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  إيمان شمالن أحمد البحر  اســم الباحـث
مدى توافر متطلبات تطبيق مدخل إعادة هندسة الموارد   عـنـوان البحث

دراسة حالة على :  على تطوير المنظماتالبشرية وأثره
  إدارة الموارد البشرية ببلدية الكويت

  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية  جـامـعــــة
  المعهد القومى لإلدارة العليا  كـلـيـــــة
   دكتوراه)م٢٠٠٥(العضوية فى العلوم اإلدارية   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  :إلى تحقيق ما يلى تسعى الدراسة 
اإلجابة على تساؤالت الدراسة ووصف مضمون اشتراطات وعناصر  -١

واستخدامات الوصف الوظيفى المثالية والمالئمة ألسس كفاءة األفراد 
  .ومبادئ العمل فى إعادة هندسة إدارة الموارد البشرية

وصف استخدامات الوصف الوظيفى المطبق فى إدارة الموارد البشرية  -٢
 .ى مدى توافر أسس كفاءة األفراد بهاوالبحث ف

وصف اشتراطات وعناصر الوصف الوظيفى الحالى المطبق بإدارة  -٣
الموارد البشرية والبحث فى مدى توافقها مع مبادئ العمل بإعادة هندسة 

 .إدارة الموارد البشرية به

اختبار استخدام نموذج الكفاءة كبديل للوصف الوظيفى يحقق متطلبات  -٤
د ومبادئ العمل الالزمة لتطبيق إعادة هندسة إدارة الموارد كفاءة األفرا

  .البشرية
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  منهج الدراسة
يعتبر منهج الدراسة من مناهج الحالة الوصفية، ألن الباحثة تقوم 

وقد استخدمت . بدراسة ظاهرة فى إدارة الموارد البشرية ببلدية الكويت
 العاملون بإدارة الباحثة المجال البشرى والذى يمثله مجتمع الدراسة، وهم

  .مقر بلدية الكويت بمدينة الكويت: الموارد البشرية، والمجال المكانى 
وقد اعتمدت الباحثة على ثالثة أساليب متكاملة من أساليب جمع وتحليل 
البيانات، من أجل تحقيق التغطية الكاملة والمتكاملة لموضوع الدراسة والتى 

  لمضمون الوصفىالمسح المكتبى، تحليل ا: تضمنت اآلتى 
  استنتاجات الدراسة

اعتمدت الباحثة على الجزء النظرى من الدراسة لإلجابة على 
  :تساؤالت الدراسة

  ما الفرق بين منظمة إعادة الهندسة والمنظمة التقليدية؟ -
ما هى إعادة هندسة إدارة الموارد البشرية؟ وما هى أهم مبادئ العمل  -

 بها وما هى القوى الدافعة بها؟

 بادئ العمل بإعادة هندسة إدارة الموارد البشرية؟أهم م -

دور كفاءة األفراد فى القوى الدافعة البشرية فى إعادة هندسة إدارة  -
 الموارد البشرية ؟

   اإلجابة على تساؤالت فروض الدراسة وتحليل وتفسير نتائج الدراسة -٢
اعتمدت الباحثة فى اإلجابة على تساؤالت الفروض الرئيسية للدراسة 
على إجابات وتساؤالت الدراسة وعلى تحليل نتائج الدراسة الوصفية من 

  :خالل 
  : استخدامات الوصف الوظيفى المثالية والتى تحقق متطلبات الكفاءة-أ
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  .فى تعيين واختيار األفراد بإعادة الهندسة -
 .فى تعويض وتقييم أداء األفراد بإعادة الهندسة -

  .فى تدريب وتطوير األفراد بإعادة الهندسة -
 استخدامات الوصف الواقعى الحالى الستخدامات الوصف الوظيفى -ب

المطبقى فى إدارة الموارد البشرية ببلدية الكويت وذلك حسب نتائج 
  :المقابلة فى الدراسة الوصفية كاآلتى 

أ ال يساهم الوصف الوظيفى الحالى فى ملء المراكز الوظيفية بأكف -
األفراد؛ وذلك ألن اشتراطات الوصف الوظيفى غير مربوطة باختبارات 
التعيين، كما تلعب الواسطة والمحسوبية فى تقرير المكان الذى سيعين به 

  .الفرد
ال يساهم الوصف الوظيفى الحالى فى ملء المراكز الوظيفية بأنسب   -

ا األفراد وذلك لضعف اشتراطات الوصف الوظيفى وعدم االلتزام به
  .واعتبارها مستندا مهجورا يستخدم عن اللزوم

ال يساهم الوصف الوظيفى فى تحقيق العدالة فى تقييم العاملين، وذلك  -
لعدم التزام القائمين بتقييم األداء بالبلدية بواجبات ومسئوليات الفرد 
المقررة فى الوصف الوظيفى، ويعتمد تقييم األداء بالبلدية على تقييم 

 .عن الفردالمدير المسئول 

ال يساهم الوصف الوظيفى فى تحفيز ومكافأة األفراد، وذلك لعدم وجود  -
 .مقاييس محددة الختبار قدرات العاملين فى سبيل تحفيزهم

  
  
  


