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 الملخص
 

ا )تخطيط إدارة بأبعاده ةياإللكترون البشريةهدفت هذه الدراسة للبحث في إدارة الموارد 

، اإللكتروني، وتدريب إدارة الموارد البشرية اإللكترونيواالختيار والتعيين ،اإللكترونيالموارد البشرية 

)االبتكار  هاالستراتيجي بأبعاداألداء  حسينودورها في ت( اإللكترونيوتقييم أداء الموارد البشرية 

القدرات التكنولوجية. المعدل  االستراتيجي( والدور، جودة األداء االستراتيجيةاالستراتيجي، المرونة 

اعتمادا على استبيان أعد الميداني أسلوب المسح  باستخدامالمنهج الوصفي التحليلي  استخداموتم 

األردنية صناعة األغذية  شركات سة منرافقرة، وقد تكون مجتمع الد (46)لهذا الهدف تكون من 

في قطاع العليا والوسطى  اإلداريةوبالتحديد من جميع العاملين في المناصب  (9والبالغ عددها )

ستبيانات االبالطريقة العشوائية البسيطة حيث بلغ عدد  اتخاذهاتم  األردنية والتياألغذية  صناعة

 .(321) النهائية التي تم تحليلها

من تطبيق إدارة رتفع م مستوى جود مجموعة من النتائج كان أبرزها و  وتوصلت الدراسة إلى

مع وجود  ،األداء االستراتيجي تفعر إلى وجود مستوى م باإلضافة، ةياإللكترون البشريةالموارد 

كما أنة ،مستوى متوسط للمتغير المعدل القدرات التكنولوجية في شركات صناعة األغذية األردنية



 ل
 

 
 

على  ةاإللكتروني( إلدارة الموارد البشرية 0.05α≥يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

كما توصلت إلي وجود يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،األداء االستراتيجي

(α≤0.05 إلدارة الموارد البشرية )األداء االستراتيجي بأبعاده بوجود بأبعادها على  ةاإللكتروني

 .القدرات التكنولوجية كمتغير معدل في شركات صناعة األغذية األردنية

على تعميق وعي  ان أبرزها ضرورة التركيزوقد حددت الدراسة مجموعة من التوصيات ك

د )تدريب الموارد حول بعصناعة األغذية األردنية العاملين في إدارة الموارد البشرية في شركات 

نظرا  لحصوله على المرتبة  ةاإللكترونيضمن إبعاد إدارة الموارد البشرية  ة( الوارداإللكترونيالبشرية 

في شركات صناعة  ةاإللكترونيات تطبيق إدارة الموارد البشرية )الرابعة( واألخيرة على سلم أولوي

العمل على متابعة إدارة شركات واإلداريين، و بالرغم من أهميته بالنسبة للعاملين األغذية األردنية 

ة الخاصة بإدارة الموارد البشرية اإللكترونيصناعة األغذية األردنية على تحديث برامجها وأنظمتها 

 بحيث تكون أكثر تطورا ، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء العاملين. 
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