، اللشييرية
 .  االتجامات االستراتيجية للماتمة وله ا يتعزز الدور االستراتيج  لها

 الدور التشغٌلً  .1
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يتمثل دور ادارة الموارد اللشيرية علي  مي ا المسيتو  لصيااعة قيرارات التوتيي  
 فضيال  عين، ووضع خطيط االسيتقطاا وتطيوير ااتمية الرقالية علي  االدا  والسيلوا

فممارسة ادارة الموارد اللشرية له ا اليدور ، عة وتقويم االدا اشاطات التدريا والمتال
ا  ال يمكين تصيور وضيع لرايامج ، يساعد ف  عملية رلطها لحاجات اعميال الماتمية

تدريل  دون الاتر ال  اوع المهارات المطلولة عل  مستو  االعمال ويعد م ا الدور 
ة الماجييزة عليي  صييعيد كوايي  يييرتلط لالعمليييات اليومييي ،ميين االدوار قصيييرة المييد 

 .  الماتمة اوال وادارة الموارد اللشرية ثاايا
 الدور االداري  .2

كيد ؤا  تتمثل اشاطات ادارة الموارد اللشرية في  لالت، ويسم  لالدور متوسط المد 
من دقية معيايير االختييار وتطيوير خطيط االسيتقطاا واستكشيا  اسيوا  االسيتقطاا 

 .  جور والمكافآت وخطط التطوير االداريعالوة عل  وضع ااتمة اال ،المااسلة
 

لسييلا ، اجييد الماتمييات تتليياين فيي  تحديييد االدوار المماوحيية لتلييا االدارة ميين ماييا
التلاين واالختال  ف  فاعليية اليدور الي ي يمكين ان تلعلي  ادارة الميوارد اللشيرية في  

   : 342، 2333، ماتمات االعمال وم ا الخال  اتيجة الحد العوامل االتية  حسن
ان دور ادارة  الي فلس ة االدارة : يستاد الدور ال لس   ال ي تعتميد  االدارة العلييا  .2

وعل  العياملين ان   ،الموارد اللشرية يتحدد ف  خدمة الماتمة اوال وقلل كل ش 
كميا يجيا ، يكي وا اا سهم مع رسالة الماتمة وميع االميدا  التي  تسيع  لتحقيقهيا

وااهم مخلصون ف  تا ي   ،ن اعمالهم لصورة صحيحةالعاملين يإدو أن التؤكد من
 سياسات الماتمة واجرا اتها .

تمثييل احييد اسييلاا  ا . المقياييس واالسيياليا التيي  تعتمييدما ادارة الميوارد اللشييرية .. 1
 .  ن تلعل  الماتمةأوجودما وتحدد دورما ال ي يجا 

جة استجالة االفراد للقيم ودر، . التلاين واالختال  ف  القيم والثقافات لين الماتمات3
 .  وال لس ة السا دة ف  الماتمة

. التلاين واالختال  ف  السياسيات والوتيا   التي  تعتميدما ادارة الميوارد اللشيرية 4
 .  لين الماتمات

 

 ادوار جدٌدة الستراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة  -ثالثاا 
تقوم لتشجيع ادارة الموارد ان الماتمات ال عالة الت  تعمل ف  لي ات تاافسية عالية 

اللشييرية لتلعييا عييدة ادوار فيي  الماتميية لغييية تحسييين االاتاجييية وتعزيييز اوعييية حييياة 
مااليا دراسية . و(Schuler, 1995, 34)العميل فيهيا والحصيول علي  المييزة التاافسيية 

تم التوصيل الي  ، من االدارة العليا للماتمات الصااعية والخدمية 625اجريت لمسح 
اوعية الخدمة واالاتاجية مي  مين المسيا ل التاافسيية ،  ادما ان اوعية الماتوااتيجة م

% مين مي   العياية اعميال االدارة 52الماسة الت  تواج  م   الماتمات، وقد اختارت 
شملت تعليم وتدريا العاملين وتغييرات  ا ، الداخلية كاساس ف  تحقي  القوة التاافسية
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ن وسيا ل تحسيين الاوعيية؟ تركيزت اجالياتهم علي  وعايد التسياإل عي، السياسة العامية
 .  وتعليم العاملين، التغيرات ف  ثقافة الماتمة، الدوافع

.  تإكييد ميي   الاتييا ج ضييرورة توضيييح االدوار المسييتقللية الدارة المييوارد اللشييرية
 :  (French, 1994, 635-637)والت  تتلخم لاالت  

 . دور ارشادي استشاري 0
الموارد اللشرية دورا مهما ف  تقيديم االرشيادات واالستشيارات يحتل مدرا  ادارة 

ال  االدارة العليا حول االستراتيجيات والممارسات المطلولة من خالل التركييز علي  
السياسات والممارسات الحالية والمقترحة لمختل  المجاالت القااواية واسياليا زييادة 

 .  رة مدركة لمتطللات التطوير مستقلالمما ستجعل االدا ،الدافعية والمعاوية ف  العمل
 . دور تحفٌزي 1

ثييارة وتح يييز االدارة العليييا لمااقشيية ؤتقييدم ادارة المييوارد اللشييرية خييدمات تتعليي  ل
تعد  لا  ا  ،والثقافة والمااخ التاتيم  ف  الماتمة، االاماط القيادية وال لس ية االدارية

لي ا ،  اتيية لاتجيا  التقيدم االفضيلضرورة لتطوير وجهيات اتير االدارة ومشياعرما ال
يقوم المتخصصين لوضع استيعاا العمل لالدارة العليا ف  مختل  المجاالت وعالقية 

كال اعلية والك ا ة والتطوير والرضا ، اشاطات الموارد اللشرية لالمخرجات التاتيمية
 الوتي   .

 . دور تشجٌعً 2
تاتيمييية ومسييللاتها مييع وضييع تقييوم ادارة المييوارد اللشييرية فيي  تحديييد المشيياكل ال
االثييرا  ، االدارة لاالمييدا ، الحلييول المااسييلة واللييرامج الالزميية عليي  سييليل المثييال

ومايا ال ليد ان توصي  وتحليل المشيكلة قليل  ،حلقات الاوعية، اتم الحوافز، الوتي  
 .  تا ي  اللراامج المااسا

 . دور تقٌٌمً 3
رة الموارد اللشرية لعملية تقييم فاعلية يتطلا قيام ادا ا  ،ومو من االدوار الصعلة

السياسييات والممارسييات المختل يية والتيي  تييدعم  تييدقي  ادارة المييوارد اللشييرية  وميي  
علييارة عيين مراجعيية ماتتميية لجميييع االاشييطة التيي  تمارسييها ادارة المييوارد اللشييرية 

لي ا  ،ن وجيدت واتخيا  القيرارات الالزمية لشيؤاهاإلهد  معرفة االاحرافات  ،وتحليلها
 .   131، 2332، تهد  م   العملية ال  تحقي  عدة فوا د ماها :  السالم  وصالح

 
 .  تطوير المساممات الت  تقدمها م   االدارة ف  تطوير الماتمة وتحقي  امدافها .2
يح ز العاملين ف  اداة الموارد اللشرية علي  تلاي  مسيإولية اكلير وتخصيم فاي   .1

اعمالهم ال  تدقي  دوري ماتم من قليل  اترا لخضوع ،اعم  ف  مجاالت عملهم
 .  االدارة العليا ف  الماتمة

 .  تهي ة ال رم الجيدة لقلول التغيرات المطلوا استحداثها .3
تخ ي  التكالي  الخاصة ليادارة الميوارد اللشيرية مين خيالل اسيتحدام اجيرا ات  .4

 .  فعالة لالفراد العاملين ف  الماتمة
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مليييية لييدور اسيييتراتيجية ادارة الميييوارد االتك ان مييا تقيييدم يمكييين ان يعكييس الاتيييرة
ن امتالكهيييا إ ا ، اللشيييرية فييي  المشييياركة لتحدييييد االميييدا  االسيييتراتيجية وتا يييي ما

المعلومييات الوافييية عيين المييوارد اللشييرية واالاشييطة الماتمييية واللي ييية عييزز الجااييا 
االستراتيج   التؤثيري لدور م   االدارة ف  استخدام تلا المعلومات ف  عملية االعداد

إليي  تعزيييز الميييزات التاافسييية الممكايية عيين طرييي  االسييتخدام  فضييال  عيين ،للماتميية
 ال عال للعاصر اللشري لتحقي  االمدا  االستراتيجية .

 
 مؤشرات مستقبلٌة لوظائف استراتٌجٌة ادراة الموارد البشرٌة  -رابعاا 

 ت تتزاييييييييد الحاجييييييية ولاسيييييييتمرار لتطيييييييوير اشييييييياطا، اسيييييييتاادا لميييييييا تقيييييييدم
 Decenzo)وممارسات الموارد اللشرية ف  المستقلل لحيم تتضمن المإشرات االتية  

and Robins, 1996, 10-11) (Dessler, 1988, 702) : 
 

 تخطٌط الموارد البشرٌة  .0
 تهتم م   الوتي ة لالجوااا االتية : 

 .  الجوااا الكمية والاوعية لالفراد -
  . التغيرات الت  تحصل عل  خصا م العمل -
 .  معلومات عن المسار المها  -
 .  رلط تخطيط الموارد اللشرية لالتخطيط االستراتيج  للماتمة -

 .االختٌار والتعٌٌن 1
 ترتكز م   الوتي ة عل  ما يات  : 

 .  المصادر الداخلية والخارجية للموارد اللشرية -
 .  اصول اجرا  المقالالت واالختلارات -
 .  دليل مكاتا التشغيل -
 .  المستقلليةالتوجيهات  -

 .التدرٌب والتطوٌر 2
 تتضمن م   الوتي ة ما يات  : 

 .  ااواع اللرامج التدريلية -
 .  الوتا   المشمولة لالتدريا -
 .  السياسات التطويرية -
 .  اصول تقويم اللرامج التدريلية -
 .  التدريا عل  اساليا الرقالة الاوعية -

 . التعوٌضات 3
 :  تشمل م   الوتي ة الجوااا االتية

 .  مستويات االجور والرواتا -
 .  مستويات الحوافز واصول صرفها -
 .  زيادة استخدام الدفع عل  اساس المهارات -
 .  تطلي  خطط مشاركة االرلاا -
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 .  تطوير طر  تقويم االدا  -
 .  تطلي  لرامج التعويضات أو الدفع المراة لمواجهة احتياجات العاملين -
 .  تحقي  العدالة -

 
 راتٌجٌةاالهداف االست 

 يتضمن م ا الملحم المحاور االتية : 
 مفهوم االهداف االستراتٌجٌة  -والا أ

ا  تعيد  ،تمثل االمدا  االستراتيجية احد  المراحل التتالعية ليالدارة االسيتراتيجية
وعاد يي   ،وغاييية السييتراتيجية الماتميية ،ميي   المرحليية وسيييلة لللييوا رسييالة الماتميية

 .  طللا ضروريا للتكامل لين الرسالة واالستراتيجيةتصلح االمدا  االستراتيجية م
لااي   Harveyلقد وردت العديد من التعاري  لللورة الهيد  االسيتراتيج  ا  عرفي  

والسيييما الاييوع والكييم  ،الاتييا ج المحييددة والمطلييوا تحقيقهييا ضييمن المعييايير الدقيقيية
إمن  ان الهيد  ميو ات يا  ف  حيين يير   عقيلي  والمي (Harvey, 1988, 33)والزمن 

عام حول تحقي  غاية الماتمية ومي ا االت يا  يياجم عين تطلعيات مجموعية افيراد لهيم 
 Johnson and Scholes  وعرف  32، 2334، مصالح لقيام الماتمة  عقيل  والمإمن

لاايي  تعلييير عيين توقعييات المسيياممين داخييل الماتميية وخارجهييا ومواردمييا اللشييرية 
تعري ا  Thompsonويقدم  (Johnson and Scholes, 1993, 157)واغراضها ورسالتها 
ا  يعر  االمدا  االستراتيجية م  مسياطر محيددة مسيارات  ،اكثر وضوحا وتحديدا
وتحياور  ،تمتد لتشمل امدا  لعييدة االميد واخير  قريلية االميد، ادا  الماتمة وتقدمها

ن لمركز الماتمة ال ي يالغ  تعل  لما ا يعمل المدرا  االي ال  االمدا  لعيدة االمد سإا
وتكيافح ادارة الماتمية لتحقيي   ليا علي  ان ال ، اداإ  لصورة حساة ف  االميد اللعييد

 .  (Thompson, 1996, 5)تغ ل امدافها قريلة االمد 
وفضال عن ما ورد سالقا فان االميدا  االسيتراتيجية ميا مي  اال مجموعية غاييات 

تحقيقهيا وان تكيون مال مية لقيدرات الميدرا   لعيدة االمد تمثيل مسيتويات ادا  مطليوا
 ومعارفهم ومهاراتهم وما يالغ  ان تتوفر من موارد واستعدادات عاد ماتماتهم .

ن دراسية  الحسييا   إاما مسوغات وضع االمدا  عل  وف  خصا صها العامية في
تركز عل  عدد مين ال وا يد التي  تعكيس مسيوغات صيياغة االميدا  وتليرر وجودميا 

   .31، 1222،  الحسيا  ت ؤوكما ي
ا  تمثل االمدا  مإشرات عامة جامعية لمختلي  ، ضمان وحدة الغر  والتوج  .2

 .  الجهود ل ا فه  تساعد عل  توحيد جهود الجميع ف  اتجا  واحد
 .  تساعد ف  لاا  معايير توزيع الموارد داخل الماتمة .1
ايع االزدواجيية تعمل عل  تركيز جهيود التشيكيالت واالفيراد لاتجاميات محيددة تم .3

 والتضارا. 
 تعد المصدر الر يس لالمدا  الت صيلية الت  تسع  الماتمة إل  تحقيقها . .4
 

 تصنٌف االهداف  -ثانٌاا 
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لسيلا  ،ال تسع  الماتمات إل  تحقي  مد  واحد لل تحدد لا سها اكثر مين ميد 
مطاليا  لهيم ،وجود مجاميع متعددة مختل ة من االفراد في  اللي ية الداخليية والخارجيية

: المسيتثمرون ويطل  عل  مإال   اصيحاا المصيلحة  مثيل، مشروعة عل  الماتمة
والماافسييييون ، والحكوميييية، والمجهييييزون،  الممولييييون  والمسييييتهلكون، والعيييياملون

   .56، 2333،  الركال 
 

االمييدا  االقتصييادية والتيي  ترميي  إليي   -2اييوعين ميين االمييدا :  Ansoffويميييز 
وتتمثييل  ،االمييدا  االجتماعييية  غييير االقتصييادية  -1. اردتعتيييم ك ييا ة تحويييل المييو

لاالمدا  الت  تتعل  لتقديم خدمات للمجتمع ال ي تعمل في  والوفا  لالتزاماتها تجامي  
 .   Ansoff, 1987, 82وادا  مسإولياتها  

 
ان االمييدا  يمكيين ان تصييا  إليي  امييدا  رسييمية وامييدا   Daftفيي  حييين ييير  
فاالميدا  الرسيمية مي  المخرجيات المحيددة رسيميا والتي  تسيع   عملياتية  تشغيلية 
وم   االمدا  تشتمل عل  جوااا واسعة حول ما ا يجيا علي  ، الماتمة إل  للوغها

  االمدا   والقيم الت  تاطوي عل  وجودما وم، ؟الماتمة عمل  والسلا ف  وجودما
تصيي  لااليجيياز ا  ت ،عليي  االغلييا  ات طييالع اعالميي  ودعييا   اكثيير مايي  تطليقيي 

اما االميدا  العملياتيية ، كما يصعا للوغها وتقويمها، والغمو  ويتع ر قياسها لدقة
 التشغيلية  فه  االمدا  الت  تسيتاتج مين السياسيات التي  تحياول الماتمية الوصيول 

 .   33، 1222،  السلعاوي اليها من خالل اجرا اتها التشغيلية ال علية
 

، :  عقيلي  والميإمنالدارة االستراتيجية إل  االتي كما تصا  االمدا  ف  اطار ا
2334 ،34.   
 
امييدا  اسييتراتيجية : ميي  االمييدا  العاميية للماتميية والمتعلقيية لتحقييي  الاشيياطات  .2

 .  المركزية للماتمة والمتصلة لاالطر الخارجية لها
م  االمدا  الت  تتحق  من خالل التشكيالت التاتيمية الر يسية ، امدا  تكتيكية .1

الماتمة والمعتمدة عل  التوزيعيات الر يسية لالاشيطة داخيل الماتمية وتحدييد ف  
 وتا  ها .

امدا  عملياتية : وم  االمدا  الت  تتحق  من قلل التشكيالت ال رعية واالفراد  .3
 ف  الماتمة والمعتمدة عل  اساس التوزيعات التخصصية واالدا ية ال ردية .

 
ختلييي  حجيييم مييي ا الهيييرم لحسيييا ي، وماييياا ميييرم مييين االميييدا  فييي  كيييل ماتمييية

وتشييت  مجيياميع االمييدا  الر يسيية ميين رسييالة ، المسييتويات االدارييية فيي  اييية ماتميية
 .   58، 1222الماتمة إل  :  الركال ، 

 امدا  عل  مستو  الماتمة واالمدا  الكلية . .2
 امدا  عل  مستو  وحدة االعمال . .1
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ولعيد تحدييد ، خاصةكل قسم امداف  اللامدا  عل  المستو  الوتي   حيم يكون  .3
أو صياغة االمدا  تحول إل  مجموعة من االغرا  االكثر تحديدا لحيم يمكن 

 تلمسها لطريقة ملاشرة .
 

ا  تصييا  ، ماهييا التصيياي  عليي  االسيياس الزمايي ، ومايياا عييدة تصيياي ات اخيير 
ومي  االميدا  التي  توضيح ، االمدا  لموجا م ا االساس إل  امدا  طويلة االجيل

والتيي  تمتييد ، ليية والتيي  تسييع  إليي  تحقييي  غايييات الماتميية ورسييالتهاالاتييا ج المطلو
وامييدا  قصيييرة االجييل وميي  ، اعتياديييا إليي  مييا ورا  حييدود السيياة المالييية للماتميية

مادمييا عيين سيياة أو اقييل والتيي  تسييتخدمها االدارة لتحقييي  آامييدا  االدا  التيي  ال تزيييد 
   .68، 2332،  الشماع االمدا  طويلة االجل للماتمة

 
 العالقة بٌن استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة واالهداف االستراتٌجٌة  -ثالثاا 

واحييدة ميين االسييتاتاجات المهميية للعديييد ميين الدراسييات ان االمييدا  االسييتراتيجية 
ن تصاا ف  ضو  المهارات والمعار  المتاحة و لا تحاشيا مين حالية ال شيل أيجا 

خيي  ؤن تأ ميين ماييا يجييا.  ميين اثييار وتكييالي اثاييا  مرحليية التا ييي  ومييا يترتييا عليهييا 
ن تلعلي  ادارة الميوارد اللشيرية مين دور اثايا  اعيداد أالماتمات ف  حسالها ما يمكين 
 .  وتا ي  االمدا  االستراتيجية

ميييا مييي  صيييورة العالقييية التييي  يمكييين ان تتهييير ليييين دور ، والسيييإال المطيييروا
 .  ؟تيجيةاستراتيجية ادارة الموارد اللشرية واالمدا  االسترا

لقد وردت ف  م ا الجااا عدة وجهات اتر حيددت طليعية دور اسيتراتيجية ادارة 
 الموارد اللشرية ف  تحقي  االمدا  االستراتيجية .

حيم يعط  حييزا كلييرا ، اتجا  يإكد عل  الدور التوسع  الدارة الموارد اللشرية .2
  االسيتراتيجية الدارة الموارد اللشرية ف  كيل مرحلية مين مراحيل اعيداد االميدا

 .ية ودور ف  االمدا  االستراتيجيةفهااا دور ف  االمدا  العمليات
حيييم يركييز عليي   ،اتجييا  ثييان يتهيير دور ادارة المييوارد اللشييرية لعملييية التحليييل .1

 .  جااا التراص  لين ادارة الموارد اللشرية مع التحليل العام المدا  الماتمة
وارد اللشييرية ياحصيير فيي  عملييية اعييداد خيير يإكييد عليي  ان دور ادارة المييآاتجييا   .3

 .  وتا ي  االمدا  االستراتيجية وتقويمها
 

 الجانب المٌدانً
 تهوعٌن وصف مجتمع البحث

 : ف  المحاور االتية ت وعيايعر  م ا الملحم ال ة مختصرة عن مجتمع اللحم 

 وصف الشركات مجتمع البحث   -والا أ
او تتضيح متغييرات ، حيم امميية كلييرةيكتسا تحدييد القطياع الي ي يجيري فيي  الل

وقيد وقيع اختيارايا  ،اللحم وامداف  ف  ضو  التحديد الصحيح للقطياع مجتميع اللحيم
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عليي  القطيياع العييام والمخييتلط فيي  محافتيية اياييو  ميييداايا الجييرا  اللحييم وتتمثييل 
 الشركات لاالت  :

 .  الشركة الوطاية لصااعة االثام المازل  .2
 .  د االاشا يةشركة الخازر الاتاا الموا .1
 .  الشركة العامة لالللسة الجامزة .3
 .  الشركة العامة للسمات الشمالية .4
 .  الشركة العامة للغزل والاسيج .5
 الشركة العامة لماتجات االللان / مصاع اللان الموصل . .6

 .  وكان من دواع  اختيار م   الشركات
اياو  واطولهيا  كلر الشركات الصااعية الحكومية والمختلطة ف  محافتةأكواها  .2

 .  كثرما خلرةأعمرا و
 .  تاوع ااشطتها وماتجاتها وخدماتها المقدمة للمواطاين .1
علييي  ايير  ضييرورة  ،تهييور دور االفييراد فيي  ميي   الشييركات عليي  احييو واضييح .3

عيير  اليي ة مختصييرة لعييدد ميين الجوااييا التعري ييية الخاصيية لالشييركات مجتمييع 
 .  2 اللحم وكما ف  الجدول

 
 
 

 0الجدول 
  مبسطاا بالشركات مجتمع البحث اا تعرٌف

 نوع النشاط تارٌخ التاسٌس الشركة  ت

 اسيجية 2351 الشركة العامة للغزل والاسيج 2

 ااشا ية 2353 الشركة العامة للسمات الشمالية 1

 غ ا ية 2315 الشركة العامة لماتجات االللان/مصاع اللان الموصل 3

 االثام المازل  2386   الشركة الوطاية لصااعة االثام المازل 4

 ااشا ية 2383 شركة الخازر الاتاا المواد االاشا ية 5

 اللسة جامزة 2332 الشركة العامة لالللسة الجامزة  6

 
 وصف عٌنة البحث  -ثانٌاا 

شييملت عيايية االفييراد الملحييوثين مييدرا  الشييركات مجتمييع اللحييم ومسييإول  ادارة 
ر عييين االميييدا  االسيييتراتيجية أو ييييوفرون المييوارد اللشيييرية الييي ي يمتلكيييون التصيييو

 المعلومات المعتمدة ف  استراتيجية ادارة الموارد اللشرية .
استمارة استلااة عل  االفيراد الملحيوثين في   62ومن الجدير لال كر فقد تم توزيع 

 ت اصيل توزيع االستمارات . 1مواقع عملهم ويوضح الجدول 
 

 1الجدول 
 ة على االفراد المبحوثٌن فً الشركات مجتمع البحثتوزٌع استمارات االستبان 
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 % العدد الشركات  ت

 23.4 8 الشركة الوطاية لصااعة االثام المازل  2

 22 6 شركة الخازر الاتاا المواد االاشا ية 1

 25 3 الشركة العامة لالللسة الجامزة 3

 13.3 24 الشركة العامة للسمات الشمالية 4

 12 21 زل والاسيجالشركة العامة للغ 5

 28.3 22 الشركة العامة لماتجات االللان / مصاع اللان الموصل 6

 222 62 المجموع

 
لعي  المواصي ات الوتي يية الفيراد عياية اللحيم مين حييم  3ويتلين من الجيدول 

 .  فضال عن تحصيلهم الدراس ، ومدة الخدمة ف  الماصا الحال ، المركز الوتي  
 الييوتي   الفييراد عيايية اللحييم تلييين ان االدارة العليييا تمثييل فيمييا يتعليي  لييالمركز  -

 فيي  حييين ان مييدرا  االدارة الوسييط  ، ميين اجمييال  افييراد مجتمييع اللحييم 31%
 .  % من االفراد الملحوثين63

 تعد ساوات الخدمة احد المإشرات الضرورية لتيراكم الخليرة والمعرفية فقيد تليين  -
 .  ساة فاكثر 22  الماتمة % من افراد عياة اللحم لديهم خدمة ف61

ميين االفييراد الملحييوثين يحملييون   %53 ولخصييوم التحصيييل الدراسيي  فييان  -
واليي ين  %42الكليييات واليدللوم العييال   وا  لليغ خريجيي ،ميإمالت اكاديمييية عالييية

% وتعكييس ميي   15يحملييون شييهادات تخصصييية عليييا  الماجسييتير والييدكتورا   
لالفراد الملحوثين الك ا ة ف  تحديد استراتيجية الاتا ج من التاميل والتعليم العال  

 ادارة الموارد اللشرية .

 
 

 2الجدول 
 وصف افراد عٌنة البحث 

 مدة الخدمة  المركز الوظٌفً

 فاكثر-26 25-22 6-2 5-2 ادارة وسط  ادراة عليا

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

11 31 31 63 8 23 21 12 25 15 15 41 

 المؤهل العلمً 

 دكتورا  ماجستير  لكالوريوس  معهد اعدادية 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

12 34 8 23 21 18 8 23 1 21 

 
 اختبار انموذج وفرضٌات البحث

تحقيقيييا لمتطلليييات اللحيييم وميييد  سيييريان اامو جييي  واختليييار فرضييييات  الر يسييية 
عيييير  طليعيييية عالقيييية اسييييتراتيجية ادارة المييييوارد اللشييييرية لاالمييييدا  وال رعييييية ا
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و لييا لاالعتمييياد علييي   ،ثيرميييا فيهييا فييي  الشيييركات مجتمييع اللحيييمؤاالسييتراتيجية وت
 .  مجموعة من االساليا االحصا ية المااسلة

 العالقة بٌن استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة واالهداف االستراتٌجٌة  -اوالا 
عل  طليعة عالقات االرتلاط لين استراتيجية ادارة الموارد اللشرية الجل التعر  

إلي  وجيود عالقية ارتلياط  4تشيير معطييات الجيدول ، اجماال واالمدا  االسيتراتيجية
معاوييييية موجليييية لييييين متغيييييرات اسييييتراتيجية ادارة المييييوارد اللشييييرية واالمييييدا  

 عايد مسيتو  معاويية قيدر  2.62لكلي  للغت قيمة معامل االرتلياط ا ا ، االستراتيجية
2.25  . 

ومن خالل متالعة اتا ج تحليل االرتلاط اللسيط يتضح وجود عالقة ارتلاط معاوية 
موجليية لييين االمييدا  االسييتراتيجية ومتغيييرات اسييتراتيجية ادارة المييوارد اللشيييرية 

 .  عل  التوال  2.14و  2.32مجتمعة ولمعامالت ارتلاط تراوحت لين 
ة امتمييييام ادارات الشييييركات مجتمييييع اللحييييم لمتغيييييرات واتهييييرت ميييي   العالقيييي

 .  استراتيجية ادراة الموارد اللشرية ف  تحقي  االمدا  االستراتيجية
ولهيي ا تقلييل ال رضييية الر يسيية االوليي  وال رضيييات ال رعييية المالثقيية عاهييا والتيي  

ميدا  م ادما وجود عالقة ارتلاط معاوية لين استراتيجية  ادارة الموارد اللشرية واال
 . االستراتيجية

 
 3الجدول 

نتائج عالقات االرتباط بٌن استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة واالهداف 
 االستراتٌجٌة

 المتغٌر المستقل
 المتغٌر المعتمد 

 استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة
المؤشر 
 الكلً 

تخطٌط الموارد 
 البشرٌة 

االختبار 
 والتعٌٌن 

التدرٌب 
 ر والتطوٌ

 التعوٌضات

االمدا  
 االستراتيجية

2.43* 2.32* 2.14* 2.31* 2.62* 

*P < 0.05  N = 60 

 
 تأثٌر استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة فً االهداف االستراتٌجٌة  -ثانٌاا 

يمثل مضمون م ا التؤثير التحق  من ال رضية الر يسة الثااية وال رضيات ال رعية 
م عليي  وجييود تييؤثير معاييوي لييين اسييتراتيجية ادارة المييوراد المالثقيية عاهييا والتيي  تييا

وتوضييح اتييا ج االختلييار للشييركات مجتمييع اللحييم ، اللشييرية واالمييدا  االسييتراتيجية
 :وعل  المستو  العام وكما يات 

وجييود تييؤثير معاييوي لمتغيييرات اسييتراتيجية ادارة المييوارد  5يتضييح ميين الجييدول 
ا  تيإثر تليا اتسيتراتيجيات معاوييا في  ، يجيةاللشرية مجتمعة ف  االميدا  االسيترات

 F  ا  للغييت قيميية، االمييدا  االسييتراتيجية وعليي  مسييتو  الشييركات مجتمييع اللحييم
 ولمسيتو  معاويية  6.21وم  اكلر مين قيمتهيا الجدوليية واللالغية  23.28 المحسولة
R ويستدل من معامل التحديد،  4، 55 ودرجت  حرية  2.25

تلاين قدرة  2.61ان  2
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ت سير  اسيتراتيجية ادارة الميوارد  ،الملحوثين عل  تلا  تحقي  االمدا  االستراتيجية
لهيا يتضيح ان اكثير العواميل مين  tواختليار  ومن متالعة اتا ج معيامالت ، اللشرية

 t وللغيت 2.66 حيم التاثير ف  التلا  لالمدا  االستراتيجية مو التدريا والتطوير 
ثيير عامييل تخطيييط المييوارد اللشييرية أوميين ثييم ، وميي  قيميية معاوييية 5.65 ولةالمحسيي
وافيرزت اتيا ج تحلييل االاحيدار ، وم  قيمة معاويية 2.62المحسولة  t وللغت 2.23

وللغيت  -2.12 إل  ان مااا تؤثير سلل  لالختيار والتعيين ف  االمدا  االسيتراتيجية
t وم  قيمة معاوية -1.11 المحسولة  . 

 
عل  ما تقيدم مين اتيا ج تحلييل االاحيدار لسيتراتيجية ادارة الميوارد اللشيرية  ا  ولاا 

تتحق  ال رضية الر يسة الثاايية ولداللية فرضيياتها ، واثرما ف  االمدا  االستراتيجية
 .ال رعية وعل  مستو  الشركات مجتمع اللحم

 
 
  

 4الجدول 
 االستراتٌجٌة  تأثٌر استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة فً االهداف

 المتغٌر النقل       
 
 

 المتغٌر المعتمد 

 استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة

R2 
F 

 المحسوبة 

تخطٌط 
الموارد 
 البشرٌة 

االختبار 
 والتعٌٌن 

التدرٌب 
 والتطوٌر 

 التعوٌضات

B1 B2 B3 B4 

 االمدا  االستراتيجية
2.23 

 2.62*  
2.12- 

 1.21-*  
2.66 

 5.65*  
2.24 

 2.51*  
2.61 23.28 

*P < 0.05  DF = (4.55)  N = 60 

  
 االستنتاجات والتوصٌات

 أ.االستنتاجات 
تمثلييت فيي  إليي  مجموعيية ميين االسييتاتاجات الاترييية والميدااييية و ةاللاحثيي تتوصييل

 :الت ا
، ا  واستشياري ا  تا يي ي ا  اصلح الدور ال اعل الستراتيجية ادارة الموارد اللشيرية دور .2

  المشييورة ليالدارة العلييا والمسييتويات االداريية االخير  ميين اجيل تحقييي  تقيدم فيي
 االمدا  االستراتيجية. 

ثير في  اليدا  اليرأي واتخيا  ؤتاعكس اممية اسيتراتيجية ادارة الميوارد اللشيرية للتي .1
 .  القرارات الخاصة لتحديد وتا ي  االمدا  االستراتيجية

حم مإمال دراسيا جيدا وخلرة طويلة ف  تشير الاتا ج إل  امتالا غاللية عياة الل .3
 .  مجال عمل شركاتهم تساعدمم ف  ادا  اعمالهم وتحقي  االمدا  االستراتيجية

اوضحت اتا ج التحليل وجود عالقة ارتلاط معاوية لين استراتيجية ادارة الموارد  .4
ممييا يوكييد امتمييام إدارات الشييركات مجتمييع .  اللشييرية واالمييدا  االسييتراتيجية
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لمتغيييييرات اسييييتراتيجية ادارة المييييوارد اللشييييرية فيييي  تحقييييي  االمييييدا   اللحييييم
 االستراتيجية .

كش ت اتا ج تحليل االاحدار عن وجيود عالقية تيؤثير معاويية للمتغييرات المسيتقلة  .5
والمتمثلة  لاستراتيجية ادارة الموارد اللشرية  ف  المتغييرات المعتميدة  االميدا  

 للشركات مجتمع اللحم . االستراتيجية  وعل  المستو  العام

 
 ب.التوصٌات 

 ف  ضو  اتا ج واستاتاجات اللحم اوص  لاالت  :
يالغيي  ان تييدرا الشييركات الصييااعية لعاميية والشييركات مجتمييع اللحييم لخاصيية  .2

فهيو ، اممية المورد اللشري كميزة تاافسية وشريا استراتيج  وراس مال فكيري
 .  ستراتيجيةسالا تاافس  تمتلك  الشركات لتحقي  االمدا  اال

االمتمييييام لاسييييتراتيجية ادارة المييييوارد اللشييييرية واثرمييييا فيييي  تحقييييي  االمييييدا   .1
االسييتراتيجية فيي  الشييركات مجتمييع اللحييم ولهييد  تعزيييز ميي   االممييية يمكيين 

 اقتراا االت  :
 

عل  الشركات دعم وتعزيز عمليية تخطييط الميوارد اللشيرية ورلطهيا ليالتخطيط  .2
 المدا  االستراتيجية .االستراتيج  للشركة لتحقي  ا

امتمام الشركات لوتي ة االختيار والتعيين لاعتلارما احد االاشطة االساسية الت   .1
 .  يتوق  عليها شغل الوتا   الشاغرة لاالشخام المااسلين واالك ا 

ن لتحقيي  االميدا  واالمتمام لالتعويضات المدفوعة والعمل ال ي يقوم لي  العيامل .3
 .  االستراتيجية

االمتمام لتدريا الميوارد اللشيرية وتطويرميا مين خيالل التاكييد علي  دور زيادة  .4
ميي   الوتي يية وامميتهييا فيي  زيييادة معلومييات ال ييرد ومهارتيي  ويتطلييا  لييا رلييط 

 .  اللرامج التدريلية لاالمدا  االستراتيجية لغر  تحقي  المزايا التاافسية
ة اسيتراتيجية ادارة تطوير مهارات الميدرا  وخليراتهم لميا يعيزز ادراكهيم المميي .5

 .  الموارد اللشرية لتحقي  االمدا  االستراتيجية
تشييجيع روا الملييادرة لييد  مييدرا  ادارة المييوارد اللشييرية فيي  الشييركات مجتمييع  .6

 اللحم واالمتمام لمقترحاتهم وملادراتهم ف  مجال تطوير العمل .
، اتيييرا لوجيييود عالقيييات تيييؤثير ملاشيييرة وغيييير ملاشيييرة ليييين متغييييرات اللحيييم .1

وااعكياس  ليا علي  ، استراتيجية ادارة الموارد اللشرية واالميدا  االسيتراتيجية
ول  مييدرا  أن ييلهي ا اوصي  لضييرورة .  طليعية عميل الشييركات مجتميع اللحييم

 الشركات امتماما كليرا له   المتغيرات ف  ضو  لحم وتحليل مإشراتها .
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ABSTRACT 

The Role of The Strategy of Human Resources in Realizing The 

Strategic Objections Through in Ninevah Governorate 

 

 
This research aims at determining the role of strategy of human resources management 

in realizing the strategic objection through the study of some samples of industrial 

companies in Ninevah governorate. This will be achieved by a level on a sample based on 

hypothetical type taking into consideration the nature and the variables of the research and 

their dimensions. This is represented by strategy of human resources management and 

strategic objective.  Accordingly, two main hypotheses will emerge and more subsectional 

hypotheses will appear. In order to choose the hypothesis we depend on a series of 

statistical methods. Finally, this research ends with some important conclusions which 

reflect the proof of the hypotheses besides some recommendations which concentrate on 

the role of strategy of human resources in the realizing of strategic objective.  

 


