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 مقدمة
 

 مقدمة:
ن ألا ذه .ملي من جهة ،وتزايد احلديث عن الثورة املعرفية من جهة أخرىإن التغريات يف بناء االقتصاد العا      

املعلومات و املهارات و التعليم و التدريب سلعا هلا قيمتها الكبرية وهذا االجتاه مل ينعكس فقط على التغريات يف 
ل ،بل تسبب يف مطالب التوظيف احلايل واليت يطلب فيها املزيد من التعليم لدخول عامل التوظيف وسوق العم

زايدة اجلهود للحفاظ على املوظف و تدريبه ورفع مستوى املعلومات و املهارات املتعلقة ابلعمل ،وكان السبب يف 
منو التعليم و مصادر هاته الفكرة القائلة أبن اقتصاد اجملتمع مرتبط بطريقة أو أبخرى ابلتعليم و  االجتاهالنمو 

ية رأس املال البشري و اليت تقول إن املعلومات و املهارات يف مكان العمل التدريب ،وهذه الفكرة جتدها يف نظر 
 ،ورمبا يكون الشخص األكثر شهرة من أنصار نظرية رأس املال البشري االقتصادي،متثل مصدرا مهما للسوق 

 شولتز الذي فاز جبائزة نوبل.
على أهتمام و تفكري الكثريين من  تستحوذأ ويعترب موضوع إدارة املوارد البشرية من أهم املوضوعات اليت        

يف جمال اإلدارة ،ابلنظر إىل األمهية الوظيفية املناطة هبا واملهمة اليت تؤديها هاته  الباحثنيالكتاب و املفكرين و 
 . اإلنتاجاملوارد يف عملية 

جناح املؤسسات و  و املعرفة أصبح العنصر البشري هو املؤثر احلقيقي يف،ولكن بدخول عصر التكنولوجيا 
 ،جديدة تعتمد على املعرفة اقتصاديةالتقليدية وبدأت يف ظهور مفاهيم  االقتصاديةوتغريت املفاهيم ،اجملتمعات 

للدول و املؤسسات لذا  اإلمجايلابلعنصر البشري يؤدي مع األصول الرأمسالية إىل زايدة قيمة الناتج  االهتماموأن 
 ،يف إدارة وتسيري املنظمات  اإلسرتاجتياتاألساسية وحجز الزاوية لكل  الرتكازاأصبح الرأس املال الفكري نقطة 

جيد هلذه املوارد أمهية ابلغة وملحة، لضمان بقاء وتطور خمتلف ،إن املتتبع للتطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية 
أغلب األهداف ،من من خالل  وأن اإلدارة الناجحة يف املنظمة هي اليت تستطيع الوصول إىل حتقيق،امليادين 

ومن هذا املنطق كانت احملاولة إلعطاء ،التوفيق بني خمتلف املوارد املتاحة هلا ،واليت يعترب املورد البشري أساسها 
التعريف الصحيح إلدارة املوارد البشرية ،مرورا بذلك إىل التطور التارخيي الذي أبرز األمهية البالغة للمورد البشري 

صول إىل خمتلف الوظائف املكونة هلاته اإلدارة ويف األخري أردان توضيح العالقة املرتابطة  من األمهية الو  حماولني
تطورت وظيفة اإلدارة املوارد البشرية  ،الكبرية للموارد البشرية يف اجملال الرايضي مبختلف ميادينه اإلدارية و التدريبية 

اليد العاملة و التعيني وصرف األجور ومنح  ابستقطابم فبعد أن كان دورها التقليدي مقصورا على القيا
يتطلب  اسرتاتيجياإلجازات،وأخذ دورها يتسع ليصبح أكثر مشوال وختصصا ،وأصبح إلدارة املوارد البشرية دور 

 1توافر كفاءات متخصصة وإسرتاتيجية إىل جانب املهام التنفيذية .
 
 

                                                 
الثالثة( عمان الدكتور عطا هلل حممد تيسري الشرعة.و الدكتور غالب حممود سنجق _إدارة املوارد البشرية )األجتهات احلديثة وحتدايت األلفية - 1
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 مقدمة
         

وخباصة  ،يف بناء القوى البشرية  وإمنا، واآلالتاخلدمات  الكتامأمة مل يعد يف فاملصدر احلقيقي لثروة أية         
 وتغريت النظرة إىل تنمية املوارد البشرية ،القوى العاملة الوطنية فهو العنصر الفعال يف متكني الدول املنافسة العاملية 
رتبط ابلتنمية الشاملة واملستدامة .ولذلك من جمرد إجراءات لتنفيذ سياسات ونظم العاملني إىل كوهنا إسرتاتيجية ت

 حاضرة مستقبلية ،لذلك  استثماراتالبشري مل يعد أحد العوامل اإلنتاج فحسب ،بل أصبح حيتسب  فإن العنصر
 اآللياتو تطوير أفضل السبل و  ابتكاردارة املعاصرة ابملورد البشري والعمل على متزايد لإل اهتمامأصبح هناك 

يف خلق وتنمية املزااي التنافسية يف شكل السلع و اخلدمات و  اإلبداعيةوتوظيف قدراته الذهنية و طاقاته  الستثمار
 تقنيات حديثة و متفوقة 

 .الرايضية ابإلدارة اإلداري التسيريالبشري يف  االستثماردور أن  لنا وعلى ضؤ كل ماسبق هذه الدراسة  تبني      
و  االستقطاباألمثل يف هذه املوارد ،خصوصا يف جوانب عملية  ستثماراالوماهي العوامل اليت تدخل يف عملية 

 التكوين و الرسكلة و التقييم .
 وقد إرأتينا تقسيم موضوع دراستنا إىل:

ذي تناولنا فيه اإلطار العام للدراسة حيث مت طرح اإلشكالية و الفرضيات من رسم التمهيدي وال أوال: اجلانب
 خطوط لبحثنا هذا.

جلانب النظري وحيتوي على ثالثة فصول حيث كان الفصل األول يتحدث عن االستثمار البشري أما اثنيا :ا
 الفصل فقد تناولنا فيه التسيري اإلداري أما الفصل الثالث يتعلق ابإلدارة الرايضية و حماولة اإلملام هبذه الفصول.

حللول املناسبة لإلشكالية املطروحة ويشتمل اثلثا:اجلانب التطبيقي يعد األهم يف هذه الدراسة فمن خالله نضع ا
 على فصلني مها:

الفصل الثاين يتم فيه عرض النتائج  أماالفصل األول :و الذي تناولنا فيه اإلجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة 
 والتوصيات. االقرتاحاتوحتليلها مث مناقشتها من أجل احلكم على صحة الفرضيات مث األستناج ووضع 
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  اجلانب التمهيدي                                      االطار العام للدراسة

 : اإلشكالية-1
ر اإلدارة  الرايضية واجملتمعات وهو واحد من أهم العمليات ييلعب االستثمار دورا  مهما  وحيواي  يف تطو 

تكز عليها االقتصادية ذات الفوائد الكبرية واملتعددة ذات املردود اإلجيايب حنو بناء إسرتاتيجية اقتصادية مستقبلية تر 
األجيال، واالستثمار الرايضي يعد من أقصر الطرق وصوال  إىل النجاحات االقتصادية يف اجملتمعات كافة، وقد 
استثمرت تلك اجملتمعات القطاع الرايضي فقادها إىل االزدهار الرايضي واالقتصادي على حد السواء عن طريق 

 خمتلف االستثمارات الرايضية. 
ستثمار يف الرايضة يف السنوات األخرية بعد أن حتول إىل قطاع اقتصادي مستقبلي رئيسي ولقد تغري مفهوم اال

ولقد ابت يف حكم املؤكد يف منظمات املعاصرة أن املنافسة و التقدم  ،ميكنه املسامهة يف ازدهار اإلدارة الرايضية 
ملوارد البشرية ، ولذلك أدركت هذه بثبات لن يتحقق ابلتكنولوجيا وحدها ، بل بفكر و مهارة و فاعلية وسواعد ا

املنظمات أمهية االستثمار ابملورد البشري حيث  زاد مؤخرا االعرتاف و االهتمام ابملوارد البشرية كثروة فعلية 
وحقيقية ألية منظمة سواء كانت صناعية أو خدمية ، ويظهر هذا االهتمام ابلتوجه احلايل الشامل حنو املوارد 

 .مع التطورات و التغيرات المحلية و الدولية يري وأداء املهام املطلوبة بشكل يتناسبالبشرية ألحداث التغ
أصبح  التسيري له  دور كبري يف اإلدارة الرايضية ويعترب الطريقة العقالنية لتنسيق املوارد البشرية املادية واملالية قصد 

سيري واملتمثلة يف التخطيط و تنظيم اإلدارة و حتقيق األهداف املرجوة و تتم هذه الطريقة حسب األسس العامة للت
 ملؤسسة.اخلاصة ابالرقابة قصد حتقيق أهداف 

هتتم وظيفة االستقطاب املوارد البشرية  ابلرتكيز على ترمجة مبادئ اجلدارة و الكفاءة بشكل عملي ألهنا كما    
ساعد يف اختيار  الشخص املناسب جتذب املوارد البشرية الكفء و املؤهلة لشغل الوظائف الشاغرة حيث أهنا ت

ووضعه يف املكان املناسب و ابلتايل هذا يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية بسبب توافر املهارات و الكفاءات العالية ألداء 
 1األعمال أبفضل طريقة ممكنة ،

ن أهم الطرق ذلك فأنه يعترب مولولقد أصبح التدريب يف وقتنا احلاضر استثمارا حقيقا يف رأس املال البشري   
اهلادفة إىل توفري املوارد البشرية املناسبة من حيث الكم و النوع وذلك ألن التدريب يهدف لتزويد العاملني 

تنظيمات اإلدارية أو أي مشروع من ابلسلوكيات و املعلومات و املهارات اإلدارية و الفنية الالزمة ألداء  
 كفاءة اإلنتاجية. املشروعات االقتصادية للوصول إىل معدالت من ال

ويعترب التقييم األداء من العوامل األساسية اليت يتوقف عليها جناح أي تنظيم من التنظيمات اإلدارية أو أي مشروع 
يف ذلك فإن قياس كفاءة العاملني من املشروعات االقتصادية للوصول إىل معدالت عالية من الكفاءة اإلنتاجية ، ل

ذلك أصبح من الضروري االهتمام ابالستثمار البشري يف تنمية املوارد ولرئيسية ،أي منظمة ميثل أحد الوظائف ال
البشرية ، إذا أصبح يقينا  أن العنصر البشري ابعتباره رأس املال الفكري هو احملور العملية اإلنتاجية بشقيها السلعي 

                                                 
األتجهات الحديثة وتحديات األلفية )الدكتور عطا هلل محمد تيسير الشرعة.و الدكتور غالب محمود سنجق _إدارة الموارد البشرية -1

 223,156,15ص. , 1,ط مرجع سابق(الثالثة

 



  

 
5 

  اجلانب التمهيدي                                      االطار العام للدراسة

زايدة االستثمار يف العنصر  البشري و اخلدمي، فالعنصر البشري هو املبدع وهو املبتكر و املطور ، وابلتايل فإن 
 الذي يساعد بشكل مباشر وغري مباشر على حتقيق زايدة األرابح. 

 واستناد مبا تقدم ميكن أن نطرح التساؤل العام.
 ؟التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية  يف دور البشري رستثمالال هل

 اجلزئية:التساؤالت 
 ؟اإلدارة الرايضية  يف للتوظيف دروسةم معايري البشرية املوارد ستقطابال هل .2
 ؟لدى اإلدارة الرايضية  واضحة سياسة البشرية املوارد لتكوين ورسكلة هل .3
 ؟للموظفني يف اإلدارة الرايضية  الفعلي املردود يعكس دور البشرية املوارد تقييم نظامل هل .4

 الفرضيات:
 :الفرضية العامة   1 .2

  إلداري ابإلدارة الرايضية . دور يف التسيري ا له ياالستثمار البشر  
 اجلزئية:الفرضيات  2 .2

   اإلدارة الرايضية.    يف للتوظيف مدروسة معايري ةالبشري املوارد الستقطاب 
    ةيالرايضسياسة واضحة لدى اإلدارة  البشرية املواردلتكوين ورسكلة. 
   إلدارة الرايضية. يف الموظفنيل الفعلي املردود يعكس دور  البشرية املوارد تقييم نظامل 

 : البحث أهداف.3
 واخلارجية الداخلية البشرية للموارد والرايضة الشباب مديرية استثمار مدى معرفة. 
 مصاحلها لفتخم تسيري على االستثمار هذا انعكاس مدى على التعرف. 
 التوظيف جمال يف والرايضة الشبابمديرية  تنتهجها اليت البشرية املوارد استقطاب معايري على التعرف. 
 البشرية مواردها ورسكلة تكوين يف والرايضة الشباب مديرية تتبناها اليت السياسة على الضوء تسليط. 
 والرايضة الشباب مديرية يف املعتمد البشرية املوارد تقييم نظام على التعرف. 

   : البحث أمهية .3
 :من لك على ستعود اليت الفوائد خالل من الدراسة أمهية تظهر

 :الرايضة و الشبابية مدير  -1
 الشباب مديرية يف البشرية املوارد دائرة اهتمام من حيزا أتخذ قد امليدانية الدراسة هذه هبا ستخرج اليت النتائج-

 .والرايضية
 :الباحث -2 
 .البشرية املوارد يف ابلذات و الرايضي والتسيري اإلدارة جمال يف ادمييكاأل التخصص يف الرغبة 
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  اجلانب التمهيدي                                      االطار العام للدراسة

 وندرة منها العربية وخاصة واملراجع الكتب يف البشرية املوارد الستثمار التطرق حيث من املوضوع حداثة 
 .واألحباث الدراسات

 :الدراسة من اجملال هبذا املهتمني-3
 موثقة معلومات على واحلصول البشري العنصر يف واالستثمار البشرية املوارد تنمية دور على اإلطالع -

 .أخرى ألحباث بداية متثل دق أهنا إىل ابإلضافة علميا
 :اجملتمع -4

         يزةكالر  ميثل البشري العنصر أن ابعتبار البشرية املوارد تنمية أمهية عن شاملة نظرة الدراسة هذه ستعطي
 معرفة إىل ابإلضافة واالجتماعية، والثقافية االقتصادية اجملاالت افةك يف الشاملة التنمية لتحقيق األساسية

 .الدراسة هذه من لالستفادة أفضل جمهود لبذل حافز تشكل قد واليت املوارد هذه ماراستث يفيةك

   اختيار املوضوع : أسباب. 4
  عالقة البحث مبجال ختصصنا يف فرع إدارة وتسري الرايضي . 
 الرغبة يف اإلطالع على هذا املوضوع . 
 حماولة وقوف على أراء العاملني يف كيفية تسري املوارد البشرية  . 
 الدراسات و البحوث العلمية حول هذا املوضوع ابألخص . قلة 
  البشري يف تسري اإلداري ابإلدارة الرايضية . االستثمارالنظر يف دور 

 البحث:مبصطلحات  حتديد املفاهيم .5
 مفهوم االستثمار: - 1
  لغة: -أ

 جعله يثمر أي استغله، واستثمر الرجل االنتقال، يقال استثمر الشيء مبعىن االستثمار ) مثر ( مبعىن االستغالل و
  1أي أصاب مثرا.

 اصطالحا: -ب
     االستثمار مصطلحني، بني التمييز حناول وسوف واملالية املادية املوجودات تسابكا  عموم ا ابالستثمار يقصد   

 .االقتصادي وابملعىن املايل ابملعىن
 

                                                 
 41،ص2006 .2طيوسف حممد البقاعي: قاموس الطالب، دار املعرفة، املغرب، -1
16،ص1976عاطف حممد عبيد: إدارة وتنظيم املشروعات، دار النهضة العربية، بدون بلد، -2  
24،ص1993، جامعة دمشق، سورية، 5توفيق حسوين : اإلدارة املالية، ط-3  
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  اجلانب التمهيدي                                      االطار العام للدراسة

  املوجودات تسابكا  ابالستثمار يقصد ما غالب ا االقتصاد يف :االقتصادي ابملعىن االستثمار مفهوم -
 سلع شكل على تكون قيمة خلق أو منفعة إضافة أي اإلنتاج، يف مسامهة يعترب لألموال التوظيف أن على املادية

 . وخدمات
 يأ مالية املوجودات تسابكا  أنه على االستثمار إىل ينظر اجلانب هذا من :املالية اإلدارة يف االستثمار مفهوم -

 . املالية واألدوات األوراق يف األموال توظيف
  التعريف اإلجرائي: -ج

الرايضية قصد احلصول على عائدات كبرية يف املستقبل تعود  اإلدارةهو توظيف املورد البشري املتاح حاليا يف 
 الرايضية والرايضة. اإلدارةابلفائدة على 

 اإلدارة:  5-2
 لغة: -أ

" وهي تعين لغواي administration"يتحقق لغواي من خالل حتليل كلمة اإلدارة  اإلدارة كمفهوم ميكن أن   
-adأداء حتقيق غرض معني أو الوفاء هبدف حمدد ولقد اشتقت من الكلمة الالتينية اليت تتكون من مقطعني "

minister "ومعناها أداء اخلدمة لآلخرين،بينما جند البعض يفضل كلمة"management للداللة على " 
 1البعد االجتماعي ابلنسبة لإلدارة أو أمهية اجلانب اإلنساين يف املشروع.

 صطالحا:ا -ب
اإلدارة هي نشاط متميز يهدف إىل حتقيق نتائج حمددة من خالل استغالل املوارد املتوفرة أبعلى درجة من    

  2.املمكنة الكفاية
 التعريف اإلجرائي: -ج
ذ األعمال بواسطة اآلخرين بغرض حتقيق هدف معني عن طريق االستغالل هي قيام جمموعة من األفراد بتنفي   

 .األمثل للموارد املتاحة 
 الرايضية: اإلدارة5-3
 اصطالحا: -أ

 ،اجليدة و ابلصورة السليمة  م املؤسسات واملنظمات الرايضية واستمراريتها يكمن من خالل إدارهتاإن أساس قيا   
عرف اإلدارة الرايضية على أهنا من املنظور التنظيمي لإلدارة فهي تعد اجناز لذلك جند الكثري من الباحثني ت 

 األهداف التنظيمية من خالل األفراد و املوارد األخرى.
 

    

                                                 
 .49، ص2000، عمان، 1مروان عبد اجمليد إبراهيم: أسس البحث العلمي ألعداد الرسائل اجلامعية، الرواق للنشر، ط- 1
 .06،ص2011، األردن، 1نعيم إبراهيم الظاهر: اإلدارة احلديثة نظرايت ومفاهيم، عامل الكتب احلديث، ط- 2
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  اجلانب التمهيدي                                      االطار العام للدراسة

 كما عرفها فريدريك اتيلور:"فن اإلدارة هو املعرفة الدقيقة ملا تريد من الرجال أن يقوموا بعمله مث رؤيتك إايهم 
  1رق وأقل التكاليف".وهم يعملون أبفضل الط

حيث تقوم اإلدارة الرايضية على جمموعة من الوظائف أمهها التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة، وذلك    
يؤدي حتما إىل جناحها، لذلك ميكن القول أن اإلدارة الرايضية هي عملية اجتماعية وفنية مستمرة وفق العديد من 

 املسطرة مسبقا. الوظائف األساسية الجناز األهداف
 :التعريف اإلجرائي -ب
أما من خالل دراستنا فنحاول معرفة كذلك اإلدارة الرايضية ابلصورة احلقيقية املتواجدة هبا، متثلت اإلدارة    

الرايضية يف دراستنا هذه مديرية الشباب والرايضة لوالية الوادي كإحدى أهم اإلدارات الرايضية املوجودة واليت 
 فعال يف خدمة مجهورها املتنوع وذلك لتنوع أنشطتها وخدماهتا.تساهم بشكل 

اإلدارة الرايضية على حتقيق األهداف املسطرة من قبل مديرية الشباب والرايضة ابلوالية خلدمة  وكذا تعمل   
ة املتواجد اخلارجية من مواطنني ورايضيني يف كافة أحناء الوالي مجاهريها الداخلية من عاملني و موظفني، واجلماهري

 هبا.
 :البشرية املوارد إدارة 5-3
 اصطالحا:-أ

 اخلاص النشاط أبهنا عرفت حيث املنظمة طبيعة حسب لك، والكتاب املفكرون أطلقها تعاريف عدة هلا   
 والتدريب، ابالختيار املتعلقة السياسات رسم خالل من ابملنظمة، البشري العنصر ورقابة وتوجيه وتنظيم بتخطيط
 املعاش على اإلحالة إىل وصوال واالجتماعية، الصحية اخلدمات وتوفري وتقييمه األداء، وحتسني واحلوافز واألجور

 2.اجملتمع ذلككو  هبا والعاملني املنظمة أهداف حتقيق هبدف
 الثقافة وتنمية األداء، مستوايت حتسني هبدف اإلسرتاتيجية ابألهداف البشرية املوارد ربط أبهنا عرفت ذلككو    

 .واملرونة االبتكار حتفز اليت لتنظيميةا
 الفرد أهداف لتحقيق املنظمة يف البشرية املوارد الفعالية عن املسؤولة اإلدارة أبهنا اهلييت الرمحن عبد عرفها فيما   

  3.واجملتمع واملنظمة
 التعريف اإلجرائي: -ب
 يف عموما واملتمثلة البشرية ابملوارد املتعلقة ائفوالوظ األنشطة من جمموعة تكامل يف تكمن البشرية املوارد إدارة    

 .البشرية املوارد هلاته اجليد والتدريب املستمرة املتابعة إىل ابإلضافة املالئم والتوظيف الواقعي، التخطيط

                                                 
، دار الوفاء، اإلسكندرية، 1إبراهيم حممود عبد املقصود، حسن أمحد الشافعي: املوسوعة العلمية اإلدارة الرايضية_نظرايت اإلدارة وتطبيقاهتا، ط- 1

 15.13،ص2003
 .62،ص2007 ،1طوالتوزيع، القاهرة، مصر، للنشر العربية النيل املعاصرة، جمموعة االجتاهات البشرية املوارد وتنمية النصر: إدارة وأب مدحت- 2

 .31،ص2005، عمان، األردن، 2 والتوزيع، ط للنشر وائل البشرية، دار املوارد اهلييت: إدارة الرحيم عبد خالد- 3
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 :التسيري5-4
  1تسيريا،جعله يسري أخرجه من بلده، املثل جعله ينتشر بني الناس. سريلغة: -أ

 اصطالحا: -ب
 وهو والتوجيه والرقابة والتنظيم التخطيط أساسا تشمل اليت واملتكاملة املنسقة العمليات من اجملموعة لكت هو   

 2.مستمرة إدارية عملية ولتسيري لبلوغها األشخاص جهود وتنسيق األهداف حتديد ابختصار
 :التعريف اإلجرائي -ج
ألهداف احملددة ولكن هتتم هذه الطريقة بعملية هو طريقة عقالنية للتنسيق بني موارد املنظمة قصد حتقيق ا   

 .التخطيط والتنظيم لإلدارة والرقابة قصد حتقيق أهداف املؤسسة وابلتوفيق بني خمتلف املوارد.
 الدراسات السابقة واملشاهبة :  .6

 والدوائر الوزارات يف للمديرين الوظيفي املسار ختطيط انئل بعنوان العواملة 1994أطروحة دكتوراه  -1
  .األردن يف املركزية

 األردن يف املركزية والدوائر الوزارات يف التطبيقية جوانبه وبيان نظراي الوظيفي املسار حتليل إىل الدراسة هذه هدفت
 وزارة 23 يف والدنيا، والوسطى العليا التنظيمية املستوايت من خمتلف مدير 400 مشلت ميدانية دراسة خالل من
 .مركزية دوائر 10 و

 :الدراسة نتائج من
 بلغت حيث املبحوثة والدوائر الوزارات يف للمديرين الوظيفي املسار اختيار يف والوضوح احلرية مستوى تدين -

 .60%النسبة
 النسبة بلغت حيث وظائفهم لتغيري املدنية اخلدمة يف املديرين دوافع بني األوىل املرتبة املادية احلوافز حتتل -

.%90 
 الالزمة املعلومات وتوفر والتأهيل املهين والتدريب كالتطوير الوظيفي املسار ختطيط يف ساعدةامل العوامل حتظى -

 تراوحت حيث املبحوثني لدى كبرية أبمهية الوظيفي التقدم يف فرص اجلدارة أسس وتطبيق الوظيفية الفرص بشأن
     77-90%.بني النسبة

 :الدراسة توصيات من
 حبيث العامة والرقابة واألداء احلوافز بنظم تطويرية ونشاطات فرص من فيه مبا الوظيفي املسار ربط ضرورة .7

 .اإلنتاجية وزايدة واملؤسسي الفردي األداء مستوايت يف ذلك يساعد
 وختطيطه املفهوم هبذا التوعية خالل من للعاملني الوظيفي ابملسار واخلاصة احلكومية األجهزة اهتمام ضرورة .

 املوضوعي. والتنافس اجلدارة أسس على الوظيفي قدمالت فرص وتعزيز وتطويره
                                                 

 .380دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، بدون سنة ،ص راتب امحد قبيعة: زاد الطالب،-1

 .193املعجم العريب امليسر: ب س،ص-2
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املسار  الدين بعنوان اسرتاتيجيات ختطيط صالح جازية للطالبة زعرت 1995أطروحة دكتوراه   2-
 .التجارية البنوك يف املتميز ابألداء وعالقتها الوظيفي

 إطار ووضع البنوك، يف لنيللعام الوظيفي املسار ختطيط يف املتبعة األساليب على للتعرف الدراسة هتدف
 البنوك يف للعاملني الوظيفي املسار لتخطيط نظم واقرتاح املصرفية اخلدمات أداء يف التميز لتحقيق مقرتح

 الدراسة مشلت وقد العربية مصر مجهورية يف التجارية البنوك قطاع على دراسة خالل من وذلك ، التجارية
 .البنوك هذه عمالء من 300 إىل ابإلضافة واملديرين العاملني من 288

 :الدراسة نتائج من
 اخلدمات أداء يف والتميز التجارية البنوك يف للعاملني الوظيفي النمو لتحقيق إسرتاتيجية توفر بني عالقة وجود -

 .املصرفية
 اخلدمات اءأد يف والتميز التجارية البنوك يف للعاملني الوظيفي املسار لتخطيط إسرتاتيجية توفر بني عالقة وجود -

 .املصرفية
 :الدراسة توصيات من
 .العام للقطاع التابعة البنوك يف الوظيفي املسار وتطوير ختطيط ابسرتاتيجيات االهتمام زايدة -
 املصرفية. اخلدمات تقدمي يف التميز على تشجع اليت التنظيم املناخ بعناصر االهتمام -
 احلكومية اجلامعات يف العاملني رضا تقييم نواندرويش بع سكر أبو للطالب 2000رسالة ماجستري  -3

  .العمل حوافز عن األردن يف واخلاصة
 حوافز عن األردن يف واخلاصة احلكومية اجلامعات من كل يف العاملني رضا على للتعرف الدراسة هذه هدفت
 .للعاملني ثركأ لعم حوافز يقدم القطاعني من أي إىل للتوصل منهم كل رضا مستوى بني مقارنة وإجراء العمل

 .موظف 421 الدراسة ومشلت
 :الدراسة نتائج من

 يف واخلاصة احلكومية اجلامعات يف العاملني لدى احلافز نوعية حسب متفاوتة وبنسب جيد رضا مستوى هناك
 بينما واإلنسانية املعنوية احلوافز حول اخلاصة اجلامعات يف العاملني لدى أكرب الرضا مستوى كان حيث األردن،

 .اخلاصة اجلامعات يف العاملني من أكرب املادية احلوافز حول العامة اجلامعات يف العاملني رضا كان
 الراتب ، اإلداري املستوى ( مثل الشخصية العوامل ببعض اجلامعات هذه يف العاملني لدى الرضا مستوى يتأثر .
 اجلنس مثل العاملني لدى الرضا مستوى يف رتؤث ال األخرى الشخصية العوامل بعض أبن وجد أنه إال ،)اجلامعة ،

 .العلمي واملؤهل االجتماعية واحلالة
 :الدراسة توصيات من
 .اخلاصة اجلامعات يف والسيما املادية ابحلوافز االهتمام ضرورة  -

 اإلنسانية. العالقات من املستمدة ابحلوافز االهتمام ضرورة - 
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 الوظيفي األداء على العاملة القوى استقطاب مصادر رأث بعنوان زيد أبو 2000رسالة ماجستري  4 -
 .والغياب التنظيمي والوالء

 على للحصول التأمني شركات قبل من املستخدمة االستقطاب مصادر على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 لدى لغيابا ومعدل التنظيمي والوالء الوظيفي حيث األداء من املصادر هذه فعالية ومقارنة التأمني مندويب
 .التأمني األردنية شركات يف التأمني مندويب

 :الدراسة نتائج ومن
 الصحف يف واإلعالن العاملني وتوصيات الشركة، لدى التوظيف طلبات على األردنية التأمني شركات تعتمد

 .لديها البيع مندويب الستقطاب التوظيف ووكاالت
 من املستقطبني املندوبني أداء مع مقارنة أقل التوظيف توكاال خالل من املستقطبني املندوبني أداء معدل -

 .أخرى مصادر
 .املختلفة االستقطاب مصادر بني التنظيمي الوالء يف إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال -

 :الدراسة توصيات من
 بوضع لكوذ اجلدد التأمني مندويب بتعيني ابلتوصية القيام على لديها العاملني حتفيز التأمني شركات على 

 .توصياهتم على اعتمادا املعينني املندوبني عدد على بناء حوافز نظام
 املوظفني لشئون إدارات لتوافر نظرا ، التأمني مندويب الستقطاب التوظيف وكاالت على االعتماد من احلد 

 .األردنية التأمني شركات لدى التأمني مندويب وتعيني استقطاب عن مسئولة
 أسلوب استخدام خالل من دوري بشكل للمندوب النجاح مؤشرات على وأثرها تقطاباالس مصادر دراسة -

 العائد. نسبة
 غري املنظمات يف العاملني أداء تقييم نظام العثمان شهاب بعنوان للطالب 2000رسالة ماجستري  -5

  .للربح اهلادفة
 حتقيق يف فعاليته حتديد بغرض الكوييت الزكاة بيت يف العاملني أداء تقييم نظام حتليل إىل الدراسة هذه هدفت
 .العاملني أداء تقييم لنظام العلمية واألسس املبادئ وفق وذلك ، أهدافه

 :الدراسة نتائج من
 وحنو ، العاملني أداء تقييم نظام "معوقات" خصائص حنو املسئولني اجتاهات يف جوهرية اختالفات هناك -

 .التقييم وبنماذج "الرؤساء" وابملقيمني ابلعاملني قةواملتعل احلايل األداء تقييم نظام مشكالت
 ترشيد يف األداء تقييم نتائج من االستفادة أوجه حنو "العاملني " املرؤوسني اجتاهات يف جوهرية اختالفات هناك -

 .والسنوية الدورية احلوافز ملنح األكرب االهتمام كان حيث البشرية املوارد سياسات
 النظام، وضع على والقائمني النظام، ومعايري خصائص على يعتمد العاملني أداء تقييم نظام فعالية مدى أن -

 العاملني. أداء تقييم يف التحيز وعدم املقيمني، وجدية موضوعية وكذلك
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 البشرية املوارد أتهيل يف التدريب دور بعنوان اهلادي عبد فؤاد للطالب العزوين 2001رسالة ماجستري  -6
  .العوملة ظل يف

 منظمات يف للعاملني مشرتكة ومهارات معامل إىل املقرتحة التدريب برامج خالل من للوصول الدراسة هدفت
 تلك يف للعاملني التدريب لربامج املميزة املعامل وحتديد "الدويل املوظف" مبواصفات يعرف ما لتحقيق الدويل التعاون

 إبدارة والتنظيمية املرتبطة احملددات البيئية حتديد وكذلك لدويل،ا النمط ووفق املؤثرة البيئة يف ضوء الدولية املنظمات
 .األخرى األهداف من كثري ابإلضافة إىل املنظمات يف التدريب فعالية على تؤثر واليت البشرية املوارد

  :الدراسة نتائج من
 على الرتكيز وعدم ة،العاملي املناهج أحدث تقدمي على العليا اإلدارة حرص وعدم التدريب، يف فجوة وجود  -

 .التدريبية للربامج ختصص اليت املبالغ قيمة اخنفض وابلتايل الدولية االتفاقات
 الدولية. األعمال على العاملني لتدريب مستقبلية تدريبية خطة وجود بعدم العوملة ملفاهيم السليم التطبيق عدم -
 اسرتاتيجي مدخل البشرية ملواردا رايض بعنوان تنمية صوشة بن للطالب 2007رسالة ماجستري  -7

  .لتحقيق امليزة التنافسية
 مواردها تنمية يف االستثمار خالل من تنافسية ميزة حتقيق للمنظمات ميكن كيف لتوضيح الدراسة هذه هدفت   

 الرحبية، وقد غري املنظمات واستثنت خاصة أو عامة كانت سواء الرحبية املنظمات الدراسة هذه وتناولت البشرية
 املنظمة يف تعظيمها ومداخل التنافسية امليزة على التعرف حماولة خالل من التحليلي املنهج إىل االستناد مت

 مثل اجلزئي االقتصاد أدوات على التحليل يف االعتماد ومت ،املنظمة يف البشرية املوارد تنمية أبعاد على والتعرف
 .األداء وتقييم املنفعة وحتليل التكلفة قياس

 :التالية التوصيات إىل الدراسة لصتخ وقد
 يف آخر استثمار أي شأن شأنه عائد له استثماري إنفاق وإمنا تكلفة ليس والتنمية التدريب على اإلنفاق اعتبار -

 املنظمة. يف االستثمارية أو التخطيطية املوازنة يف استثماري بند اعتباره جيب وابلتايل التسويق، برامج أو اآلالت
 للمعايري ووفقا لقيمتها وفقا البشرية املوارد وتقييم البشرية، ابملوارد املتعلقة األنشطة قياس املنظمات على جيب -

 .قيمته ورفع البشري املال رأس على العائد قياس أجل من واالقتصادية، الكمية
 مواردها يف الكامنة واملبتكرة اإلبداعية واألفكار واملهارات الفكرية الثروات عن تبحث أن املنظمات على جيب -

 أرابح إىل وحتويلها تنميتها خالل من أعلى قيمة الستخالص فيها االستثمار ميكنها حىت املستغلة وغري البشرية،
 أفضل. اسرتاتيجي مركز إىل أو
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 الدراسات : من االستفادة-8-1
 يف االستثمار على كبري أثر من اهل وما البشرية املوارد تنمية جمال يف السابقة للدراسات استعراضنا خالل من   

 :الدراسة تثري أن املكن من اليت والتوصيات النتائج من العديد استخلصنا فقد البشري املال الرأس
 املوارد لتوظيف املناسب املصدر انتقاء وضرورة البشرية، املوارد أنظمة يف التخطيط أمهية على الدراسات أكدت -

 .االختيار عملية يف سليم علمي منهج وإتباع البشرية
 .املؤسسية املخرجات حتسني يف ونتائجه التعيني اسرتاتيجيات الدراسات تناولت -
 هذه تتطابق مدى وألي تنفيذها وكيفية البشرية املوارد لتنمية احلالية االسرتاتيجيات الدراسات أبرزت -

 .لبشريةا املوارد اخلاصة بتنمية املنشودة النظرية األفكار مع االسرتاتيجيات
 العالقة هذه وأتثري للمنظمة املال البشري ورأس البشرية، املوارد يف االستثمار بني العالقة الدراسات أظهرت -

 .ككل املؤسسة أداء على
 أداء يف ابلتميز وعالقتها الوظيفي املسار لتخطيط واضحة وأساليب اسرتاتيجيات وجود أمهية الدراسات أبرزت -

 .اخلدمات
الكفء  العنصر جلذب كوسيلة اإلدارة من لكل وأمهيتها الرتقية الوظيفة دعائم أهم إىل اساتالدر  تطرقت -

 .واملايل الوظيفي املركز لتحسني للموظف وأمهيتها
 املبادئ وفق وذلك أهدافه حتقيق يف فعاليته وحتديد املوظفني أداء تقييم نظام أمهية إىل الدراسات تطرقت -

 .املوظفني أداء متقيي لنظام العلمية واألسس
 ظل يف التكنولوجية التغيريات ومواكبة البشرية املوارد أتهيل يف ودوره التدريب أمهية السابقة الدراسات أظهرت -

 .العوملة نظام
 ومدى املوظف أداء على عظيم أثر من هلا وما واملعنوي املادي بنوعيها احلوافز أمهية الدراسات أظهرت -

 .الوظيفي الرضا حتقيق يف مسامهتها
 التدريب خالل من كفاءات بتوافر إال يتم ال مستدامة تنافسية مليزة وحتقيقها املؤسسة جناح أن الدراسات بينت -

 .البشرية التنمية وخطط التنظيمي
 قدراته وتوظيف استثماره جيب املؤسسة أصول من أصل ابعتباره البشري املورد أمهية إىل الدراسات تتطرق مل-

 .املؤسسة أهداف تحقيقل وإمكانياته
 .والرايضة الشباب مديرية مثل اخلدمية املؤسسات يف البشري العنصر يف لالستثمار الدراسات من أي تتطرق مل-
 واحلوافز والتقييم والتدريب والتعيني االستقطاب (البشرية املوارد تنمية لتطبيقات الفاعل الدور إىل تتطرق مل-

 .املؤسسة على االستثمار هذا وأثر البشري، العنصر يف تثماراالس حتقيق يف) الوظيفي واملسار
  يعرف ما وهو ذاهتا حد يف البشرية املوارد طبيعة بني الرتكيب تضم اليت الشمولية النظرة طبيعة إىل تتطرق مل-

 .أخرى جهة من البشرية املوارد وظائف وبني جهة من ابلكفاءات
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  اجلانب التمهيدي                                      االطار العام للدراسة

 خالصة
الذكر يف هذا الفصل لإلطار العام للدراسة ، تبني لنا أن هلذا الفصل  من خالل التعرض للخطوات السابقة   

أمهية كبرية يف البحث العلمي الذي يعترب من أساسياته وأال ميكن أن يقوم البحث بدونه ، ألنه يساعد الباحث 
بهمة على اإلحاطة مبوضوع حبثه وفهم أبعاده من جهة ويساعد على فهم املوضوع املتناول واملصطلحات امل

 . واملتشاهبة واالستفادة منه من جهة أخرى
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   األول                                             االستثمار البشري الفصل

 متهيد:

املعلومات النظرية اليت هلا  للباحث عند بداية دراسته، ففيها يقوم الباحث جبمع األولاملنطلق  اجلانب النظريعد ي
 االستدالل هبا. فسري النتائج املتحصل عليها وكذلكارتباط مبوضوع الدراسة، حيث تساعده يف ت

 واألدبياتالعلماء  وأراءالنظرايت املفسرة ملتغريات الدراسة ومؤشراته  إىلويف هذا الفصل سوف نتطرق       
 النظرية حوله،حيث نستخدم هذه املعلومات عند تفسري النتائج املتحصل عليها.

 ،وأمهيته ،وأبعاده ،نظرايت االستثمار البشريالستثمار البشري و مفهوم اسوف نسلط الضوء على كل من و    
 .ووظائفها ،وأهدافها ،أمهيتها ،تطورها التارخيي ،ة املوارد البشريةإدار  طرق إىلنتمث ،والعوامل املؤثرة فيه ،وأهدافه
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   األول                                             االستثمار البشري الفصل

 االستثمار البشري: -1
 : البشري ستثماراالمفهوم  -1-1
 املاضي، هوم االستثمار البشري إىل النظرية اليت وضعها"كاري بيكر"يف منتصف الستينات من القرنيشري مف   

وكانت االنطالقة من األحباث اليت درست أسباب النمو القوي احملقق خالل ما يعرف بثالثينيات اجملد،حيث 
اصل آنذاك،ولكن أيضا إىل تراكم أرجعت نسبة كبرية من النجاحات احملققة يف تلك احلقبة إىل التقدم التقين احل

  املهارات اجلماعية والفردية.
القدرات اليت متكن من الزايدة اإلنتاجية يف  ل، وكعارف واملهارات واخلرباتفاالستثمار البشري هو جمموعة امل   

 العمل لدى أفراد أو مجاعة عمل معينة.
د منها أن الفرد يقوم ابالستثمار من اجل احلصول على ونظرية االستثمار البشري تقوم على تنمية الفرضية املرا   

ويتم تراكم رأس املال هذا من خالل عمليات التكوين األساسي والتكوين  إيرادات يف شكل أجور إضافية،
 املستمر،وأيضا من خالل الرتبية األسرية،أو املهارات املكتسبة أثناء العمل.

ويقوم به إما الفرد ذاته  مداخيل أكثر من التكاليف اليت يتطلبها،فاالستثمار البشري يهدف إىل احلصول على    
من خالل )التكوين األساسي،اخلربات،والتكوين خارج املهنة اليت يؤديها الفرد(،أو تقوم به املؤسسة من 

 خالل)التكوين املستمر(.
 ة نسبيا لرأس املال املعريف".يعرفه تقرير التنمية اإلنسانية العربية لالستثمار البشري أبنه:"النواة الصلب   
يزيد من إنتاجية العمل واملوظفني من خالل املهارات املعرفية  يعرفه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أبنه:كل ما   

 اليت يكتسبوهنا من خالل العلم واخلربة.
 يعرفه كيند لريجر:"إن االستثمار البشري هو ذالك اجلزء املضاف إىل العمالة اخلام".

ويعرفه مايكل تودارو:"أبنه االستثمارات اإلنتاجية اليت حيتوي عليها الفرد نفسه وهي تشمل املهارات والقدرات    
 على التعليم". فاقاإلنغريها من األمور اليت ينتجها والقيم والصحة و 

ستغالل جممل لال محد أبنه:"جمموعة الطاقات البشرية اليت ميكن استخدامهاأويعرفه ثيودور نقال عن املفرجي و    
 .1املوارد االقتصادية"

أبنه :"جمموعة املفاهيم واملعارف واملعلومات من جهة واملهارات  2003ويعرفه عبد احلميد املصري سنة   
واخلربات وعناصر األداء من جهة اثنية واالجتاهات والسلوكيات واملثل والقيم من جهة اثلثة اليت حيصل عليها 

                                                 
تسيري، جامعة عادل حرحوش صاحل املفرجي: االسرتاتيجيات التنظيمية واإلدارية لتأهيل املنظمة االقتصادية العربية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم ال-1

  204،ص2001فرحات عباس سطيف، 
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   األول                                             االستثمار البشري الفصل

يم النظامية وغري النظامية واليت تساهم يف حتسني إنتاجيته وتزيد ابلتايل من املنافع والفوائد اإلنسان عن طريق التعل
 1.النامجة عن عمله

ومن خالل هذه التعاريف ميكن تعريف االستثمار البشري أبنه:استخدام جزء من مدخرات اجملتمع أو األفراد    
دف رفع طاقته اإلنتاجية وابلتايل طاقة اجملتمع الكلية يف تطوير قدرات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد هب

 إلنتاج مزيد من السلع و اخلدمات اليت حتقق الرفاهية للمجتمع كذلك إلعداده ليكون مواطنا صاحلا يف جمتمعه.
 : نظرايت االستثمار البشري -1-2

أنخذ نظريتني من هاته  أنينا وتوجهاهتم وقد ارأت آرائهملقد تعدد دارسوا االستثمار البشري واختلفوا يف    
 النظرايت ومها نظرية العابرين والنظرية التقليدية.

 :نظرية العابرين -1-2-1
حيث تقوم هذه النظرية على أساس أن هناك عالقة اجيابية بني االستثمار يف التعليم )االستثمار يف الرأس املال    

االستثمار يف الرأس املال البشري كلما زاد الدخل سواء على  البشري( وبني زايدة دخل الفرد واجملتمع أي كلما زاد
 مستوى اجملتمع أو على مستوى الفرد.

 فروض النظرية:
  تعليما. األكثر لألفراد: ويعتمد على النظرة التفاؤلية للمستقبل ابلنسبة احلاضري التوجه 
 :السنوات  ن عددأل ك، وذلسنا األكرب مهنأقرامن  سنا يتمتعون بقيمة حالية للعائد أكرب األصغر فاألفرادالعمر

 سنا يف األصغر ألفرادا سنا لذلك فاملتوقع استمرار لألكربمن تلك املتبقية  أطولسنا  األصغر فرادلألالباقية 
 .التعليم و التدريب

 كرب يف احلالة تكون التكاليف أالبشري يكون  :حيث أن احتمال االستثمار يف الرأس املال التكاليف
 منخفضة.

 على  األجرالزايدة يف  أيهناك عالقة موجبة بني التعليم والعائد  أن:تعين هذه الفرضية  فروق الدخل العمالية
 املكاسب النفسية اليت حيصل عليها يف الدراسة. أوطول احلياة العملية للفرد 

لمات والفروض العملية واملس املبادئجمموعة من  إىلم(تستند العالقة بني التعليم والدخل 2003يقول عبد ربه)   
التعليم يزود القوة العاملة ابخلربات واملهارات العلمية والعملية  أناليت تشكل نظرية رأس املال البشري واليت مفادها 

،ومن مث ترتبط القيمة االقتصادية للتعليم على مستوى الفرد اإلنتاجوالقدرات اليت تزيد مواهبهم وسلوكياهتم وجودة 
ولذالك تدفع هلا  إنتاجا أكثرتعليما تكون  األكثر العمالة أنواليت تتضمن  اإلنتاجئد اجلزئي من اجملتمع ابلعا أو

على التعليم  اإلنفاقمثل اجلنس والسن والعرق وعلى ذلك فان  األخرىمع ثبات العوامل  أعلىوحوافز  أجور
ى ويتجسد يف الثروة البشرية ويدر ،ومن مث يعد التعليم استثمار طويل املدأعلىودخول  أفضل إنتاجية إىليؤدي 

                                                 
حممد مصطفى حممود: حبث يف االستثمار يف رأس املال)يف العائد االقتصادي(، الدبلوم التدرييب للموارد البشرية مبركز األداء والتنمية -1

  6، ص06/03/2013إىل  05/06/2010
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وعليه يسهم التعليم يف تذويب الفروق االقتصادية و  املال الطبيعي الرأسبعوائد اقتصادية اكرب من االستثمار يف 
 إىلحراكهم االقتصادي و االجتماعي من مستوايت معيشة اقل  يفاجملتمع،كما يساهم  أفراداالجتماعية بني 

،وابلتايل يسهم التعليم يف الدخل القومي ويف معدالت اإلنساناملدى الطويل لعمر على  وأفضل أعلىمستوايت 
 1التنمية االقتصادية للمجتمع.

م(:هناك عدة انتقادات موجهة 2002املالكي) أوردهااملال البشري كما  رأسالنقد املوجه لنظرية االستثمار يف    
 تلك االنتقادات: أهمن املال البشري خصوصا من علماء الرتبية وم رأسلنظرية 

 .أفرادهاليت تعود على اجملتمع من جراء زايدة تعليم  واألمنيةهذه النظرية هتمل العوائد االجتماعية  إن -
ن ذلك أالذي قامت عليه النظرية و  األساسبط دائما زايدة التعليم ابلزايدة يف الدخل وهو تهذه النظرية تر  إن -

 وراقية. حيط من قيمة التعليم كقيمة سامية
تزيد من دخل الفرد غري  أخرىهناك عوامل  أنهذه النظرية ترتبط دائما زايدة الدخل ابلتعليم وال شك  إن -

 وخلفيتهم وصحتهم وبيئتهم وغري ذلك من العوامل. لألفرادالتعليم كاملكانة االجتماعية 
 مدى دقتها.مشكوك يف صدقها و  أساسهاالقياس اليت بنيت هذه النظرية على  أساليب إن -
 مثل ظروف العمل و احلوافز. اإلنتاجيةاليت تزيد من  ىاألخر تعمل نظرية العوامل  -

ل  هلا قبو  أنالنظرية هلا مكانتها العلمية يف جمال علم االقتصاد وجند  أنومع كثرة هذه االنتقادات يرى الكاتب 
هذه النظرية يف ظل الظروف االقتصادية  ن وجودمن رجال االقتصاد أل أوكبريا سواء من رجال الرتبية والتعليم 

يعين احلط من قيمة التعليم بل  وهذا ال الصعبة اليت تواجه دول العامل مفيد هلذه الدول لتوجيه استثماراهتا التعليمية،
 عاجلت جانب واحد من جوانب عوائد التعليم وهو اجلانب االقتصادي.

 : النظرية التقليدية -1-2-2
النظرايت  أتباعلوجي هو عنصر خارجي يف معادلة النمو ال ميكن التحكم هبا،بينما وجد التطور التكنو  إن   

 احلديثة للنمو)رومر،لوكاس(.
تقدم  إىلحتويله  األخريهذا التطور هو عنصر داخلي يرتبط ابلثروة املعرفية اليت ال ميلكها اجملتمع،ويوسع هذا  إن   

 تشريعية و مؤسساتية مالئمة.اقتصادي فيما لو توفرت له بيئة تنظيمية و 
واجباته و مسؤولياته  أداءارف واملهارات اليت جتعل العنصر البشري قادرا على عاملال البشري امل رأسوميثل    

املال ابستقطاب و مساندة العنصر البشري واالستثمار فيه وذلك  رأسالوظيفية بكل فاعلية واقتدار،وتتعلق تنمية 
 اإلشرافوالتدريب امليداين و  واإلرشادالنصح  وإعطاءل اليت تضمن التعليم و التدريب ابستخدام عديد من الوسائ

 املوارد البشرية. إلدارةالعمل و التطوير التنظيمي  رأساملباشر والتدريب على 

                                                 
 .301،ص1999 ،1ط صالح الشنواين: إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،-1
 



  

 
21 

   األول                                             االستثمار البشري الفصل

 ذوي لألفرادغري املهاري  العمل إنتاجالزائد عن  اإلضايف اإلنتاجكما يفهم من رأس املال البشري عادة انه"   
املال البشري  رأساملهارات واملؤهالت"جند متييزا بني رأس املال البشري احملدود"القيمة وحدها ملوظف واحد وبني 

 1العام للقيمة يف صدى واسع من املهن.
 يف خمتلف مراحل احلياة، اإلنساينيهتم مبستوى حالة النمو  أوهلما:أساسيانوالتنمية البشرية مفهوم له بعدان    

والبعد الثاين للمفهوم  املهارية والروحية، والعقلية والنفسية واالجتماعية و وطاقته البدنية، ،اإلنسانت ومنو قدرا
االقتصادية اليت تولد الثروة  األنشطةيتمثل يف كون التنمية البشرية عملية تتصل ابستثمار املوارد واملدخالت و 

 الالزم لتنمية تلك القدرات البشرية. واإلنتاج
 ذاته، اإلنساينواهلدف يف مفهوم التنمية البشرية من خالل الفعل  اإلنساناصل التفاعل املستمر بني ويتو    

يف توليد النمو االقتصادي  واالنتفاع يف توظيف املوارد واملدخالت ابملهارة املطلوبة والكفاءة العالية، ،وإسهامه
ذاته املطلقة ويف ذاته بطاقته املركبة  لإلنسان( اإلنسانو  لإلنسانالتنمية البشرية ) أنومن هنا تتضح مقولة  املطرد،

وذلك هو مفهوم  ،واإلتقانوبذاته الفاعلة ومبعارفه املتجددة وبيده املاهرة وبعقله املبدع وبقيمة يف اجلد واملثابرة 
ابكتساب  األفراد مؤشرات جديدة لتحليل كيفية قيام إجيادلذا ينبغي  املعيارية، وأبعادهالتنمية البشرية يف مضامينه 

من املفاهيم وثيقة الصلة برأس املال البشري مفهوم رأس  واستخدام وفقد املعرفة واملهارات والكفاءات عرب احلياة،
ويكون مصدر قيما  والشراكة، على العمل معا وعلى اخللق والبناء األفرادقدرة  إىلاملال االجتماعي الذي يشري 
االقتصادي و االجتماعي يعد حتداي   األداءقياس اثر رأس املال االجتماعي على  أنللقدرة التنظيمية والتعلم،كما 

 أكرب حىت من رأس املال البشري ذاته. كبريا،
 املال هي: رأسمن  أنواع أربعةويعرف آدم مسيث 

 املفيدة للتجارة. واألدواتاآلالت  -
 املردود. أواملباين اليت تعترب وسيلة للحصول على العائد  -
 .ضاألر ني حتس -
 رأس املال البشري. -

يف القوة  األمثلللعمل يعتمدان على تقسيم العمل،فالتحسني  اإلنتاجيةاملال البشري والقوة  رأسوعلى هذا فان    
فالعالقة بني  من املهارة املتوفرة لدى العامل يكون أتثريها الواضح على تقسيم العمل، األعظمواجلانب  اإلنتاجية

 والقدرات وينظر مسيث لرأس املال البشر على أنه املهارات س املال البشري،تقسيم العمل ورأ
 2...()البدنية،العقلية،النفسية

 

                                                 
 .302صالح الشنواين: إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية، مرجع سابق،ص -1
 .303،ص نفس املرجع صالح الشنواين: إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية، -2
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 : أبعاد االستثمار البشري -1-3
 هو اثنوي. هو رئيسي ومنها ما منها ما األبعادالستثمار البشري العديد من ل

 األبعاد الرئيسية لالستثمار البشري : -1-3-1
 املال البشري : استقطاب رأس 

 هو البحث عن اخلربات وتوفري نظام معلومات يسهل مهمة االختيار و االستقطاب.
 : صناعة رأس املال البشري 

 تقليل املعارضة بني األفراد،خلق األنسجة الفكرية. يشمل تعزيز قدرات األفراد العاملني،
 : تنشيط رأس املال البشري 

 آبراء العاملني. هتماماالاجلماعات احلماسية،  عشجيويتضمن استخدام العطف مع العاملني، ت
 : احملافظة على رأس املال البشري 

 ويركز على استمرار التدريب والتطوير،التحفيز املادي واملعنوي،تقلل االقرتاب التنظيمي.
 : االهتمام ابلعمالء 
    السعي لالحتفاظ ابلعمالء  نظام معلومات لتقدمي اخلدمة للعميل،ر يضمن توثيق متطلبات العمالء، تواف   

 1      القدامى
 األبعاد الثانوية )املساعدة(: 1-3-2

 هناك أبعاد أخرى لالستثمار يف رأس املال البشري من بينها:
 : حيث ينعكس تزايد نسبة املثقفني من املوارد البشرية يف التنمية احلضارية للمجتمع وزايدة معرفة البعد الثقايف

درجة الوعي لديه مبا  دخيص وطنه من العقائد الدينية والرتاث الثقايف واللغة واآلداب، وازدايالفرد ومتسكه مبا 
 يدور حوله.

 : من خالل املوارد البشرية املؤهلة واملدربة يتم تنفيذ برامج التنمية االقتصادية مبا  حيقق البعد االقتصادي
إضافة إىل أن الفرد املؤهل تعليما و تدريبا لديه  التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكاهنا من السلع و اخلدمات

 فرصة أجدر للعمل كمواطن منتج حيقق قيمة مضافة تسهم يف تنشيط الدورة االقتصادية.
 : فمن املعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية و الفكرية و يكسبه األمناط و القيم البعد االجتماعي

ر قدرة على فهم املشكالت االجتماعية وترسيخ الروابط األسرية،إضافة إىل السلوكية املتوازنة مما جيعله أكث
 أتثريه امللموس يف شعور اإلنسان ابلذات.

                                                 
 . 13، ص06/03/2013إىل  05/06/2010 مرجع سابق ، حممد مصطفى حممود: حبث يف االستثمار يف رأس املال)يف العائد االقتصادي(-1
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 : حيث يوفر التعليم العملية القادرة على البحث و االبتكار و االخرتاع و التطوير مبا يسهم يف البعد العلمي
تقين يف شىت جماالت احلياة و التحسني املستمر يف إحداث النقالت احلضارية املختلفة وإحداث التقدم ال

 وسائل املعيشة.
 : حيث تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إىل ختفيض نسبة البطالة واليت تتناقص مع ارتفاع البعد األمين

سهم املستوى التعليمي والتدرييب مما يسهم يف حتقيق االستقرار األمين للمجتمع إضافة إىل قناعة األفراد أنف
 1بضرورة وجود هذا االستقرار

يرتبط االستثمار يف رأس املال البشري مبجموعة من العوامل   العوامل املؤثرة يف االستثمار البشري : -1-4
 ومن هذه العوامل نذكر ما يلي: ختتلف من إىل أخرى،

 ة ومصادر مواردها.تشمل هذه العوامل موقع الدولة ومناخها وبيئتها الطبيعي: العوامل اجلغرافية -1-4-1
فاملناخ حيدد السن املالئم لبدء التعليم وبداية وهناية السنة الدراسية ففي اجلهات الشمالية اليت تنتشر فيها    

العواصف الثلجية و الربودة مثل السويد والنرويج والدامنارك يتأخر السن التعليمي إىل السابعة،بينما يف املناطق 
السادسة،أما العطالت الدراسية الصيفية ففي البالد العربية تبدأ يف شهر يوليو وتنتهي يف املعتدلة واحلارة يبدأ من 

سبتمرب لالرتفاع يف درجة احلرارة يف هذه الفرتة،بينما تبدأ هذه العطلة يف الربازيل يف شهر ديسمرب وتنتهي يف فرباير 
ملناخ يف شكل وتكلفة املباين املدرسية وما ألهنا شهور الصيف يف النصف اجلنويب من الكرة األرضية،كما يؤثر ا

 حتتاجه من تدفئة صناعية أو تربيد صناعي.
أما البيئة فانه يف كثري من الدول يتم إدخال جانبا من املقررات الدراسية يتعلق بطبيعة البيئة ساحلية أو زراعية    

 بية.أو صناعية أو صحراوية وغريها ضمن حمتوايت الربامج التعليمية و التدري
وفيما يتعلق مبصادر املوارد الزراعية القائمة على خصوبة الرتبة واتساع الرقعة الزراعية،أو املوارد العينية القائمة    

على وفرة اخلدمات املعدنية كالذهب النحاس واحلديد والفحم والبرتول وغريها ،فان وجود هذه املوارد وحتقيق عائد 
 در مالية متكنها من اإلنفاق على تنمية املوارد البشرية.منها يتيح للدول املوجودة هبا مصا

:يتأثر االستثمار يف رأس املال البشري بشكل مباشر ابلعوامل السكانية خاصة  العوامل السكانية -1-4-2
الرتكيبة السكانية ومعدل النمو السكاين حيث حيدد التوزيع العمري للسكان والفئات املوازية للمراحل التعليمية 

م املطلوب من املرافق واملوارد التعليمية،كما يرتتب على الزايدة يف معدل النمو السكاين احلاجة إىل توفري املزيد الك
من هذه املرافق ويف حالة عجز اإلمكاانت االقتصادية عن توفري هذه املرافق واملوارد يف دولة ما تتفاقم مشكالت 

جلامعات أبعداد كبرية واالهتمام بكافة املراحل التعليمية ابجلوانب األمية وازدحام الفصول التعليمية والضغط على ا

                                                 
 .22،ص2003 ،1طاجلامعية، اإلسكندرية، صالح الدين حممد عبد الباقي: اسرتاتيجيات التخطيط لالستثمار البشري، الدار-1
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الكمية على حساب النوع مما يرتتب عليه إهدار االستفادة من املوارد البشرية وضعف التوافق بني خمرجات التعليم 
     1 واحتياجات سوق العمل وانتشار البطالة وغريها من املشكالت.

 املؤثرات املرتبطة ابلدين واللغة والتكوين االجتماعية.وتشمل : جتماعيةالعوامل اال
وأييت أتثري الدين بشكل مباشر يف النظام مع متسك اجملتمع ابحلفظ على العقائد الدينية مما يلتزم معه املختصون    

 2 بوضع املقررات التعليمية على أسس دينية تنمي املبادئ وااللتزامات هبا.
ها يف تشكيل النظم التعليمية ابعتبارها تشكل الرتاث الثقايف والفكري للمجتمع و أما اللغة فهي تؤدي دور    

 وسيلة التعبري واالتصال بني أفراده.
وفيما يتعلق ابلتكوين االجتماعي فانه يؤثر يف النظام التعليمي من خالل ارتباط الفرد ابجملتمع من انحية وتكون    

على  ه به،ويؤدي مدى االجتاه الذي يتبناه اجملتمع إلاتحة فرص التعليم ألفراداجملتمع يف تركيبته من األفراد القائمني
 حتديد حجم مشولية التعليم و عرضه سواء لكافة سكان اجملتمع يف سن التعليم أو لفئات معينة منه.

وضاع هناك ارتباط وثيق بني كل من االقتصاد و التعليم والتدريب حيث تؤثر األالعوامل االقتصادية :-1-4-3
االقتصادية يف النظم التعليمية والتدريبية من حيث حتديد حمتوى التعليم والتدريب ومناهجها و أساليبها ومدهتا 
وتوفري التكاليف سواء لإلنفاق الكامل عليها أو لدعمها،كما أن املؤسسات التعليمية و التدريبية متد املشروعات 

 ة يف جمال أنشطتها.االقتصادية ابأليدي العاملة املؤهلة واملدرب
 حيث تؤثر األوضاع السياسية السائدة يف حركة النظام التعليمي وحمتواه،: العوامل السياسية-1-4-4

فاإليديولوجية اليت تشكل جمموعة األفكار املؤثرة يف النظام السياسي للدولة جتعل النظام التعليمي خيتلف من دولة 
النظام يف الدول اليت تتبىن النظرية الرأمسالية عن تلك ذات  و جمموعة من الدول األخرى حيث خيتلف هذاأ

  3.جية االشرتاكيةلو اإليديو 
 أمهية االستثمار البشري: -1-5 

يعد العنصر البشري من أهم العناصر اإلنتاجية اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق التنمية لكن أن يؤدي هذا العنصر 
قتصادي إىل أن التقدم وتشري نظرايت النمو اال كم الرأمسال البشري،هم التعليم يف ترا ادوره دون تعليم حيث يس

ن قوة العمل أحسن التقين يزيد من معدل النمو االقتصادي طويل األجل و يزداد التقدم التقين سرعة عندما تكو 
دوره يف البشري و  عنن تراكم االستثمار البشري يساعد يف التقدم التقين ويعد مصدر من مصادر تعليما ولذلك فإ

هنضة اجملتمع وتقدمه يف إعطاء األولوية متقدمة للتنمية البشرية كما وكيفا وعمقا، ويف ظل التقدم التكنولوجي 
الذي يقلل من قيمة الوظائف اليت ال حتتاج إىل مهارات عالية بل حتتاج إىل املعرفة أو لتغري األمهية النسبية لعوامل 

 حيث الكم والكيف.اإلنتاج جيب تنمية املورد البشري من 
                                                 

54،ص ،2003صالح الدين حممد عبد الباقي: اسرتاتيجيات التخطيط لالستثمار البشري، مرجع سابق، - 1  
 08،ص2000لرايض،مركز البحوث والدراسات ابلغرفة التجارية الصناعية اب-2

 09،ص2000مركز البحوث والدراسات ابلغرفة التجارية الصناعية ابلرايض،  3_
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لذلك فهناك اتفاق على أن التحدايت اليت يتحملها العصر اجلديد لن يرتضي هلا إال املورد البشري دائم الرتقي    
ودائم النمو سواء على املستوى الفردي أو على صعيد اجملتمعات حىت ميكن اجلميع من املشاركة يف العامل اجلديد 

  1حيقق إال بعد توافر شروط اجلودة الكلية يف كافة مراحله ومستوايته. وان االرتقاء ابلثورة البشرية لن
تعترب املوارد البشرية من املقاييس األساسية اليت تقاس هبا ثروة األمم ابعتبار أن هذه املوارد على رأس املكوانت  -

البشري ودرجة كفاءته  الرأمسالية واألصول املؤثرة يف الوضع االقتصادي واالجتماعي للدول، حيث أصبح العنصر
 2هو العامل احلاسم لتحقيق التقدم. 

وقد أكد علماء االقتصاد منذ وقت طويل أمهية تنمية املوارد البشرية يف حتقيق النمو االقتصادي حيث ذكر آدم  -
أساسيا يف  مسيث يف كتابه الشهري ثروة األمم أن كافة القدرات املكتسبة النافعة لدى سائر أعضاء اجملتمع تعترب ركنا

مفهوم رأس املال الثابت،حقيقة أن اكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف نفقات مالية،ومع ذلك تعد هذه املواهب 
 جزءا هاما من ثروة الفرد اليت تشكل بدورها جزءا رئيسيا من ثروة اجملتمع الذي ينتمي إليه.

لى أنواع رأس املال الذي يستثمر اإلنسان، إذ عن كما أكد الفريد مارشال أمهية االستثمار وطنيا ويف رأيه أن أع-
يف سبيل التقدم وذلك عن طريق القوى  لطريق اإلنسان تتقدم األمم،واالقتصاد ذاته ذو قيمة حمدودة أن مل يستغ

 3البشرية اليت حتول الثروات من جمرد كميات نوعية إىل طاقات تكنولوجية متنوعة حتقق التقدم املنشود
 : البشري تثمارأهداف االس -1-6

يهدف االستثمار البشري إىل هتيئة القوى البشرية لتحقيق أهداف املنظمة وميكن حتصيل أهم هذه األهداف يف ما 
 يلي:

تنمية قدرات ومهارات األفراد الالزمة ألداء الوظائف احلالية أو الوظائف اليت ميكن أن يشغلوها يف الفرتات  -
 .القادمة عن طريق الرتقية أو النقل

توفري اجلنب السلوكي للعاملني داخل املؤسسة ويف هذا اجملال يساهم االستثمار البشري بشكل مباشر يف تنمية  -
اجلوانب السلوكية خاصة يف جمال التعامل مع الزمالء والعمالء والرؤساء واجملتمع وتقوية االتصاالت الشخصية 

 الفعالة.
ية إىل خلق مردود أكثر من كلفتها وذلك عن طريق الرفع من إنتاجية االقتصاد يف النفقات يؤدي الربامج التدريب -

 العاملني واالقتصاد يف الوقت نتيجة للمعرفة اجليدة أبسلوب العمل وطريقته.
 تزويد املؤسسات جبميع أشكاهلا ابخلربات واملعارف اجلاهزة ملمارسة العمل كل يف جماله. -
ث ميثل االستثمار البشري مصدرا لتلبية االحتياجات امللحة من األيدي توفري القوة االحتياطية يف املنشأة حبي -

 العاملة فعربه يتم ختطيط وهتيئة القوى العاملة املطلوبة.
                                                 

 16،ص 2010 مرجع سابقحممد مصطفى حممود: حبث يف االستثمار يف رأس املال)يف العائد االقتصادي(،  _ 1
 70ص, 2008، 1علمية، ط_أمحد علي صاحل : إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، دار اليازوري ال  2
 .71،ص2008_أمحد علي صاحل مرجع نفسه: 3
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التقليل من اإلسراف ألن االستثمار البشري ابلنسبة للعمال يعين تعريفهم أبعماهلم وطرق أدائها وبذلك خيلق  -
 لدى العمال. معرفة ووعيا وقدرة على النقد الذايت

                    توسيع مدارك الفرد وإجياد املزيد من اخليارات املتاحة أمامه وزايدة فرص العمل لديه.  -
  Intellectual capital conceptمفهوم رأس املال الفكري :-2

القرن الواحد  يعد مفهوم رأس املال الفكري من مفاهيم احلديثة اليت ظهرت مع هناية القرن العشرين وبداية
والعشرين. ويشري هذه املفهوم إىل اإلنتاج العقلي و االبتكارية سواء بشكله الكامن يف ذهن وعقل العنصر البشري 
أو بشكله املوثق و املعروض يف السجالت واملستندات وقواعد البياانت ، فرأس املال الفكري هو ذلك احملور الذي 

متعددة لكنها ال ميكن أن  أمورر على العنصر البشري، فالنقود حتقق يتعلق بعملية التفكري، فالتفكري حمصو 
من العاملني، ولكنها ال ميكن أن تتوصل إىل  إنتاجيةتؤدي لعمل بصورة الكفؤ وفاعلة وأفضل  اآلالتتفكر،و 

 .  واالبتكارفهو املصدر األساسي لعمليات اإلبداع  اإلنسان،أما تأخرتعا
 1الثالثة : األلفيةبشرية يف حتدايت إدارة املوارد ال 2-1

وشارك فيها حوايل  IBMفريق من شركة بينت العديد من الدراسات واليت من أشهرها الدراسة اليت أجراها 
( بلدا، أن العاملني يف جمال إدارة وتنمية املوارد البشرية 12( اختصاصي يف جمال إدارة املوارد البشرية من)3000)

 الثالثة، أمهها  األلفيةت يف سوف يواجهون عددا من التحداي
 .عوملة األسواق احمللية والوطنية 1
 .عوملة التقنيات االتصاالت و املعلومات 2
.بروز اجتاهات تنظيمية جديدة يف منظمات األعمال و اخلدمات املغايرة لألمناط التنظيمية التقليدية شكال 3

 2ومضموان ووظيفيا.
انية وتزايد عدد املسنني،وتزايد عدد الشبان يف الوقت ذاته، وتداخل .حدوث تغريات دميغرافية وانفجارات سك4

الثقافات والنظم االجتماعية، مما يعين تغريا كبريا يف نوعية العاملني والفرص الوظيفية و القيادية املتاحة،و أخالقيات 
 العمل.

علية حبيث أصبح االجتاه الواضح و السائد .التغريات يف نظرة املديرين والقياديني حنو العوامل املؤثرة يف حتقيق الفا5
 يرجع أمهية العنصر البشري من بني العناصر األخرى 

.بروز بيئات إدارية وتنظيمية تتسم بسرعة التغري والتحول، وعدم االعتماد عل شكل واحد من التنظيم تعتمد 6
 على العمل بذكاء أكرب ال جيهد أكثر.

يب وإدارة املوارد البشرية ابلعمل على إجياد نظام يوفر تعايشا وتكامال بني .مطالبة املديرين العاملني يف التدر 7
 التقنية واإلنسان يف منظمات العمل احلديثة 

                                                 
  364,358ص 2015(عمان1هلل حممد تيسري الشرعة ،و الدكتور غالب حممود سنجق) إدارة املوارد البشرية (طبعة ) الدكتور عطا 1-
  364,358ص 2015  مرجع نفس شرية (هلل حممد تيسري الشرعة ،و الدكتور غالب حممود سنجق) إدارة املوارد الب الدكتور عطا 2-
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.الرتكيز على األبداع والسرعة و الكفاءة والفاعلية الفردية يف منظمات عمل تدار عن طريق جمموعات وفرق 8
 العمل.

الوظيفية املالئمة لفرتة ما بعد التسعينات واملهارات اليت تركز على النظام .اتساع الفجوة والتباين بني املهارات 9
 التعليمية و التدريبية. 

وزايدة مستوى الشح يف توفرها ، وتزايد التنافس عليها  االقتصادية.تعاظم فجوة بني زايدة الطلب على املوارد 10
 صراعات التنافسات والرتكيز على حتقيق األكثر ابألقل .املستوى الوطين والقومي والدويل، مما يعين احتمال تزايد ال

حنو التخلي املنظمات عن دورها التقليدي يف حتمل مسؤولية تدريب وتنمية العاملني، والرتكيز  االجتاه.تزايد 11
 املنظمات أصبحتعلى التدريب لتغيري االجتاهات و االستعدادات، بدال من الرتكيز على املعارف واملهارات اليت 

 تتجه لتحميل العاملني مسؤولية اكتساهبا . 
 كيفية مواجهة التحدايت :- 2-2

 ميكن بيان أهم هذه التغريات املطلوب تنفيذها للتغلب على هذه التحدايت على حنو التايل:
بل .تغيري الثقافة التنظيمية للمنظمات وإجراء تغيريات يف خططها و اسرتاتيجياهتا وسياساهتا للتناسب مع املستق1

 1و املنظور االسرتاتيجي، حبيث يتطلب ذالك التكامل و الشراكة بني اإلدارة وكافة العاملني يف املنظمة .
 .االهتمام ابلتدريب والرتكيز على استخدام التقنيات احلديثة لزايدة فاعلية الربامج التدريبية .2
قيم الوظيفية اليت جيب أن تكون معلنة ،وال تاالجتاهاو  األهداف.توفري مناخ تنظيمي قائم على الوضوح يف 3

 للجميع. 
.الرتكيز على أن رسالة إدارة املوارد البشرية و العاملني فيها هي املساعدة على إحداث التغيري اإلجيايب وهتيئة 4

 املنظمة للنمو و االستعداد ملواجهة حتدايت املستقبل . 
 ط اإلدارات األخرى يف املنظمة ..االندماج االسرتاتيجي بني خطط املوارد البشرية و خط5
  األداء املؤسسي و األداء الوظيفي وربط كافة برامج املنظمة بربامج اجلودة الشاملة . تطوير.6
 challenges faced theالتحدايت اليت تواجه إدارة املوارد البشرية الدولية : -2-3

international organization:  
برية ال توجهها الشركات احمللية ،وهذه التحدايت تتمثل مبتغريات كثرية وصعبة ، تواجه الشركات الدولية حتدايت ك

فاالختالف الثقايف وتطوره، و األنظمة القانونية يف خمتلف الدول جيرب الشركات على حتديد األجور و احلوافز 
 ايلي: وشروط التدريب والتوظيف حسب االختالف من دولة ألخرى ، وميكن توضيح هذه االختالفات مب

 
 
 

                                                 
  1- 366صمرجع سابق الدكتور عطاهلل حممد تيسري الشرعة ،و الدكتور غالب حممود سنجق) إدارة املوارد البشرية (
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  Cultural Factorsالعوامل الثقافية :.1
تؤدي االختالفات الثقافية الواضحة بني الدول إىل وجود اختالفات متماثلة يف إدارة املوارد البشرية بني فروع 
لبيئي ،  الشركة العاملة ابخلارج، فمثال يركز األمريكيون على األداء الوظيفي بينما يركز الصينيون على حتقيق التوافق ا

 كما يركز الغرب على احلوافز الفردية بشكل كبري بينما يركز الياابنيون على العمل اجلماعي .
 Economic Factors: االقتصاديةالعوامل .2

تؤثر االختالفات االقتصادية بني الدول على املمارسات إدارة املوارد البشرية ، ففي منظمات االقتصاد احلر تركز 
فتميل سياسة  االشرتاكيةوخفض العمالة .أما يف النظم  اإلنتاجيةرد البشرية على عنصر الكفاءة و سياسة إدارة املوا

 ابلعمالة ولو كان ذلك على حساب الكفاءة . احتفاظإدارة املوارد البشرية إىل 
 Labor Cost Factors 1عوامل تكلفة العمالة :.3

ارسة إدارة املوارد البشرية ، حيث تتباين هذه التكلفة بني تؤثر االختالفات يف تكلفة العمالة بني الدول على مم
دوالر تقريبيا(، بينما تبلغ تكلفة ساعة 32) اإلنتاجيةالدول ، ففي أملانيا مثال تبلغ تكلفة ساعة العمل للعمالة 

  ،ة ألخرىدوالر تقريبا (كما قد ختتلف عدد ساعات العمل السنوية من دول 6يف اتيوان ) اإلنتاجيةالعمل للعمالة 
 2ففي الربتغال يبلغ أمجايل عدد ساعات العمل السنوية  حوايل 

 .  لإلجنازات( ساعة هكذا احلال ابلنسبة 1648) إىل( ساعة ، يف حني تصل يف أملانيا 1980) 
  Industrial Relation Factors ابلعالقات الصناعية : املتعلقةالعوامل . 4

خرى ، حيث أن هناك بعض الدول اليت تتدخل حكوماهتا يف تنظيم العالقة ختتلف العالقات الصناعية من دولة أل
 بني العاملني و النقابة أو تتدخل يف وضع سياسات األجور و املزااي من خالل التفاوض مع النقاابت العمالية .

   Law Factors:العوامل القانونية.5
الضروري مراعاة الشركات الدولية هلذه األنظمة  نظرا لالختالف األنظمة و القوانني بني الدول ، لذلك فمن 

 كقوانني العمل ومنها مثال قوانني التأمني و الضمان االجتماعي و احلد األدىن لألجور .
 :البشرية يف املنظمات  املواردأثر العوملة يف تغيري سياسات تنمية -2-4

بل أصبحت هذه القضية  ،ا أو جمتمع معني مل تعد قضية املوارد البشرية يف املنظمات تتحدد بظروف منظمة بذاهت
ضرورة إعادة النظر يف  استثناءعاملية الطابع ، حيث أملت بذاهتا ظروف العوملة على مجيع اجملتمعات بدون 

سياساهتا املتعلقة ابلعاملني لديها ، و اعتبارهم عامال تنافسيا رئيسيا تسعى املنظمات جلعله ميزة تنافسية تكتسح 
 سواق العاملية ، وأهم هذه التغيريات يف سياسات املنظمات ، و نذكر منها : من خالله األ

                                                 
  1- 330ص 2015سابق هللا حممد تيسري الشرعة ،و الدكتور غالب حممود سنجق) إدارة املوارد البشرية ( املرجع الدكتور عط
  2- 331ص2015نفس املرجع هلل حممد تيسري الشرعة ،و الدكتور غالب حممود سنجق) إدارة املوارد البشرية ( االدكتور عط
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  أصبحت املنظمات تتنافس على املوارد البشرية الكفؤة وذلك نتيجة سهولة انتقال العاملني ، وبذلك
عاملني بدأت املنظمات املعاصرة تغري من سياستها املتعلقة بتنمية املوارد البشرية بتقدمي  برامج تطويرية لل

لديها لتحقق املسار املهين لديهم ، وذلك هبدف احملافظة عليهم و تقليل معدل الدوران الوظيفي يف 
 بتقدمي مزااي وأجور عادلة مساوية للمنظمات املنافسة .  اهتمامهاإىل جانب  إضافةاملنظمات ، هذا 

 هام من عناصر جناحها و  أصبحت املنظمات يف عصر العوملة هتتم ابملوارد البشرية كرأس مال وعنصر
تقدمها ، حيث أدركت املنظمات أبن قوهتا وقدرهتا العلمية و املعرفية وبرأمساهلا البشري و الفكري ، 
وبذلك أدركت املنظمات أمهية هذا املورد االسرتاتيجي يف العملية اإلنتاجية كمورد وحيد يف املنظمة 

ليت يعمل هبا، أما ابقي موارد املنظمة فمن يصعب نسخة أو تقليده من قبل أي منظمة أخرى غري ا
و التقنيات و الربجميات  اآلالتالسهل أن تقوم ابقي املنظمات بنسخها و تقليدها ، كربامج العمل و 

 .  اإلنتاجاملستخدمة يف 
 بدأت املنظمات يف عصر العوملة بتبين اسرتاتيجيات متطورة يف جمال إدارة و تنمية املوارد البشرية ملواجهة 

فرضته التطورات و املستجدات املعاصرة ، و ابلتايل فإن ذلك يستوجب  وهذا الواقعالتحدايت العوملة ، 
إعادة النظر يف اهلياكل اإلدارية للمنظمات وأنظمة إدارهتا ، و التقنية املالئمة ، والثقافات و القدرات 

 املستقبل .  احتياجاتيومي وتلبية الفردية للعاملني ومهاراهتم ومعارفهم ، ملواجهة متطلبات العمل ال
  أصبحت املنظمات يف عصر العوملة تعطي مزيدا من االهتمام السرتاتيجيات التدريب وربطها

العامة هلا، حيث أصبحت هتتم بتوفري العمالة املاهرة و املتخصصة لالستجابة للتطورات  ابإلسرتاتيجية
 1املطلوبة .  التقنية املتسارعة يف نوعية وكمية املوارد البشرية

القرارات وتطوير اخلطط لزايدة املرونة  اختاذبدأت املنظمات إبعادة النظر يف األنظمة املتعلقة بتحقيق الالمركزية يف 
 القرارات . اختاذهبدف التأقلم مع التطور السريع يف التكنولوجيا وأنظمة االتصاالت لتخفيف البطء يف 

 :البشرية املوارد إدارة -3
  إدارة املوارد البشرية: مفهوم -3-1

 تسمية يف وابلتايل فيها، البشري ابلعنصر هتتم واليت املنظمة من اإلدارية الوحدة تسمية يف اإلدارة علماء اختلف
 إدارة أو البشرية، املوارد إدارة مساها من ومنهم األفراد، إدارة مساها من فمنهم الوحدة، هبذه اخلاصة النشاطات

 اختلفت مهما ولكن  2املوظفني  شئون إدارة أو العاملني، شئون إدارة أو البشرية، ملواردا إدارة أو األشخاص،
 لذلك املنظمة، هذه إدارات خمتلف يف العامل البشري العنصر هو اإلدارة هذه نشاط حمور أن إال التسميات،

 3 .نشاطاهتا مجيع يف وتتغلغل اإلدارات، هذه بني عاليا مكاان حتتل اإلدارية الوحدة أن نالحظ

                                                 
332ص  2015 مرجع سابقهلل حممد تيسري الشرعة ،و الدكتور غالب حممود سنجق) إدارة املوارد البشرية ( الدكتور عطا -1  

 .19،ص2003، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، "ملعلومات اإلداريةختصص نظم ا" رابيعة علي: إدارة املوارد البشرية-2
 .13،ص2000ن،، دار صفاء للنشر والتوزيع، عما1شحادة نظمي وآخرون: إدارة املوارد البشرية، ط-3
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 النشاط" أبهنا عرفت حيث املنظمة طبيعة حسب كل والكتاب، املفكرون أطلقها تعاريف عدة هلا أن وكما 
 ابالختيار املتعلقة السياسات رسم خالل من ابملنظمة، البشري العنصر ورقابة وتوجيه وتنظيم بتخطيط اخلاص

 اإلحالة إىل وصوال واالجتماعية، الصحية اخلدمات فريوتو  وتقييمه األداء، وحتسني واحلوافز واألجور والتدريب،
 1.اجملتمع وكذلك هبا والعاملني املنظمة أهداف حتقيق هبدف املعاش على

 الثقافة " وتنمية األداء، مستوايت حتسني هبدف اإلسرتاتيجية ابألهداف البشرية املوارد ربط" أبهنا عرفت وكذلك 
 نةواملرو  االبتكار حتفز اليت التنظيمية

 مزاايها بناء من املنظمة متكني عن املسئولة اإلدارة أبهنا البشرية املوارد إدارة" أبهنا اهلييت الرمحن عبد عرفها فيما  
 :خالل من وتطويرها عليها واحملافظة اإلسرتاتيجية

 2لبشرية ا املوارد إدارة وتطوير مستمرة ومتابعة البشرية للموارد دقيق وتدريب مالئم وتوظيف واقعي ختطيط
  وتوفريها البشرية القوى من املشروع احتياجات بتحديد املتعلق اإلداري النشاط أبهنا شاويش وعرفها 

 3ممكنة  كفاءة أبعلى البشرية الثروة هذه من االستفادة وتنسيق احملددة والكفاءات ابألعداد
 والوظائف األنشطة من جمموعة تكامل يف تكمن البشرية املوارد إدارة أن على التعاريف هاته جممل من نستدل   

 املستمرة املتابعة إىل ابإلضافة املالئم والتوظيف الواقعي، التخطيط يف عموما واملتمثلة البشرية ابملوارد املتعلقة
 املوارد البشرية هلاته اجليد والتدريب

 :البشرية املوارد إلدارة التارخيي التطور -3-2
 مبراحل مر بل النشأة، حديث يكن مل املتقدمة، الدول يف وخاصة البشرية واردامل إلدارة احلديث التطور إن   

 :التالية املراحل حسب هلا الزمين التطور وفق نتناوهلا وسوف تدرجييا، متعددة
 :"الصناعية الثورة ظهور" األوىل املرحلة -3-2-1

 البشرية، املوارد إدارة مفهوم لظهور البداية ةنقط عشر الثامن القرن خالل أورواب يف الصناعية الثورة مرحلة تعترب   
 إىل نظرا العامل قيمة تدين جهة من واملنظمات، املنشآت خمتلف إدارة على طغت اليت املشاكل خمتلف خالل من
 كثرة خالل من العمال بني اإلنسانية العالقات جمال يف مشاكل ظهور وكذلك مكانه، وإحالهلا اآلالت ظهور 

 .الكبري الساعي احلجم إىل ابإلضافة مهارة إىل حتتاج ال واليت والروتينية ةاملتكرر  األعمال
 :"العلمية احلركة ظهور" الثانية املرحلة -3-2-2
،  اإلدارة العلمية حركة ابجتاه الدافعة والقوة احلقيقي األب Friderick Taylor اتيلور ريديريكف يعد   

 اإلدارة بني التعاون ، على اتيلور ركز حيث العامل، صعيد على اإلداري الفكر تطوير وزمالئه يف ساهم حيث
 واالختيار، األداء يف األساليب أفضل وحتديد ) العمل دراسة(هو للعمل العملي القياس أن فيعتقد والعاملني،

                                                 
 . 62،ص2007 ،1طقاهرة، مصر،مدحت أبو النصر: إدارة وتنمية املوارد البشرية االجتاهات املعاصرة، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، ال -1
 .31,25،ص2005، عمان، األردن، 2 خالد عبد الرحيم اهلييت: إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط -2
 . 19،ص1996، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1ا ملوارد البشرية، ط شاويش، مصطفى، إدارة -3
 



  

 
31 

   األول                                             االستثمار البشري الفصل

 بني الصراع مصادر وإزالة هلم، املناسبة األجور ووضع ومؤهالهتم، تتناسب اليت األعمال يف املناسبني األفراد وتعيني
 1اإلنتاج زايدة خالل من األجور وزايدة اإلنتاجية بزايدة يعود أن ميكن ما وهذا والعاملني، اإلدارة

 احلصول دون عالية إنتاج معدالت أبداء العمال املطالبة على جمملها يف ركزت انتقادات عدة اتيلور تلقى وقد 
 2.)البشري العنصر إمهال (الدرجة بنفس ذلك مقابل أجر على

 :"العمالية املنظمات منو" الثالثة املرحلة -3-2-3
 حاولت أهنا يعتقد اليت اإلدارة العلمية، حركة لظهور نتيجة كان العمالية املنظمات ظهور أن الكثريون يعتقد    

 حماولة الصناعية الدول يف العشرين القرن من بداية حيث منت ،)اإلدارة (العمل صاحب ملصلحة العامل استغالل
املرحية  والوسائل الظروف وتوفري العمل ساعات وخفض األجور يف الزايدة من حقوق العمال على الدفاع بذلك

 .هلم عامة كقاعدة واملقاطعة اإلضراب على واالعتماد القوة متبعني أساليب للعمل،
 :"األوىل العاملية احلرب" الرابعة املرحلة -3-2-4

 ابلرعاية االهتمام زايدة املتخصصني، وكذا بعض بظهور البشرية املوارد إدارة يف التطورات بعض حدثت لقد   
                                               .الصحية للعمل والرعاية الصناعي األمن و والتدريب االجتماعية

 البشرية واردم أقسام حيث أنشأت واإلسكان، والتعليمية والرتفيهية االجتماعية للخدمات مراكز إنشاء وكذا
 املتخصصة، الكليات إحدى يف البشرية املوارد تدرييب ملديري برانمج أول أعد 1915 عام حوايل ويف مستقلة،

  يف البشرية املوارد إدارات من الكثري أنشأت حيث البشرية، املوارد إدارة جديدا جملال منطلقا 1920 سنة وتعترب
 3احلكومية واألجهزة الكربى الشركات من كثري

 :"والثانية األوىل العاملية احلرب مابني"اخلامسة املرحلة -3-2-5
 وذلك قصوى، أمهية وله حيث البشرية املوارد إلدارة كميدان اإلنسانية العالقات أن املرحلة هذه بينت حيث   

 كنهول بسيطة، أداة ليست العامل الفرد أن أثبتت Elton Mayoمايو، التون هبا قام اليت الدراسات نتيجة
 املنشأة، داخل اإلنسانية املشاكل ومعاجلة الدراسة إىل احلاجة وكذلك ظهرت العمل، حميط مع متفاعلة شخصية

 4للعمل املناسبة الظروف توفري وضرورة عمله على العامل رضا أمهية وأيضا
 :"هذا يومنا إىل الثانية العاملية احلرب بعد ما"السادسة املرحلة -3-2-6

 أبرزها حديثة وظائف البشرية املوارد إدارة مسؤولية تشمل حيث والنشاط، التطور نواة البشرية املوارد تعترب   
 نطاق توسع و ،)البشري للمورد املهين املسار( والتقاعد االجتماعي والضمان املؤسسة، وتنظيم اإلعالم التكوين،

 البحوث نتائج من االستفادة ذلكوك النقابية، وممارسات كاملفاوضات السياسات خمتلف ليشمل الوظائف هذه
                                                 

  64مرجع سابق،صملوارد البشرية، _خالد عبد الرحيم اهلييت: إدارة ا1
 22،ص2003  1طصالح الدين حممد عبد الباقي: اسرتاتيجيات التخطيط لالستثمار البشري، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
، مصر، 1ط الباقي: إدارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر، الدار اجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية صالح الدين حممد عبد - 3

 22،23،ص2005
 23،24،ص نفس املرجع الباقي: إدارة املوارد البشرية  صالح الدين حممد عبد_4
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 مما ابملؤسسة، املتعلقة اإلصالحات إىل وصوال اإلنسانية، العالقات خيص فيما االجتماع وعلم النفس علم يف
 .البشرية املوارد إلدارة الواضحة املالمح بروز على يساعد

 هلا كبرية حتدايت لعدة تصور موضوع هلذا املتتبع يضع املستقبل، يف البشرية املوارد إلدارة احلاصل التطور إن   
 هاته أبرز ولعل، هلا، التصدي جيب اليت والتكنولوجية، االقتصادية،واالجتماعية التغريات منها خمتلفة نتائج

 1.االلكرتونية اآلالت استخدام يف التوسع هو التحدايت
 :البشرية املوارد إدارة أمهية -3-3
 العامل أن العامل، دول مجيع يف املنظمات خمتلف أدركت البشرية، املوارد إلدارة التارخيي التطور من انطالقا   

 ( 2005 ) اهلواري السيد يرى ما وحسب أفرادها، هو هلا التنافسية امليزة وتوفري استمراريتها يف مسامهة األكثر
 "2جيد بشكل إدارهتا مت إذا وهذا منظمة أو مؤسسة ألي النجاح مصدر  هي البشرية املوارد أن"
 : يلي ما تعزيز يف البشرية للموارد الفاعلة اإلدارة أمهية خلصنا ولقد 
 املستمر والتطوير البشرية، نوعية املوارد حتسني خالل من عاملية، تنافسية وأداة االستقالل أساس البشرية املوارد 

 . هبا املتعلقة األنشطة يف
 فاتورة ختفض اليت بدورها االبتكارية قدراته نم تزيد البشري، ملورد املستمر والتكوين اجليد االختيار 

 3املستوردة  التكنولوجيا
 يتطلب العمل، وأنظمة يف املنتجات املستمر والتطور تكاليفها، وختفيض اإلنتاجية زايدة يف التنافسية احلدة 

 .العاملي الصراع ساحة حتت هي اليت العقول استقطاب
 ابملوارد البشرية اخلاصة وااللتزامات ارةاإلد متطلبات بني احملتمل التعارض من احلد . 
 فقط معينة مبصلحة ختص ال اليت األفراد مهام تعدد من انطالقا الفردية، والسياسات الربامج وتنفيذ تقييم 
 : البشرية املوارد إدارة أهداف  -3-4

 حماولة وذلك استغالل، ناملوارد أحس هلذه استغالهلا خالل من البشرية، املوارد إلدارة البالغة األمهية تتجسد
 هذا لنا يتضح و اجملتمع، وحىت واملنظمة الفرد من أهداف كل حتقيق و األداء، يف ودائم حقيقي متيز إىل للوصول

طبقا  العاملة القوى إنتاجية من الرفع وبتايل للعمل املناسبة الظروف توفر املوارد البشرية، إدارة األهداف من أن
 مراعاة مع املناسب، الوقت املطلوبة يف ابملواصفات البشرية املوارد توفري إىل أيضا هتدف وكما املنظمة، إلمكاانت

 طريق عن هلم، الوظيفي الرضا من عالية درجة لديهم، وحتقيق املؤسسي الوالء وتدعيم لبناء الصحيحة الطريقة
 البشرية املوارد إدارة أهداف ومن تهم،وتنمي تدريبهم وكذا اإلنسانية، العالقات أي بناء التعاون على العاملني حتفيز

                                                 
 . 10،ص1994مصر، ،1ط_مصطفى كامل مصطفى: دراسات يف االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، الشركة العربية للنشر والتوزيع، 1
 .34،ص2007 ،سابقاملرجع  املعاصرة، ، االجتاهات بشريةال املوارد وتنمية النصر: إدارة أبو مدحت-2
 . 34ص،2006,1أسامة كامل حممد الصرييف: إدارة املوارد البشرية ، مؤسسة لورد العاملية للشؤون اجلامعية، ط،-3
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 املنظمة يف الفرص للجميع وتكافؤ العدالة حتقيق ذلككو  منها، املناسبة وتطبيق العاملني مبقرتحات أيضا االهتمام
 .والتطوير التدريب واألجور، الرتقية حيث من
 أفضل على بحث املستمرال خالل من املنظمة مبتغيات حتقيق هو األهداف، تلك من أن كذلك لنا ويربز   

 التنافسية وامليزة أدائها وحتسني املنظمة، واستمرارية استقرار على احلفاظ اجل من وذلك عليها، واحملافظة املهارات
 1.هلا
 :البشرية املوارد إدارة وظائف -3-5

 وقد املنظمة طبيعة حبسب ابملوارد البشرية اخلاصة الوظائف عدد حتديد يف واملفكرين الكتاب من الكثري تباين لقد
 :يلي فيما وأمهها جمملها حددان

 :البشرية املوارد ختطيط -3-5-1
 واليت ،) البشرية املوارد( واملتعلقة ابلعمالة املتكاملة واإلجراءات السياسات جمموعة" انه على تعريفه مت حيث   

 عمل وبتكلفة حمددة، أوقات يف ينة،مع أعمال ألداء املطلوبة منها والنوعيات األعداد توفري و حتديد إىل هتدف
 ."عليها املؤثرة والعوامل للمشروع، اإلنتاجية االعتبار األهداف بعني آخذين مناسبة

 التعرف يف واملتمثلة املوارد البشرية، ختطيط عملية من األهداف بعض نستخلص أن ميكن التعريف هذا من   
 املثلى االستفادة أسلوب حتديد هبدف ودراستها كذا مصادرها،و  تفصيلية، بصورة العاملة للقوى القائم الوضع على

 الوصول لضمان الالزمة، 2والتدريب التعني وخطط السياسات حتديد إىل والنوع، ابإلضافة العدد حيث من منها،
 فملختل الالزمة القوى العاملة ونوع بكم التنبؤ حماولة هذا على وزايدة املنظمة، داخل ومستقر سليم إىل مستوى

 3املستقبل يف مناسبة زمنية فرتة خالل ابملنشأة، األنشطة
 وخططها أهدافها يف حتديد للمنشأة، الفرصة إاتحة حيث من البشرية املوارد ختطيط أمهية أن تبني سبق مما   

 واالختيار االحتياجات خالل من البشرية، وتطبيقات املوارد وإجراءات سياسات وتطوير مراجعة وكذا بدقة،
 املصادر من استفادهتا مدى، من التأكد وكذا واملكافآت احلوافز إىل العمل وصوال وتنظيم والتدريب، عنيوالت

 هلا البشرية املتاحة
 :البشرية املوارد استقطاب -3-5-2
 مفهومها:     
 وأهداف ألفاق والنظرة املستقبلية الدقة جانب فيها يراعى اليت اهلامة الوظائف احد االستقطاب عملية تعترب   

 عن للبحث املختلفة والعمليات املراحل جممل"أهنا  على وتعرف العمالة، جلذب العملية البداية وتعترب املنظمة،
 ."ابملنظمة الوظائف الشاغرة لشغل املالئمني املرشحني

                                                 
34ص،مرجع سابق، مدحت أبو النصر: إدارة وتنمية املوارد البشرية - 1  
34،مرجع سابق،صد البشرية أسامة كامل حممد الصرييف: إدارة املوار - 2  

 132،133،ص،2005، عمان، األردن، 3والتوزيع، ط للنشر الشروق ، دار"األفراد إدارة"البشرية املوارد شاوش: إدارة جنيب مصطفى-3
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 بعةات ابلتوظيف خاصة تتضمن مكاتب احلكومية، واإلدارات املنظمات معظم أن جند التعريف هذا من انطالقا   
 طرق وأيضا التوظيف وكذا اإلعالن يف متخصصون هبا اإلدارة، يعمل أو املنظمة لتلك البشرية املوارد لإلدارة ضمنيا
ة احمللي الوكاالت)   العمالة جذب يف متخصصة استشارية املكاتب من االستفادة ميكن هلم العمالة،كما جلب

 1االستقطاب  عن املسؤول من جيسد وهذا ،) للتشغيل
 االستقطاب صادرم: 
 :يلي فيما توضيحها ميكن االستقطاب املصادر من نوعني هناك   

 :الداخلية املصادر -أ
 حتتاج اليت أو اإلشرافية الوظائف يف حالة إليها اللجوء وميكن املنظمة، داخل املوجودة و املتاحة البشرية املوارد أي
 :املصادر هذه أهم ومن عمالية، خربات إىل
  .الفرد طرف من القيادية أو اإلشرافية الوظائف بعض شغل يف الرغبة هي :الرتقية -
  .فيها العاملني خربات تنويع إىل ويهدف :الداخلي النقل  -
 القاعدة مراجعة مع ومهارات وقدرات خربات منة تتطلبه مما وظيفة كل احتياجات حتديد هو :املهارات خمزون  -

 .هلا العاملني ومهارات قدرات خيص فيما للمنظمة املعلوماتية
 نقل يف بدورهم العمال اإلعالن، ويقوم بلوحات املنظمة حاجيات نشر طريق عن ذلك ويتم :الداخلي اإلعالن -

 التنظيمية املستوايت يف هذا وحيدث هلا، مؤهال نفسه من جيد للوظيفة يتقدم لكي املنظمة، خارج حىت األخبار
 .الدنيا

  أو كانت داخلية اإلنسانية العالقات طريق عن ذلك ويتم :واألصدقاء واملعارف الزمالء طريق عن - 
 2.)خارجها أو املنظمة داخل( اخلارجية

 :اخلارجية املصادر -ب
 :وأمهها سوق العمل من انطالقا البشرية ابملوارد املنظمة متول اليت املصادر تلك هبا ويقصد

 تقوم حيث ،(العمل طلبات) طريق الربيد عن أو مباشرة، نظمةامل إىل األفراد تقدم أي :للمنظمة املباشر التقدم -
 وتصنيفها ومهاراهتم، قدراهتم مث وخرباهتم، التعليمي مستواهم الكاملة، وكذلك بياانهتم بتحليل البشرية املوارد إدارة

 احلاجة. عند أبصحاهبا االتصال ذلك وبعد الوظيفية، طبقا للتخصصات
 اجلرائد" املختلفة اإلعالم وسائل يف البشرية املوارد من حاجتها عن ابإلعالن املنظمة تقوم حيث :اإلعالن -

 .شغلها املطلوب للوظيفة املناسبة اإلعالن وسيلة اختيار مراعاة ، مع"املتخصصة والدورايت اجملالت، اليومية،

                                                 
  227،225،ص2007، 1طاجلامعية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر،  البشرية، الدار املوارد ماهر: إدارة أمحد-1

 66،ص2002، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 1ط، هيم بلوط: إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجيحسن إبرا -2
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 عليها تشرفو  للدولة، عمومية اتبعة وكاالت أوهلا أشكال، ثالث على توجد :التوظيف ومكاتب وكاالت -
 جذب يف خمتصون يديرها خاصة مكاتب واثنيها عامل، عمل لكل فرص إجياد هلا الرئيسي اهلدف ويكون الدولة

 .االنرتنت شبكة على املوجودة التوظيف وكاالت مواقع العمالة، وأخريا واستقطاب
 من واجلامعات واملعاهد املدارس الفنية مع العالقات توطيد على املنظمات معظم تقوم :واجلامعات املدارس -

 هبا للعمل خرجيها جذب أو العمالة تدريب اجل
 التوظيف من الدنيا املستوايت يف الرأمسالية، الصناعية الدول يف خاصة املصدر هذا يكون :العمالية النقاابت -

 .معينة يف مهنة العمالة من املعروض يف النقاابت إبشراك وذلك
 وذلك العسكرية اخلدمة أدوا أن  هلم سبق أفراد تعيني إىل واملنظمات شركاتال بعض تلجأ :العسكرية اخلدمة -

 .الثقيل الوزن لسائقي حاجة يف تكون النقل عندما شركات وكمثال اخلدمة، من تسرحيهم بعد
  اخلربة أو االختصاص أصحاب طرف من التوصية طريق عن وذلك :اجلامعة وأساتذة اخلرباء آبراء األخذ -
 تقطاباالس أساليب: 

 وجذب االنتباه جللب األساليب ووسائل من جمموعة على االستقطاب عملية يف البشرية املوارد إدارة تعتمد 
 :أمهها من نذكر العمالة،

  :اإلعالن -أ
 اإلعالانت األسلوب ويشمل هذا شغلها، املطلوب الوظيفة نوع على لإلعالن املناسبة الوسيلة اختيار يتوقف   

 .البصرية والسمعية اإلعالم املكتوبة الوسائل يف اإلعالانت وكذلك ابملنظمة، اخلاصة الداخلية
  :الغرض هلذا حمرتفني مستقطبني استخدام -ب
 عن كافية من معلومات املتخصصني هؤالء ميلكه ملا وذلك املتقدمة الدول يف األسلوب هذا يستخدم   

 . غلهاش املطلوب الوظيفة مع توافقهم حسب وذلك األفراد خصائص
  :املنظمة لزايرة املرتشحني دعوة -جـ

 املنظمة حول عامة نظرة تقدمي للمجتمع بغرض وهذا العمل مقر يف لزايرهتا معينة فئات دعوة خالل من وذلك   
 .)املفتوحة ابألايم (يسمى ما ذلك وكمثال على

   :الصيفي التدريب -د
 التكوين. املراكز أو املعاهد أو اجلامعات لطلبة استضافة و تنظيم خالل من وذلك   
 1:والتعني االختيار -3-5-3

 واستمالتهم اهتمامهم على إاثرة والعمل املؤهلني، لألفراد املناسبة املصادر حتديد إىل االستقطاب جهود هتدف   
 ظائفالو  لشغل األفراد الستقطاب الالزمة اإلدارية ابجلهود اجلهات تقوم أن وبعد املنظمات، يف للعمل للتقدم
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          الراغبني بتقدمي االستقطاب عملية وتنته .الشاغرة الوظائف لشغل ابلتقدم مت استقطاهبم اللذين بعض يقوم العامة،
 األكفأ و األفضل واألجود األفراد انتقاء فيها يتم اليت االختيار مرحلة أتيت مث العامة، الوظائف لشغل من األفراد

 .الشاغرة الوظائف لشغل
 الوظائف لشغل صالحية املتقدمني مدى حتديد يتم خالهلا من اليت العملية":انه على والتعيني االختيار ويعرف  

 الوظائف يف وتعيينهم بينهم من األنسب انتقاء من اجل معينة أسس على بناءا بينهم املفاضلة خالل من الشاغرة،
 . قدراهتم واستعدادهم مع تتفق اليت املناسبة
 االختيار خطوات أو إجراءات:  
 يف وحجمها، اختالف الوظائف حسب ها وهذا أخرى، إىل مؤسسة من ختتلف اإلجراءات هاته جممل إن   

 1:التالية اخلطوات االختيار عملية تتضمن اجململ
  :للمتقدمني املبدئية املقابلة -أ

 مع خمتصرة مبدئية قابلةإجراء م يتم حيث االختيار، عملية يف األوىل اخلطوة احلاالت من كثري يف تعترب   
 أي عن واإلجابة هلا، املتقدمني والوظائف املنظمة الالزمة عن املعلومات بكافة تزويدهم خالهلا يتم املرتشحني
 العامة األساسية للشروط املتقدمني استفاء مدى على التعرف وكذلك تصفية األشخاص، مث ومن هلم استفسار

 .عليها املتقدمني لشغل الوظائف
 :االستخدام باتطل -ب
 ملئ وكذا طلبات توظيفهم، تقدمي منهم يطلب للمتقدمني، املبدئية املقابلة خالل من املرور حالة يف   

 بني ومن علمي، أسلوب على اعتمادا خاص ابملنشأة، بشكل وجاهزة مطبوعة تكون اليت اخلاصة، االستمارات
 امليالد، مكان اجلنس، السن، االسم، :الشخصية)مثل تالبياان كل االستمارات يف واملشرتكة األساسية البياانت
  .(السابقة واخلربة العلمي التأهيل بياانت

 :االختبارات -جـ
 تبدأ الشاغرة، الوظائف املتقدمني لشغل األشخاص يف العمل شروط توافر من البشرية املوارد إدارة أتكد بعد   

 :االختبارات هذه أهم ومن املرتشحني، بني ةاالختبارات للمفاضل من جمموعة إجراء هي اتلية خطوة
 األداء اختبارات: 

 .كتجربة شغل الوظيفة عند هبا سيكلف اليت األعمال أداء معينة الوظيفة لشاغل املتقدم من يطلب   
 الذكاء اختبارات: 

  يف الوظيفة وىمست فكلما ارتفع مهم، أمر ابلذكاء الوظيفة أو العمل فارتباط استخداما، االختبارات أكثر وهي   
  كافية الذكاء اختبارات مقاييس تعترب ال حال وعلى كل املطلوبة، الذكاء درجة كربت كلما التنظيمية، اهلياكل
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 1.مثال الوالء تقيس درجة ال فهي الفرد صالحية على للحكم
 والقدرات االستعدادات اختبار:  

 اللغوية القدرات :مثل يتعرض هلا اليت ملواقفا من واالستفادة التعلم على الشخص قدرة قياس منه واهلدف 
 العمل إىل امليول اختبارات:  

 .ألدائه ووالئه وحبه وميله إليه ستسند اليت للوظيفة املتقدم رغبة مدى قياس وهو   
 الشخصية اختبارات: 

 الشخص يف الوظيفة إليها اليت حتتاج الشخصية، اخلصائص من معينة خصائص توافر مدى معرفة حماولة وهو   
 .يف تصرفاته حتكمه ومقدار بنفسه، الفرد كثقة هلا املتقدم

 :الشخصية املقابالت  -د
 نتائج وكذلك طلب االستخدام أن منها اعتقادا الوظيفة، لشغل للمتقدمني شخصية مقابالت املنظمات جتري   

 :أنواعها بني ومن الوظيفة، املتقدمني لشغل األفراد على للحكم كافية تكون ال قد االختبارات بعض
 البياانت. من مناسبا ما يرى ليجمع للمقابل الكاملة احلرية فيها ويرتك خمططة غري :موجهة غري مقابلة 
 .للمناقشة العام اإلطار فيها حيدد: املوجهة املقابلة 
 .حمدد مسبقا األسئلة أن يف ختتلف ولكنها سابقتها تشبه ة:النموذجي املقننة املقابلة 
 .األمن والعواطف كرجال األعصاب يف ثبات إىل حيتاجون الذين األفراد ختص  :نفعاليةاال املقابلة 
 طالب أو للمرشح صحيح لتقييم عادة أشخاص ثالث اللجنة عدد ويكون :اللجنة طريق عن املقابلة 

 .القرار إصدار عند برأيه يقيد رئيس وهلا الوظيفة،
 وذلك أفراد إىل مخسة فرد من املرتشحني عدد يكون املقابلة هذه ويف :للمتقدمني اجلماعية املقابلة 

 .املناقشة أسلوب ابعتماد
    :الوظيفة طالب عن والتحري البياانت صحة من التأكد -ه

 السرية من أو سابقة، هلم معرفة أفراد طريق عن تقدميها مت اليت البياانت، صحة عن االستعالم طريق عن وذلك   
 2.سابقا هبا يشغل كان اليت سةاملؤس خالل من أو له، الذاتية

 للوظائف، وبعد املتقدمني لألشخاص الشخصية واملقابالت االختبارات نتائج ضوء يف :للتعيني الرتشح-و
 املرتشحني أبمساء إبعداد كشوف املنشأة يف البشرية املوارد إدارة تقوم ابلوظيفة، املختص املدير مع التشاور

 االعلي السلطة من التعيني قرارات العليا واستصدار اإلدارة على مراأل لعرض متهيدا للتعني، الصاحلني
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 :الطيب الكشف-ي
 أداء على اجلسمانية قدراته من معرفة البد الشاغرة، للوظيفة املرتشح وقدرات ومعارف مؤهالت إىل ابإلضافة 

 :بغرض وذلك الطيب الفحص من خالل إال عليها احلصول ميكن وال الوظيفة، واجبات
 املناسب مكانه يف ووضعه املوظف يةمحا. 
 املعدية األمراض من املوظفني ابقي محاية. 
 وجه أكمل على املوظف من االستفادة ضمان. 
 واملرض الغياب مشاكل بتفادي العمالة تكاليف تقليل. 

 :التعيني قرار اختاذ  -ذ
 ابمللتحق خاص ملف بفتح اجبا، وذلكو  أمرا املقبولني املرتشحني تعيني قرار اختاذ يصبح السابقة املراحل بعد  

 ..)اجلديد املوظف(اجلديد
 :ابلوظيفة االلتحاق  -ف
 ابتداء القانون يفرضها معينة مدة العمل يف مباشرة وعليه صدوره، فور تعيينه بقرار املرشح إببالغ املؤسسة تقوم   
 .التعيني قرار صدور اتريخ من
 :التجربة فرتة قضاء  -ق

 1الوظيفة طبيعة حسب املؤسسة حتددها جتربة لفرتة داجلدي املوظف خيضع
 :األجور -3-5-4

 سياسة وتعترب واإلدارة، بني العاملني طيبة عالقة إجياد على األفراد تساعد اليت العوامل أهم من األجور تعترب   
 أبنه األجر عرف وقد ،املنظمة يف اإلدارة هذه برامج جناح أهم عوامل من البشرية املوارد إدارة قبل من األجور وضع

 يدفع ما"كذلك  وهو ,2 "العمل أداء تكلفة" انه أيضا عرف وكما ،"النقد من اإلنتاج نصيب الفرد العامل يف"
 3 "ابلعمل قيامه مقابل يف شهراي أو أسبوعيا أو ابلساعة للفرد

 :األجور أمهية -أ
 أساسيا مصدرا متثل فهي عامة، واجملتمع بصفة يهاف والعاملني للمنظمة اهلامة املواضيع من األجور موضوع يعترب   

 بني التوازن حيقق مبا األجور سياسات رسم أمهية أتيت هنا احلياة، ومن أعباء حتمل على يساعده الفرد لدخل
 يعد األجور .مستوى  عن الرضا أن ثبت فقد بينهما، املشرتكة العالقة وخيدم واملنظمة، الطرفني الفرد حاجات

  4العام الرضا مستوى يف اأساسي عنصرا
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 :األجور أنواع -جـ
 :إىل األجور تقسيم ميكن 

 1للفرد اليت حددت واملكافآت العالوات على ويشتمل مايل أجر عن عبارة هو :النقدي األجر 
 السلع على حيصل الفرد أن يستطيع اليت النقدي لألجر الشرائية القوة عن عبارة وهو :احلقيقي األجر 

 على يكون عينيا وآخر نقداي جزءا يشتمل األجر أن ميكن النقدي كما ابألجر شرائها كنمي اليت واخلدمات
  ."منزلية كهرو أدوات" أخرى عينية أشياء أو سكن شكل

 :التدريب -3-5-5
 نشاط التدريب ويعترب الفرد، أداء لزايدة اجتاهات أو وقواعد ومفاهيم مهارات اكتساب تتضمن تعلم عملية هو   

 لألفراد املباشر املدير عاتق ىعل التدريب مسؤولية وتقع ،)اجلدد الوظائف شاغلي(ابملنظمة اجلدد رادلألف مهم
 واحلكومية، والتكنولوجية واالجتماعية االقتصادية التغريات ظل يف كبرية وخاصة أمهية التدريب ميثل اجلدد،كما

 سواء للعاملني املعارف وحتديث لتجديد دريبات يتطلب ما وهذا للمنظمة، اإلسرتاتيجية األهداف تؤثر على اليت
 2.القدامى أو اجلدد

 الفئة ختص اليت االحتياجات التدريبية بتحديد بدأ مراحل، عدة على يقوم بل فقط هكذا يكون ال والتدريب   
 وفق ةالتدريبي االحتياجات حتديد يتم إذ (جديد قدمي أو عامل)اكتساهبا أو املهارات تطوير اجل من ستدرب اليت

 وسطى،دنيا تنفيذية(. عليا، اإلداري)إدارة املستوى
 معا والفرد املؤسسة أو ميس املنظمة ما على توفرها جيب اليت للتدريب الرئيسية األهداف وضع يتم مثة ومن  

 :إىل األهداف بفرتة وتنقسم هنايته، وبعد التدريب أثناء حتقيقها إىل والسعي
 يف تستخدم وطرق وسائل بواسطة يتم التدريب.النمو أهداف - فردية - اريةإد تنظيمية - إرشادية توجيهية -

 : ومنها أهدافها للمنظمة لتحقيق التدريبية االحتياجات حتديد
 .الدراسية الفصول التدريب يف - املهين التدريب - العمل يف الدوري التغيري  -العمل جمال يف التدريب -

 :منها نذكر عدة أساليب بواسطة كرالذ  السالفة الطرق يف التدريب ويكون
 - العلمية اجللسات - التدريبية التمارين - التدريبية الورشة - املناقشة مجاعة - امليدانية الدراسة - احملاضرة -

   حالة دراسة  -اإلدارية - املبارايت – الدراسية احللقة  -املؤمترات - الندوات
 .الوظيفي الدوران -
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 الضعف ونقاط فائدة التدريب مدى على التعرف يتم حىت التقييم، عملية أتيت هذا كل  وبعد النهاية ويف   
 :وهي حماور أربع طريق عن التقييم ويتم ليتم استبداهلا الفعالة الغري الربامج وحتديد منها لتخلصل فيه، املوجودة

 1.النتائج - السلوك - التعلم - األفعال ردود -
  :تقييم األداء و قياس -3-5-6

 وردت عدة مفاهيم تباينت يف مضمون العملية و اهلدف من استخدامها، فذهب البعض إىل اعتبارها "عملية   
إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة و الضعف يف اجلهود اليت يبذهلا الفرد و السلوكيات اليت ميارسها يف موقف 

  2معني و يف حتقيق هدف معني خططت له املنظمة مسبقا" 
صفها آخرون أبهنا " دراسة و حتليل أداء العاملني لعملهم و مالحظة سلوكهم و تصرفاهتم أثناء العمل للحكم و و 

على مدى جناحهم و مستوى كفاءهتم يف القيام أبعماهلم احلالية، و أيضا للحكم على إمكانيات النمو  و التقدم 
 "فة أخرى للفرد يف املستقبل و حتمله ملسئوليات أكرب، أو ترقيته لوظي

ابالعتماد على التعاريف السابقة و تعاريف أخرى، جند أن عملية قياس و تقييم األداء متثل أحد أهم األنشطة    
اليت يقاس من خالهلا أداء األفراد العاملني للوقوف على نقاط القوة و الضعف و انعكاساهتا السلبية و اإلجيابية 

 ى جودة أدائه عند مجيع املستوايت التنظيمية.على إنتاجية الفرد، و كذا التعرف على مد
  :أمهية تقييم األداء 3-5-6-1

تتجلى أمهية عملية القياس و التقييم يف حتسني مستوى اإلجناز عند الفرد، و كذا حتديد إمكانياته املتوقع    
 استغالهلا، و من مث جتديد مكافآته، كما تساعد يف ختطيط القـوى العاملة.

 العملية غاايت ثالث، تقع على ثالثة مستوايت:  هذا، و تستهدف
 و تتمثل يف النقاط التالية:على مستوى املؤسسة : 
 إجياد مناخ مالئم من الثقة و التعامل األخالقي الذي يقلل من شكاوى العاملني. -
 رفع مستوى أداء العاملني و استثمار قدراهتم و إمكانياهتم مبا يساعد على تقدمهم و تطورهم. -
تقييم برامج و سياسات إدارة املوارد البشرية، إذ ميكن أن تستخدم نتائج هذه العملية كمؤشرات للحكم على  -

  3دقة هذه السياسات و مساعدة املؤسسة على وضع معدالت أداء دقيقة.
  :إن شعور العاملني أبن مجيع جهودهم تؤخذ بعني االعتبار جيعلهم أكثر وعيا على مستوى الفرد العامل

 ملسئولية، و يدفعهم إىل العمل ابجتهاد رغبة يف الفوز بتقدير و احرتام رؤسائهم معنواي و مكافئتهم ماليا.اب
  :ليس من السهل على املدير احلكم على أداء العامل، إذ من واجب املديرين تنمية  على مستوى املديرين

ل التقومي السليم ألداء اتبعيهم، مما ينعكس مهاراهتم و إمكانياهتم الفكرية و تعزيز قدراهتم اإلبداعية من أج

                                                 
 171.166ص مرجع سابق، ،راوية حسن: إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية -1

  367ص،مرجع سابق البشرية املوارد إدارة يف احلديثة الباقي: االجتاهات عبد الدين صالح -2 
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إجيااب على طبيعة العالقات مع هؤالء و التقرب منهم ملعرفة مشاكلهم و الصعوابت اليت تعرتضهم حنو حتقيق 
 األفضل.

أعطيت هذه العملية االهتمام من قبل إدارات املوارد البشرية، و خصصت هلا األموال و اجلهود الكبرية املتمثلة    
 اسا يف رفع الروح املعنوية للعمال و إشعارهم ابلعدالة و من مث دفعهم إىل حتمل املسئولية.أس
 :معايري تقييم األداء  3-3
 مفهوم معايري تقييم األداء : 

 جيب أن تكون هناك معايري لتقييم أداء األفراد، و املقصود ابملعايري"املستوايت اليت يعترب عندها األداء مرضيا " 
يضا أبهنا " األساس الذي ينسب إليه الفرد، و ابلتايل يقارن به للحكم على أدائه، أو هي املستوايت و تعرف أ

اليت يعترب فيها األداء جيدا أو مرضيا، وأن حتديد هذه املعايري أمر ضروري لنجاح عملية تقييم األداء، حيث أهنا 
اف املنظمة و توجيه املديرين إىل األمور اليت تساعد يف تعريف العاملني مبا هو مطلوب منهم خبصوص حتقيق أهد

 1بعني االعتبار لتطوير األداء "  ينبغي أن تؤخذ
و عليه، فإن املعايري جيب أن توضع قبل عملية التقييم حىت تكون أساسا للمقارنة ابلنسبة لألداء الفعلي، كما    

 جيب أن توضع بعد دراسة و تفهم متطلبات كل عمل.
 وإخالصهم: إن صياغة املعايري مبشاركة العاملني يساعد على رفع درجة أدائهم يم األداءخصائص معايري تقي 

يف العمل، إال أن هناك اختالف يف حتديد هذه املعايري، فهناك من رأى بتخصيصها لكل مستوى تنظيمي، و 
ا، اإلبداع، القدرة هناك من قدم جمموعة ميكن تطبيقها على مجيع الوظائف أو األعمال اإلدارية، و من أمثلته

 على اختاذ القرارات و حل املشاكل...، و املعايري ترتكز أساسا على جانبني: 
 طبيعة العمل، مثل عملية اإلنتاج، اهتلتزماجلانب املوضوعي، و هو الذي يعرب عن املقومات األساسية اليت  -

 النوعية، السرعة و حتقيق األهداف. 
 رد الشخصية كالسرعة يف التعلم و االستفادة من التدريب، و عالقته املديرين.اجلانب الذايت، يعىن بصفات الف -
  2هذا، و يشرتط يف املعيار أن يكون دقيقا يف التعبري عن األداء املراد قياسه، و ذلك طبقا للخصائص التالية:  

 أداء العمل فقط.: مبعىن أن العوامل الداخلية جيب أن تعرب عن تلك اخلصائص اليت يتطلبها صدق املقياس
: تعترب نتائج أعمال الفرد من خالل املقياس اثبتة عندما يكون أداءه اثبتا، إال أنه من الطبيعي يف ثبات املقياس

 بعض احلاالت أن ختتلف نتائج القياس ابختالف درجات أو مستوايت األداء.
 حىت و لو كانت بسيطة. مبعىن إظهار االختالفات يف مستوايت األداء بني أداء األفراد، التمييز:

 يقصد به وضوح املقياس و إمكانية استخدامه من قبل الرؤساء يف العمل. سهولة استخدام املقياس:
 

                                                 
  1 202مرجع سابق،ص،خالد عبد الرحيم اهلييت: إدارة املوارد البشرية-
117ص1،2004،طأمحد حممد املصري: التخطيط و املراقبة اإلدارية، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر- 2  
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 مراحل تقييم األداء: 3-5-6-3
 متسلسلة استعمال أسس منطقية بتتبع خطوات إن عملية تقييم األداء صعبة و معقدة، تتطلب من القائمني   

   اف اليت تنشدها املؤسسة، و يف ما يلي اخلطوات اليت يراعى إتباعها عند تقييم األداء:  بغية الوصول إىل األهد
هي اخلطوة األوىل يف عملية التقييم، و عندها يتم وضع سياسة لذلك، ابلتعاون مع  وضع توقعات األداء: -

القائمون به، و أيضا االتفاق حول الطرفني، املؤسسة و العاملون، حيث يتم تعيني األفراد املعنيني ابلتقييم و كذا 
 وصف املهام املطلوبة و النتائج اليت ينبغي حتقيقها، مع حتديد الفرتات اليت يتم فيها تقييم األداء.

أتيت هذه املرحلة ضمن إطار التعرف على الكيفية اليت يعمل هبا الفرد، كما مرحلة مراقبة التقدم يف األداء:  -
لشخص الذي سيتوىل إعداد تقرير التقييم، ألن العملية مستمرة و تستلزم املراقبة، لدورها أن املراقبة تقتضي اختيار ا

 الفعال يف تصحيح األخطاء و االحنرافات، إذ أن هذه النتائج تؤثر على الفرد و املؤسسة يف نفس الوقت.
 د يف اختاذ القرارات.و عندها يقيم أداء مجيع العاملني و التعرف على مستوايته، مما يفيتقييم األداء:  -
: ينبغي على إدارة املؤسسة دراسة و حتليل نتائج التقييم و اختاذ اإلجراءات املناسبة يف تطوير التغذية العكسية -

كفاءة العاملني فيحتاج كل فرد عامل إىل معرفة أدائه و مدى وصوله إىل املعايري املطلوب بلوغها، و هذا طبقا ملا 
 1ية العكسية ضرورية للتقدم يف املستقبلحتدده اإلدارة، و التغذ

 : هي كثرية و متنوعة تتعلق ابلرتقية، التعيني الفصل..إخلاختاذ القرارات اإلدارية بعد االنتهاء من التقييم -
و  : متثل آخر مرحلة، حيث يتم وضع اخلطط التطويرية اليت ميكن أن تنعكسوضع خطط تطوير األداء -

 من خالل التعرف على مجيع مهارات و قدرات، و كذا قيم العاملني.بشكل إجيايب على التقييم، 
و كإجراءات جزائية جيب على اإلدارة أن تقدم املكافآت املادية أو املعنوية للعاملني الذين حصلوا على تقديرات 

هم يف عالية، و ابملقابل تقضي األمر مبعاقبة أولئك الذين حتصلوا على تقديرات منخفضة، كأن حترمهم من حق
 الرتقية أو العالوات الدورية... 

 :الرايضية اإلدارة يف البشرية املوارد أمهية - 3-6
 عملها جمال كان سواء أي منظمة، وصريورة دوام يف األساسية الركيزة وظائفها مبختلف البشرية املوارد تعترب   

 واالعتناء وتدريبها حتفيزها خالل من وارد،امل هبذه اهتماما كبريا احلديثة اإلدارات تويل حيث خدميا، أو إنتاجيا
أهم  من الرايضي اجملال ويعترب مشاكلها، حل وحماولة اهتماماهتا ومراعاة املتوسط والطويل، املديني على هبا،

 اإلدارات ومستخدمي خالل موظفي من اإلداري اجملال يف كانت سواء البشرية املوارد على تتوفر اليت اجملاالت
 الرايضي الرتبوي اجملال يف وكذلك واملسريين املدربني، الالعبني، احلكام، حيث من التدرييب اجملال يف أو الرايضية

 .الرايضي اجملال يف واألخصائيني األساتذة خمتلف خالل من
 خمتلف على االطالع جيب له، لذا املكونة البشرية املوارد ملختلف وخصبا غنيا جماال يعترب الرايضي اجملال وإن   

  الفرد وكذلك منظمة من اجلميع ختدم بطريقة املوارد، وجلب هاته تطوير يف احلديثة واملناهج والطرق، ألساليبا
                                                 

117مرجع سابق،صأمحد حممد املصري: التخطيط و املراقبة اإلدارية،- 1  
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 للتألق، أتهلهم وقدرات مهارات ميتلكون الذين الالعبني فان الفريق، على مستوى مثال رأينا فلو واجملتمع،
 من عليهم، اجل احلفاظ من جاهدا، يعمل الفريق رىابألح أو املنظمة أن جند النتائج، أفضل حتقيق والوصول إىل

 من جمموعة على تعتمد بدورها اليت لالعبني اجلدد، االنتقاء لعملية ابلنسبة وكذلك حتفيزهم، وكذا تدريبهم خالل
 .واجليد لالعب الكفء للوصول واملعايري االختبارات

 ارتباطا ترتبط املوارد، احملددة هلاته األساليب و لطرقوا الوظائف خمتلف أن جيد البشرية املوارد إلدارة واملتتبع   
 1.أقسامه كل يف الرايضي ابجملال وثيقا
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  خلالصة:ا

يعد االستثمار البشري له دور كبري وفعال يف حتسني اإلدارة الرايضية فهو الوسيلة املهمة يف جناح أهداف اإلدارة 
املورد البشري داخل اإلدارة  تطوير يف احلديثة واملناهج والطرق، األساليبفية فقد حاولنا الوصول إىل كي ،الرايضية 

الرايضية فاملورد البشري يعترب هو األداة املستعملة لالستفادة منه ، لذا متكنا يف هذا الفصل  من اإلحاطة جبميع 
 املعلومات اليت تبني لنا مدى أمهية االستثمار البشري يف اإلدارة الرايضية . 

 خالل من وذلك اجملال الرايضي ميادين خمتلف يف البشري للمورد البالغة األمهية تظهر األساس هذا ومن   
 يف اإلداري التكنولوجي التطور من ابلرغم والنشطات الرايضية املهام خمتلف يف املورد هذا على الكبري االعتماد

 .احلاضر وقتنا
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 :متهيد
إن الرتبية البدنية والرايضية تعمل دائما بلغة الفريق، سواء كان ذلك على مستوى مؤسساهتا وأنشطتها، ومن هنا 

 يكون التسيري اإلداري ضرورة حتمية مصاحبة للرتبية البدنية والرايضية.
ن تسيريهم وكيفية تعاملهم مع العوائق ويرتبط جناح أي مؤسسة أو منشأة ما بنجاح قيادهتا وإدارهتا يف حس 

 واملشاكل اليت تواجههم واليت هي يف سريورة دائمة.
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I- :التسيري اإلداري احلديث 
 التسيري: ماهية -1-1

 منها: نربز لذا تعاريفه فتعددت .واسع التسيري مصطلح مفهوم
سن أبهنا احلقل الذي يهتم مبجموع األفراد الذين يتحملون التعريف األول: يعرفها اإلداري األمريكي جون   

املسؤولية يف إدارة وقيادة االنسجام يف توحيد جهود هذه األفراد سواء كان ذلك من خالل االجنازات الفعالة 
 1الكافية لتحقيق ابسط االحتماالت يف النجاح 

اإلدارة الرايضية على أهنا املهارات  1990 وبيتل سنة بلوننت و كيلي دوسونس من كل لتعريف الثاين: عرفا   
املرتبطة ابلتخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة رايضية أو أنشطة 

،وكانت هذه  1966بدنية أو تروحيية لذلك بدأت جامعة أوهايو بدراسات املاجستري يف اإلدارة الرايضية عام 
 2راسة يف برانمج اإلدارة الرايضية يف أمريكا وبعدها عدة جامعات يف تنظيم دراسات يف اإلدارة الرايضية أول د

 :التسيري لعلوم التارخيي التطور -1-2
وانتشارها يف  15التجارية اليت ظهرت خاصة يف ايطاليا وذلك يف القرن  والشركات االقتصادي التطور مع   

 وإدارة املؤسسات مراقبة يف كاحملاسبة الكمية الوسائل ة والتسيري خاصة بعد استعمالأورواب وتطور مفهوم اإلدار 
البنوك، ويعترب ادم مسيث أول من حاول وضع القواعد احلديثة لإلدارة والتنظيم  املالية يف والقواعد األعمال

ل تقسيم العمل وتنظيمه، ك اتيلور يف الوالايت املتحدة األمريكية حو دريريف وتواصلت هذه احملاوالت أبعمال
إضافة إىل أعمال فايول بفرنسا حول اإلدارة وتنظيم املسؤوليات يف املؤسسات وتقسيم الوظائف وغريها ، وقد 
تعينت عدت هيئات ذات تنظيم اجتماعي وتقين من اجل متابعة البحوث واألعمال ، األمر الذي أدى إىل 

زت على جانب املؤسسة واملنظمة بشكل واسع ،وانطلقت من تكوين عدة اجتاهات ومدارس تنظيمية وإدارية رك
 التنظيم مبعناه العام وصوال إىل معىن اإلدارة احلديثة وكان هذا التطور كاأليت:

  :الكالسيكي التقليدي الفكر -1-2-1
 الثورة أعقبت اليت نظرايت ظهرت يف العامل الغريب يف الفرتة من الكالسيكية املدرسة به جاءت ما به ونعين   

 3 .املدرسة هذه حتت تندرج اليت النظرايت ومن الصناعية
 العلمية اإلدارة نظرية: 

 :يلي ما العلمية اإلدارة عليها قامت اليت املرتكزات وأهم

                                                 
 52،ص2000، عمان، 1اهيم: أسس البحث العلمي ألعداد الرسائل اجلامعية، الرواق للنشر، طمروان عبد اجمليد إبر - 1
 20،ص2000العريب، القاهرة،  الفكر ، دار1عصام بدوي: موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البدنية والرايضية، ط-2
 29،ص2004ر، عمان، ، دار وائل للنش1فائق حسين أبو حليمة: احلديث يف اإلدارة الرايضية، ط-3
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 .به والتخصص العمل تقسيم/واألصول القواعد/العلمي البحث/ اإلنتاجية الكفاية حتقيق وجوب/
 البريوقراطية النظرية: 
 األهداف حتقيق التنظيمات كفاءة ودقة يف أكثر جتعله هيكلية مسات بعدة يتصف للتنظيم مثايل جمنوذ  تعترب   

 :مايلي يف إمجاهلا إال انه ما ميكن البريوقراطية خصائص من يذكر ما تعدد ومع احملددة
 قواعدال /اخلرباء استخدام /السلطة مستوايت يف الوظائف تدرج /وتنميطها األعمال تقسيم /التحيز عدم/

 .السرية /الشخصية وعالقاته الرمسي املوظف دور بني التفريق /اخلدمة نظام وجود /الكتايب التدوين /والتعليمات
 اإلدارية املبادئ نظرية: 

 :منها املبادئ من مبجموعة النظرية هذه وتتلخص
 املبدأ -/الرائسي لتسلسلا على يؤكد الذي اهلرمي التدرج مبدأ -/ واهلدف املبدأ وحدة يضمن الذي التنسيق مبدأ

 لتقدمي ابخلربة االستعانة يعين الذي املشاورة مبدأ -/ وتنظيمه العمل تقسيم أساسه على ميكن الذي الوظيفي
 .الالزمة املعلومات

 : األيت يف الثالث النظرايت هذه وتشرتك
 السلطوية املفاهيم على تؤكد/ إداري عمل أي ألداء مثلي طريقة هناك أن تنظر/ لإلنسان حمدودة نظرة تنظر/

يرتكز اهتمامها على / تعترب أن كل اتصال أو تنظيم خارج القنوات الرمسية وهو غري صاحل للتنظيم/ للقيادة كأساس
الكالسيكية نذكر منهم  البنيان أو اهليكل التنظيمي اهلرمي كمحدد رئيسي لزايدة اإلنتاج ومن أهم أعالم املدرسة

 .وهنري فايول فريدريك اتيلور وماكس ويرب
  1التسيري البشري بني احمللية والعاملية : أساليب - 1-2-2

 وصعوابت التسيري . القيم اختالف -أ 
 :يليوتشمل ما  ،مناسبة للتسيري البشري أساليب ادإجي صعوابت -ب

 مشاكل التنظيمات . إىل للمسريين* النظرة الضيقة 
 . للمسريين* اخللفية الثقافية 

 تكنولوجية التسيري . فشل حتويل   -ج
 حتويل تكنولوجية التسيري ،وهلا عدة انعكاسات سلبية وهي : إفرازاتبعض  -د          

 *صعوبة تبادل اخلربات يف املغرب العريب .                   
 على الغري يف املغرب العريب. ماد* تعزيز التبعية واالعت                  
 ف بني الدول العربية .االختال تعزيز*          

 طرق التسيري بني احمللية والعاملية، وتشمل عدة نقاط هي : - هـ 
 التسيري يف الدول املتقدمة . مبادئ* تطور          

                                                 
 ( . 76 -71، ص )1990، وهران، 1بوفلجة غياث : القيم الثقافية و التسيري، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع، ط -1
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يف حالة تشابه القيم  إالنقل تكنولوجية التسيري والتنظيم بني الدول  ميكن* استنتج الباحثون انه ال  
 الثقافية واحلضارية .

 طرق التسيري تتماشى مع قيمة الثقافة احمللية. إجيادرب الياابن منوذجا يف * يعت 
 والثقايف للمجتمع مهمة جد صعبة. ألقيميعملية البحث يف أنسب طرق التسيري للواقع  إن*           

 :اإلنساين النيوكالسيكي الفكر -1-2-3
 1 املدارس اليت كانت يف هذا االجتاه نذكرأشارات إليه املدرسة السلوكية، ومن بني ما الفكر هذا ويتبلور
 اإلنسانية العالقات مدرسة: 

أبهنا أمهلت اجلانب اإلنساين ومل توليه  متهمة إايها بتفرعاهتا الكالسيكية املدرسة على فعل كرد جاءت حيث   
 األمهية الالزمة .

 حول مؤمتر أو اما ابلعالقات اإلنسانية وعقدأن بدايتها كانت اثر احلرب العاملية األوىل مباشرة اليت أاثرت اهتم إال
بعنوان ماذا يدور يف ذهن  "وتنيخ ويلمز"كتاب  ويعترب يف نيويورك 1918اإلنسانية يف الصناعة عام  العالقات

 .1920 عام الكتاب هذا ونشر إليه املشار تعبري عن االجتاه العامل أول
 ."فولت ابركر وماري مايو، التون" املدرسة هذه رواد وأبرز
 التنظيمات: تنمية مدرسة 

 ركز أفرادها على ضرورة فهم السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي كأساس لتحسني وتطوير العمل اإلداري ابجتاه
 اجلماعة ومفهوم ودوافعه اإلنسانية احلاجات مفهوم املدرسةحتقيق األهداف ومن املواضيع املهمة يف هذه 

 دارية املناسبة.وديناميكيتها وأساليب القيادة اإل
 لفريدريكونظرية العاملني   yوxوتندرج حتت هذه الدراسة نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية ونظرية ماج روجر 

 هيزبرغ 
 لإلدارة الكمية املدرسة: 

يطلق هذا االسم أو اسم مدرسة القرارات على أولئك الذين رأوا يف اإلدارة جمموعة من القرارات والعمليات    
كدو على فكرة كون أالذين  من األوائل برانردكوهنا هياكل تنظيمية أو مبادئ إدارية اثبتة وكان شيسرت   أكثر من

 اإلدارة والتنظيم نظاما للمعلومات ومنطا من اختذت القرارات .
 املستوى اإلداري الذي يشغله املسري : -2

ل الطبقات املوجودة يف اهلرم ،وذلك من معظم املنظمات هلا أشكال هرمية وجند مستوايت تنظيمية تشمل ك     
أو القمة أين يوجد شخص واحد آال وهو الرئيس الذي يشرف على جمموعة من األشخاص وهذه  ولاملستوى األ

اجملموعة تدير عمل جمموعة املديرين وكل مدير تكون له جمموعة من املساعدين ومعاونني وهكذا إىل أن نصل إىل 
 دارية فهي تضم املستوايت الثالثة لإلدارة ماعدا العمال .املستوايت اإل أماالعمال، 

                                                 
32مرجع سابق،صالرايضية،  اإلدارة يف حليمة: احلديث أبو حسين فائق- 1  
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هناك عالقة طردية بني املستوى اإلداري ومسؤولية الفرد وحدود الصالحيات والسلطة املسموح له مبمارستها     
 وعالقته مع املرؤوسني وللضغوط احملتمل التعرض هلا .

 وتنقسم املستوايت إىل ما يلي : 
 ابختاذ القرارات اهلامة وتسيطر على  سريونحتتل قمة اهلرم التنظيمي ، حيث يقوم امل ا:اإلدارة العلي مستوى

مث تطوير ومراجعة اخلطط الطويلة  بوضعكذلك   ختصصالسياسة الرئيسية ومهامهم تتمثل يف معاجلة املشاكل و 
 1. األجل، وتقيم أداء التقسيمات الرئيسية

 ة من مسريين وسطاء بني اإلدارة العليا واإلشرافية املسؤولة عن هذه اإلدار  تتكوناإلدارة الوسطى :  مستوى
أداء وظائف اإلدارة الرئيسية واملساعدة ، وختص هذه اإلدارة إبعداد اخلطط املتوسطة األجل انطالقا من اخلطط 

 ألقسام .الطويلة األجل وحتليل أداء املدراء يف املستوى األدىن لغرض تقسيم قابليتهم وترقيتهم ووضع سياسات ا
 من  إنطالقا: وهي اإلدارة املسؤولة عن املستوايت الدنيا من تقسيمات املؤسسة  اإلدارة اإلشرافية مستوى

إىل أدىن مستوى مثل : رئيس العمال وختص اإلدارة إبعداد اخلطط التشغيلية  وصوالوظيفة املدير ومساعديه 
األفراد يف املستوايت الدنيا واملشرفني االتصاالت  أداء ومتابعةاملفصلة اعتمادا على اخلطط املتوسطة األجل 

 املباشرة بينهم .
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.23،ص1985، 1،ط يبعايدة خطاب: اإلدارة و التخطيط اإلسرتاتيجي،القاهرة دار الفكر العر - 1  
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 للتنظيم . اهلرمي الشكل ( :02رقم ) الشكل

 
 

 رئيس
 املصلحة

 املصلحة وكالء
 احملاسبون

 اإلدارات مديرو

 األقسام رؤساء
 املساعدون رؤساء

 العاملني
 
 
 1د التمييز بني ثالث من املستوايت :ميكن هبذا الصد املسريين مستوايت -3
املستخدمني و على استعمال املوارد يف أدىن املستوايت  علىابإلشراف  يقوموناملسريون القاعديون : 3-1

 التنظيمية.
،حيث يتفوقون على زمالئهم من حيث حسن األداء   تقنيةانتقاؤهم عادة ابلنظر إىل خربهتم و مهارهتم ال وجيرى

من أن املهام املوكلة ملرؤوسيهم تنفذ ابلشكل املناسب من حيث الكم ،الكيف و  التأكدثل يف أما مهمتهم فتتم
 التوقيت و هم يقضون معظم أوقاهتم مع هؤالء املرؤوسني بغرض النصح و اإلرشاد . 

رة دور الوسطاء بني املسريين القاعديني من جهة و اإلدا يلعبون األواسط )اإلدارة الوسطى(: املسريون  2-1
العليا من جهة أخرى،و يتمثل دورهم يف تنظيم استعمال و مراقبة املوارد ،التأكد من حسن سري التنظيم، يقضون 

                                                 
 -195، ص)1992 ،2حممد الصغري بعلي :  تنظيم القطاع العام يف اجلزائر ) استقاللية املؤسسات (،الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية ، ط -1
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معظم أوقاهتم يف كتابة التقارير ،و حضور االجتماعات و إجراء اتصاالت و أتمني احلصول على املعلومات 
 .حاتإليضاو ا الشروحالضرورية و توزيعها على اجلهات املعنية مع تقدمي 

 للمنشأة.  العاماملسريون هنا مهامهم يف قمة اهلرم التنظيمي و يقومون برسم املسار  ميارساإلدارة العليا : 2-2
أنشطة اإلدارة الوسطى،والتأكد من  تنسيقعملهم األساسي فيتمثل يف التخطيط و رسم السياسات العامة ، و  أما

،وجتري ترقية هؤالء املسريين من اإلدارة الوسطى ،وخاصة من  النهائية يف مستوى القاعدة املخرجاتسالمة   
 التخصصات األساسية أي اإلنتاج والتمويل و البيع .

 التسيـري: جهاز -3
 1( : املسري –العام  رجهاز التسيري )املدي -3-1

ى التقنيات عل اعتمدابلقانون التجاري حيث  التسيريالعمومية لدى تنظيمه جلهاز  املؤسسات قانونأتثر  لقد
يف الشركات التجارية اخلاصة ،وتلجأ هذه األخرية يف إطار تنظيمها ألجهزة تسيريها يف خمتلف  ئدةواملفاهيم السا

 األنظمة إىل العديد من القوالب والصيغ التنظيمية مثل :
 رية العامة هبا .:يف حالة تويل رئيس جملس اإلدارة ابلشركة أو املؤسسة ملهام املدي املدير العام الرئيس: أوال
من  إلدارةشخص آخر على جملس ا اقرتاحإىل  يعتمدابإلشراف األعلى و  الرئيسيكتفي  وقد:املدير العام : اثنيا

 رئيس اإلدارة ليشرف على التسيري اليومي . انبأجل تعيينه كمدير عام جب
 . لرئيسلمؤقت أو دائم  مانعإىل تعينه يف حالة حصول  ويلجأ :العضو املندوب : اثلثا
 ويتم تعيينه عادة من خارج املسامهني ،نظرا خلربته وهو يرتبط مع الشركة بعقد عمل. :املدير الفين )التقين (: رابعا

واخلربة ملعاجلة املشاكل  االختصاصتلجأ املؤسسات الكربى إىل تشكيل جلان دراسات من ذوي  كما: خامسا
 الفنية .
 احملدودة .  املسؤوليةيف املؤسسات ذات  جهاز وهو :املسريون أو املسري: سادسا

 :  الحياتالص -3-2 
 التمييز بني وضعيتني : ميكن :املدير العام :أوال

املخولة له عادة يف  الواسعةعلى املديرية العامة، فانه يبقى متمتعا ابلصالحيات  اإلدارةعند إشراف رئيس جملس -أ
 املؤسسات التجارية عموما حيث يتوىل :

 مع مراعاة السلطات اليت خيوهلا القانون صراحة جلمعيات املسامهني. روفسم املؤسسة يف كل الظالتصرف اب- 
 ) الفقرة الثانية( من ق  16أما يف حالة وجود مدير عام للمؤسسة جبانب رئيس جملس اإلدارة فاملادة -ب

 أانطت به القيام ابلسلطات اآلتية: 04 -82
 مي كل العروض واملشاركة يف كل املزايدات واملناقصات.مجيع العقود والصفقات وتقد إبرام* 

                                                 
، 1992 ، مرجع سابقت اجلامعية ،حممد الصغري بعلي :  تنظيم القطاع العام يف اجلزائر ) استقاللية املؤسسات (،الديوان الوطين للمطبوعا -1
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لدى مصاحل الصكوك الربيدية، ومؤسسات البنك والقرض وكل احلساابت اجلارية  ريه* فتح أي حساب وتسي
 ضمن الشروط القانونية اجلاري هبا العمل.  اإليداعوالتسبيقات أو حساابت 

 األوراق املالية. والصكوك وغريها من السفتجات* توقيع كل السندات 
 والقيام بكل سحب ملبالغ الكفالة . االقتصادية* قبض كل املبالغ املستحقة للمؤسسات العمومية 

 . العمومية املؤسسة* رفع الدعوى أمام القضاء وممارسة السلطة السلمية على مجيع عمال 
 : ـر: املسياثنيا  
حتديد صالحيات  على تمدحمدودة فإن املشرع مل يعأما يف املؤسسة املنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية    

 املسري أو املسريين، خالفا  ملا فعله ابلنسبة للمدير العام كما رأينا إذ أحال األمر على القانون األساسي للمؤسسة،
  واالستغاللللتسيري  حياهتم(" على أن ميارس هؤالء املسريون صال03) الفقرة  37حينما نص يف املادة  وذلك

 حددها هلم القانون األساسي للمؤسسة " . كما
ابلصالحيات الواردة ابلقانون  املسريصالحيات  وتقييد حتديدأن املشرع عمد إىل  نصمن هذا ال ويظهر

 األساسي.
 :احلديث الفكر -4

 ولقد جاءت نتيجة لتطورات يف فن اإلدارة فظهرت عدة مدارس إدارية حديثة هي :   
 املوقفية املدرسة: 

هذه النظرية أن ليس هناك طريقة مثلى ،إذ أن الطريقة املثلى تعتمد على طبيعة اهلدف الذي يتوخى  ترى   
هذه املهام إال ابلفهم اجليد لطبيعة العمل واألهداف ،وان هذا  حتقيق املسري أو املدير يستطيع والالتنظيم حتقيقه 

يد الوظائف واستعمال املكافآت ووسائل الرقابة الفهم سيسهل عليه اختيار التنظيم اإلداري املناسب ودرجة حتد
 املختلفة وأساليب التدريب والقيادة املناسبني ومن واجب املدير أو املسري أن يفهم طبيعة حاجات العاملني النفسية 

 األهداف اإلدارة: 
 وضع القرارات هي نظرية بسيطة تقوم على فرضيات بديهية اإلدارة ابملشاركة أي اشرتاك العاملني ما أمكن يف   

وحتديد األهداف والنتائج املتوقعة يف العمل، ومن مث حتقيق تلك األهداف لذا فهي فلسفة تقوم على مبدأ املشاركة 
 1 .اإلدارةوالدميقراطية يف 

 :الرايضة الرتبية يف اإلدارية للعمليات األساسية العناصر  -4-1
 :التخطيط -4-1-1

وظائف اإلدارية وجيب أن تسبق أي وظيفة إدارية أخرى ألهنا اإلطار الذي تعترب وظيفة التخطيط من أهم ال   
مبوجبه تنفذ الوظائف األخرى فاخلطة عمل حيدد مسبقا األهداف الفرعية للدوائر املختلفة وحماولة حتقيقها ألفراد 

 التنظيم.
                                                 

34صفائق حسين أبو حليمة: احلديث يف اإلدارة الرايضية،مرجع سابق،  - 1  
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وكل  لكل إدارة، يضا،ككل وأ للمنشأة وذلك والتصرف العمل سبل من البدائل بني االختيار على ينطوي فهو
قسم وكل شخص هبا، فالتخطيط هو أساس اإلدارة وتقف عليه األعمدة احليوية للتنظيم والتشكيل والتوجيه 

 1والرقابة واليت تعمل على مساندة اإلدارة ومنحها املعىن واملغزى 
 حتيد جب إدخاهلا ، فيعدعند النظر إىل اإلدارة ابعتبارها عملية، فان التخطيط يعترب الوظيفة األوىل الوا   

 املنظمة خطط فإن ذلك على و لتحقيق تلك األهداف توضع يف شكل خطط، الضرورية لوسائل فإن األهداف
 من اخلطط تعد ما عادة و حتقيقه احملتمل النجاح بطريقة اجناز األهداف ، كما ميدان أساسا بتقييم درجة حتدد

ملشروعات قصرية األجل،ومن أمثلة التخطيط  أخرى خطط تعد ماك .إلجنازها سنوات عديدة تتطلب أنشطة
 أيضا خطط متويل نشاط املشروع، أما ختطيط قصري األجل فمن و املنتجات تطوير و تنمية طويل األجل برامج

 من النوعني الك و األسبوعي، و اليومي العمال للرقابة  على مستوى اإلنتاج مشرف يضعها اليت اخلطط أمثلة
 2يعترب الزما الجناز أهداف املشروع  والقصري الطويل التخطيط
 :التخطيط أنواع 

 حدود ويف أفضل البدائل لتحقيق هدف معني يف مدة معينة عن البحث هو سابقا ورد كما التخطيط   
 حتت املالبسات والظروف املمكنة القائمة ويكون نتائج التخطيط خطط. املتاحة اإلمكانيات

 للخطط هي: أنواع ثالثة نوفان حدد وقد منها، كل هلدف وفقا تنوع اليت هي اخلطط هذه
 هي خطة عامة حتدد لكل مشرتك يف تنفيذ سلوكا معينا يلتزم به. السياسة :السياسات -
 : هي عبارة عن خطوات متدرجة تتخذ عامال بواسطة أفراد خمتلفون . لوائح حمددة -
 كما حيدد الدكتور حسن امحد توفيق يف كتابه أحسن طريقة ألداء عمل معني عملية فردية طريقة العمل : -

 اإلدارة العامة أن هناك مستويني من التخطيط مها :
 وهو التخطيط الذي يتم على مستوى الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. التخطيط القومي: -أ

 اإلدارية. الوحدة مستوى على مت ي الذي وهو :اإلداري التخطيط -ب
   :أمهيته 

ال شك أن التخطيط يعترب جسر للوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة من املشروع القائم أو املراد القيام    
 اليت تعود على املنظمة ومنها: هبه،وميكن القول أبن أمهية التخطيط تنبع من فوائده ومزااي

مع إمكانيات وموارد املنظمة  حيدد األهداف اليت تسعى املنظمة لتحقيقها حتديدا دقيقا واضحا مبا يتماشى -
 املتاحة واملتوقعة.

                                                 
، دار الوفاء، اإلسكندرية، 1إبراهيم حممود عبد املقصود، حسن أمحد الشافعي: املوسوعة العلمية اإلدارة الرايضية_نظرايت اإلدارة وتطبيقاهتا، ط -1

17،ص2003   
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يوضح التخطيط املشكالت املتوقع حدوثها وحماولة التنبؤ مبا سيكون عليه حجم وخطورة هذه املشكالت  -
 ووضع تصور حللها واختاذ قرار بشأهنا.

ة املطلوبة لتحقيق هذه حتديد األهداف من خالل التخطيط يساعد املنظمة على حتديد املوارد البشرية و املادي -
 األهداف.

 يساعد على ختفيض التكاليف و اجلهد و الوقت نظرا ألنه يساعد على االستغالل األمثل للموارد املتاحة. -
يساعد التخطيط على التنسيق بني خمتلف أنشطة املنظمة مبا مينح التداخل واالزدواج بينهما ومبا يؤدي إىل  -

 سرعة ودقة االجناز
من خالل التخطيط العلمي السليم أن ترى الصورة املتكاملة لنشاط املنظمة و للبيئة اليت تتعامل  إلدارةاتستطيع  -

 معها.
من األهداف والفوائد األساسية للتخطيط أن األهداف اليت حيددها تعترب مبثابة معايري أو مؤشرات لألداء يتم  -

 أو بعدها عن هذه األهداف. من خالهلا الرقابة على أداء خمتلف األنشطة ومدى قرهبا
بصفة عامة يؤدي التخطيط إىل زايدة كفاءة و فاعلية املنظمات و هو مطلب جوهري لكي تستمر املنظمة يف    

أداء مهامها بنجاح كما يساعد التخطيط الفعال على إحداث نوع من التقارب بني املصاحل املتعارضة لكل من 
  1اليت تتعامل معها.  أصحاب املنظمة و العاملني هبا وبيئتها

 :مراحله 
   :يلي فيما إمجاهلا ميكن اليت املراحل من عدد يف التخطيط عملية تتم   
 .العمل أو املشروع من اهلدف حتدد  -
 .العمل هذا بطبيعة املتعلقة واملعلومات احلقائق مجع كل  -
 .متجانسة أبواب يف املعلومات هذه تبويب  -
 .املعلومات هذه حتليل  -
 .عمل خطة يف وصياغتها األهداف لتحقيق الالزمة الفروض بعض وضع  -
 .اهلدف حتقق أن بدورها ميكن واليت البديلة اخلطط من عدد وضع  -
 .منها األنسب يبدو ما اختيار مث لهاك اخلطط هذه دراسة  -
 2 .الزمين والرتتيب التنفيذ يف األولوية انحية من التنفيذ برامج وضع  -
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 :التنظيم -4-2-2
 مفهومه: 
بدونه ال ميكن للمديرين القيام بعملهم فهو الوسيلة اليت يتمكن  ا  دارة إذيعترب التنظيم من العناصر األساسية لإل   

 األفراد بواسطتها من العمل معا بكفاءة 
يفة إدارية الضروري خلق وإنشاء التنظيم الالزم كذلك والتنظيم كوظ فمن إعدادها مت اليت اخلطط تنفيذ لغرض   

 إمكان كبرية درجة إىل حيدد النمط هذا تتمثل يف حتديد نوع أو منط التنظيم املطلوب لتنفيذ اخلطط املوضوعة ،و
 بطريقة يؤثران إلجنازها املوضوعة اخلطط أو املشروع أهداف فإن ذلك تنفيذها، وعلى عدم أو اخلطط تلك تنفيذ
 1.املطلوب التنظيم يعين هذا و التنظيم خصائص و على هيكل فعالة
 التنظيم تعريف: 
 :يلي ما التنظيم مفهوم يف فايول هنري يقول   
املال واملستخدمني  ورأس األولية أو اآلالت املواد مثل وظيفة أتدية يساعد ما بكل املشروع، امتداد هو التنظيم إن"

 ببعضهم األشياء وبني ضالبع ببعضهم األشخاص وتقتضي وظيفة التنظيم من املديرين إقامة العالقات بني
 ."البعض
 :شيلدون ويقول

التنظيم أو مرحلة جتمع بني العمل الذي جيب على األفراد أو اجملموعات القيام به مع املاكينات أو القدرات  إن "
 املتناسق الكفء اإلجيايب للتطبيق الطرق أحسن الشكل، هبذا الالزمة لتنفيذه من اجل أن تعطى الواجبات،

  "املنتظم
 التنظيم مهيةأ: 
 أهداف حتقيق بقصد التنظيم هو حتديد للمسؤولية والسلطات والعالقات بني األشخاص يف اجلهد اجلماعي   

 مرحلتني: على الوظيفي التنظيم ويتم حمددة
 .الوظيفي اهليكل تصميم -أ

 : هي رئيسية زوااي سمخ يف وتظهر أمهية التنظيم اجلمع بني املناصب اإلدارية وبني األشخاص املالئمني هبا، -ب
 .العاملني بني العمل يقسم التنظيم *
 .العكس أو أسفل إىل أعلى من سواء منظمة أجزاء إىل القرارات ينقل التنظيم *
 .العمل يف منطيا أسلواب حيدد التنظيم *
 .لالتصاالت ومعلومات نظاما يوفر التنظيم *
  فيه العاملني وتدريب تنمية حيقق التنظيم *
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 لتنظيما أنواع: 
 االستغناء أبدا ميكن ال وسيلة التنظيم ليس غاية يف ذاته ولكن وسيلة لتحقيق أداء ونتائج معينة مطلوبة وهو    

 نتائج أو غايتنا حتقيق عن يعوقنا أن ذلك شأن هذه الوسيلة فان من هيكل يف تشويه أو خطأ هنا كان فإذا عنها،
 .املستهدفة

 وإن نشاطا إليها يسعى التوصل إىل األهداف اليت اإلمكانجيعل يف  لكي يصمم نوأ بد ال التنظيمي اهليكل إن   
 ما املطلوب التنظيم نوع لتحديد األول السؤال ممكنا له ذلك خالل أطول فرتة ممكنة ،لذلك جيب أن يكون يضل

 .عليه يكون أن جيب وماذا نشاطا هو
 :هي معني عمل حتليل إىل للتوصل حمددة طرق ثالث وهناك   
حمل  املنظمةلنوع أنشطة  مناسبة التصفيفات هذه كانت إذا مما نتأكد أن ذلك ويعين :األنشطة حتليل -

الدراسة،فالتحليل الدقيق لألنشطة القائمة أو املطلوبة البد أن يكشف أسباب عطب أداء املنظمات يف صورة أن 
 .حاليا كذلك تعد مل نشاطها يعطي أمهية أساسية كانت له ولكنها

هي  ما القرارات، ومواقعاملطلوب هو حتليل مواقف  اهليكل إىل للتوصل األساسية الثانية واألداة :القرار حتليل -
 وعلى ؟ كذلك هي القرارات من نوع ؟ وأي األهداف القرارات املطلوبة للحصول على أداء ضروري للتوصل إىل

فيها ؟ وأي  تؤثر أو هبا تتأثر أو القرارات هذه تتضمنها أنشطة ؟ وأية أتخذ جيب أن التنظيم من مستوى أي
 أن جيب مهج وأي ؟ يسامهوا يف هذه القرارات أو على األقل جيب أن تتشاورا قبل اختاذ القرارات مديرين جيب أن

 ؟ تؤخذ أن بعد القرارات هبدف يبدأ
 ؟ معني نشاط عن لالثالثة هي حتليل عالقات العمل ،أي مع من يتصل مدير مسؤو  واألداة حتليل العالقات: -

 اليت املسامهات هي ما وابملثل ؟ أخرى أنشطة املسؤولني عن للمديرين يقدمها أن جيب اليت مسامهاته هي وما
 1؟ املديرين هؤالء عليها حتصل

وحتليل عالقات العمل ليست فقط حيواي ابلنسبة لتحديد نوع أو تصميم اهليكل التنظيمي، ولكنه أيضا مهم    
 أكثر كان كما فعاال يكون التنظيم إن .املختلفة تعرف على نوعية األفراد الالزمني ألداء األعمالويساعد على ال

 ألداء النشاط مفردات من مفردة لكل واالجتاه السرعة تغري أن إىل بساطة ومباشرة، أي اقل ما ميكن حاجة
 اإلجراء و اجتاه يف وليست جةالنتي اجتاه يف مسالك فيه 25 مسلك فيه عضو كل أن لو انه يكون كذلك.العمل
 يقاس مبقاييس املهارة يف أداء اإلجراء أو ابملقاييس املهنية. مما أكثر عمله بنتائج أداءه يقاس
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 :التوجيه -4-2-3
 مفهومه: 
إن هذه الوظيفة الثالثة من وظائف اإلدارة يطلق عليها تسميات متعددة، منها التحفيز، القيادة، التأثري،اإلرشاد    
 ريها.وغ
 املنظمة أهداف أن حيث املنظمة رغم تعدد التسميات إال أهنا تدور حول معىن واحد هو العوامل اإلنسانية يف   
 إلدارة اهلامة الوظائف أحد ميثل أن البد توجيه هذه اجلهود فإن اإلنسانية، اجلهود خالل من إال تتحقق ال

 .املنظمة
 تعريفه: 
 فيما التعامل على تعمل جه، الفرد املوجه، و أن هناك عالقة بينهما هذه العالقةالتوجيه له طرفني مها، املو  أن   

 .الفرد ومساعدة املرجوة األهداف إىل الوصول من بينهما
من  جمموعة تتضمن عن إعطاء تعليمات حمددة وإمنا هي عملية إنسانية عبارة ليس التوجيه أن يتبني هذا من   

 الشخصية اجلوانب جبميع أيضا يتصل أخرى ساعدة، هذا من جهة ومن جهةخدمات اليت تقدم لألفراد يد امل
 .للفرد

 أن جيب وإمنا اخلربة، يف أكثر خربة من شخص يقل عنه شخص نظر وجهة إمالء ليس التوجيه أبن ابإلضافة   
 .املرجوة األهداف أشخاص مؤهلني وظيفتهم املسامهة الفعالة يف حتقيق هبا يقوم
 أنواعه: 
 العسكري، التوجيه ، وجيه أنواع خمتلفة ابختالف امليادين اليت يتم التوجيه هبا ، فهناك التوجيه الصحيللت إن   

 .املدرسي التوجيه املهين، التوجيه
 أمهيته: 
 وإدراك أنفسهم، تقدم لألفراد ملساعدهتم على اليت اخلدمات من جمموعة تتضمن إنسانية عملية التوجيه   

يعيشون فيها ،وقد نشأت أمهية  اليت التوافق بينهم وبني البيئة حتقيق إىل يؤدي وهذا تواجههم، اليت املشكالت
يكون على وشك االلتحاق  عندما التوجيه أمهية وتظهر التوجيه بكثرة لدى الرايضي وتعدد املدارس واجلماعات،

 1.يةالثانو  املرحلة بعد اجلماعات إبحدى االلتحاق أو الثانوية بشعبة معينة يف املرحلة
 إىل يهدف امليدان الرايضي،حيث أو التعليمي امليدان يف رايضي لكل مكان وجود أساس على التوجيه ويقوم
 وأن " فيه يرغب اليت الرايضي االختصاص احلق يف اختيار فرد لكل أن " مبدأ تطبيق طريق عن األهداف حتقيق
 .اخلصائص من ذلك غري وإىل انفعالية، عقلية، خصائص اليت متيز سواء جسمية، فرد لكل
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 :الرقابة -4-2-4
 مفهومها: 

احلايل  القياس األداء يف اجلانب اآلخر من العملية اإلدارية تتمثل يف وظيفة الرقابة، وهذه الوظيفة تتمثل إن   
من ومقارنته ابملعايري املتوقعة األداء والسابق حتديدها، إن وظيفة الرقابة متارس بطريقة دائمة ومستمرة وابلرغم 

بوظيفة التخطيط وعادة ما  عادة يكون األكرب اتصاهلا أن إال التنظيم و التوجيه اتصال هذه الوظيفة بوظيفيت
 الكثريون ينظر نتيجة هلذه احلقيقة و املوضوعة اخلطط على تعديالت إدخال للرقابة التصحيحي اإلجراء يتضمن

 التخطيط مث ابلرقابة تنتهي و ابلتخطيط تبدأ متكاملة ةدراسي اإلدارة لوظيفيت التخطيط والرقابة كجزء من دائر  من
 .هكذا و

 الرقابة أمهية: 
 والتعليمات املوضوعة مهمة الرقابة يف منشاة هو التحقيق من كل شيء حيدث وفقا للخطة أن "يرى فايول    

ملنشأة على تاليف ا تعمل حىت واألخطاء الضعف الرقابة إىل إظهار نقاط وهتدف كما املقررة، واملبادئ الصادرة
 ."وقوعها أو مينع من حدوثها مرة أخرى

والتغيري يف معظم العناصر اليت تسبقها، فمن نتائج املتابعة  والتبديل التعديل إمكانية تتيح املتابعة عملية أن وجند   
املصادر السليمة ميكن التعديل يف التنفيذ والقرار والتخطيط والتحليل والتنبؤ إال أن ذلك لن يتم إال إذا توفرت 

تتضمن أوجه النشاط اليت تعمل على  املتابعة وظيفة أن فاملعروف الصحيحة، للمعوقات وكذلك وسائل االتصال
أن تتماشى احلوادث والتصرفات مع اخلطط املرسومة ومعىن ذلك أن يتعرف املدير على االحنرافات املختلفة عن 

ن حدوث هذه االحنرافات عن معايري العمل وان يتخذ الالزم اخلطط املرسومة، وان حيدد األشخاص املسؤولني ع
استمرار حتقيق أهداف املنشأة أبحسن الوسائل واقل التكاليف  على يعمل وتصحيح األوضاع ابلشكل الذي

البياانت اليت تصل للمسؤول فإذا مل تصل البياانت واملعلومات الكافية  وسرعة جودة على املتابعة وتتوقف فاعلية
حة عن االحنرافات املختلفة إىل املسؤولني عن املتابعة يف الوقت املناسب وأبسرع ما ميكن حىت يستطيعون والصحي

سوف تصبح أداة متابعة سلبية ال وسيلة أو  املتابعة أداة فإن األخطاء اختاذ الالزم وحنو عالج املوقف وتصحيح
 1أداة متابعة اجيابية.

 (: الرقابة )املتابعة أهداف 
 من تنفيذ املشكالت واملعوقات اليت تعرتض العمل وتؤثر مدى اجيابية. التأكد -
 .املقررة للخطة وفقا فيها التصرف يتم املالية والسياسات النواحي من التأكد -
األقسام  وإن عليها أعمال يف املستوايت اليت تشرف من يتم ملا الصورة يف اإلدارية املستوايت من التأكد -

 .قرارات واختاذ والتوجيه التنسيق عملية علومات الضرورية بوضوح وسهولة حىت تتماملختلفة تصلها امل
 .األخطاء اكتشاف -
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 .السلطة استخدام يف تعسف وجود عدم من التأكد -
 1.وأبهدافه العامة ابلسياسة يتعلق فيما خاصة قرارات اختاذ عملية ترشيد -

 الرقابة أنواع: 
 مثل: هبا تتم أن املمكن من أشكال عدة للمتابعة    

 العمل ملواقع املسؤول املدير زايرات. 
 املدير إىل الوحدات رؤساء يعدها تقارير. 
 املنفذين مع للمدير الشخصية املقابالت. 
 هبا ترد اليت واإلحصائيات واألرقام اإلنتاج تقارير. 
 دراستها بعد املدير إىل تصل اليت الشكاوى. 

 آخر، نوعا تفصل اليت شكال أنواع املتابعة ، إال أن هناك بعض األسسوابلرغم من أن هناك أنواع عديدة أل   
 :اآلتية الشروط تتوافر حبيث
 اإلدارة واحتياجات العمل لطبيعة الرقابة نوع مناسبة. 
 فإذا مل تتمكن عملية الرقابة من اكتشاف االحنرافات والعيوب يف الوقت  املناسب، الوقت يف الرقابة تنفيذ

 .اجلدوى عدمي يكون ل وقوعها فإذا هذا النظاماملناسب وخاصة قب
 هلا يكون وبذلك العمل ظروف على مواجهة التغيري يف قدرهتا ابملرونة ويقصد مرنة، الرقابة تكون أن جيب 

 لإلدارة ابلنسبة معىن
  ليس أن تكون الرقابة قليلة التكاليف ،مبعىن أن يكون النظام املتبع فيها قليل التكلفة ابلنسبة للمنظمة، و

 قليلة لعمليات كثرية وجمهودات نفقات إىل حيتاج هناك أي فائدة من تصميم نظام تفضيلي للمتابعة
 .األمهية

األساسي لعملية املتابعة ليس يف اكتشاف املخالفات و العيوب يف حد ذاهتا لكن املهم هو رسم  والغرض   
 .األخطاء) تصحيح كيفية وبيان الطريق لإلصالح والتوجيه ويكون ذلك عن طريق حتديد املسؤولية

 :التنظيمي اهليكل يف ومكانته املسري-5
 أعمال ورقابة وتنسيق توجيه يف املسري معىن حمدد يف نطاق اإلدارة يقتصر على أولئك الذين خيتصون أو اإلداري  

  .به خلاصةا الوظائف حدود يف وجه أكمل على أبدواره يقوم جيب أن انجحا مديرا املسري يعد وحىت اآلخرين،
 :املسري مفهوم -5-1

 :للمسري أعطيت اليت والتعاريف املفاهيم ختتلف الباحثني ابختالف   
هيكل اجملتمع ال يتحدد ابألغلبية ولكن ابلقيادات، إمنا املسريون هم فئة قليلة تسري  "حسب دور كل املسري هو -

لإلمكانيات املتاحة مع حتديد  األمثل االستغالل على يساعد الذي األغلبية حبيث يسامهون يف توفري اجلو املناسب
                                                 

 9،ص1981زكي حنكوش: الرقابة و التخطيط يف املشروع، مديرية الكتب واملطبوعات، الكويت،  1_
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أما الفقهاء الذين يدرسون علم اإلدارة فريون  "جماالت عدة يف اإلجراءات وتنظيم حتسن إىل املستمر الذي يؤدي
أن املسري هو القائد اإلداري الذي يقوم أبعماله من خالل اآلخرين إذن هو خمطط ومنسق وكذلك مراقب جلهود 

 .مشرتك هدف لتحقيق لكاآلخرين وذ
    النظم مبنطق التفكري مهارات املسري تشمل املهارات اإلدارية ،التكنولوجية والشخصية ومهارات -   

  "أفرادها خالل من اجلماعة أهداف املسري على أن ينجز قدرة هي املسري وظيفية" أن "أكليس"يرى األستاذ  -   
    "إليه املوكلة املهام إجناز على لسمات اليت متكن الفرد من حث اآلخرينمزيج من ا "يقول انه "تيد"األستاذ  -   

 أو املسري جوانب من أن كل تعريف تناول جانبا حيث متناقصة غري لكنها بينها فيما ختتلف التعاريف هذه كل
 1.كمدير تهصفق سيفقد فإنه وإال للمدير سلطة معينة الختاذ القرارات أن إليه اإلشارة من البد مما املدير

 :الناجح املسري صفات -5-2-1
 متيز املديرين الناجحني يف تسيري املنظمات ، عامة اثبتة حمددة صفات وجود حقيقة حول جدل يثار ما كثريا "إنه

لغرفة العمليات ختتلف عن تلك الالزمة ملدير مصنع  مر ينفي وجود مثل هذا، فصفات املدير الناجحااللكن واقع 
للمدير الفعال هو خصائص أعضاء اجلماعة اليت عليه أن  الالزمة الصفات حيدد ت، وعليه فالذيإلنتاج السيارا

 .آخر جانب من ظروفها و عملها طبيعة و جانب، من يديرها
لنجاح املدير  الالزمة الدميقراطية،فقد حاول البعض ذكر أهم املهارات العامة لإلدارة الكبرية للقيمة نظرا و   

 يف الدميقراطي األسلوب على تدريبهم أو املديرين هؤالء )ا يفيدان كأساس سواء يف عمليات اختيارالدميقراطي،وهذ
 اإلدارة 

إن صفات املسري الناجح هي خليط للصفات اجلسمانية الطبيعية واألخالق والطبائع املكتسبة عن املواهب    
 دف.اإلدارية اليت متكن الشخص من اختيار أفضل الطرق للوصول إىل اهل

 األخري وهذا األعلى إىل املثل أقرب كان كلما األساسية السمات من مكمن قدر أكرب املسري يف توفرت وكلما   
 2:جند السمات هذه وأهم الشروط جيمع كافة ألنه من النادر هو
 واإلبداعية العقلية القدرات: 

لذكاء،الفطنة اإلشراف، والفكر اإلشرايف، من أهم اخلصوصيات اليت يقوم هبا املسري انه يتميز حبسن اإلدراك، ا   
وكذلك قدرته على إجياد الثقة وسهولة التعبري وخاصة الشفوي، وكذا هدوءه ، ومما ميكن اإلشارة إليه أن هناك 

 اإلدارية، واملنهجية من قبل املديرين الناجحني يف القيادة،فهناك من يستعمل أسلوب القيادة اختالف يف الطرق
 طريق عن أو التفاهم، وحسن التسيري على رغبات املرؤوسني، وجناح كل مدير قد يكون حبسن وهناك من يتوقف

 .اخل... وعصيب حادة طباع نفوسهم، وهناك من له يف واخلوف الرعب بث
 

                                                 
 34،19،ص،3199طريف شوقي: السلوك القيادي وفعالية اإلدارة، بدون طبعة، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة،مصر،  -1

 268،269ص1986،ن، دار النهضة العربية، بريوت، لبنا1الصناعي والتنظيمي، ططه: علم النفس  فرج عبد القادر- 2
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 االجتماعية املهارات: 
عن آرائه وان والتعبري  حقه ابلدفاع عن عليه الصراع، ومواجهة ذاته فرض من املسري يتمكن حىت :الذات أتكيد -

 .واقعية غري ملطالب اختلفت عن غريه ، واإلفصاح عن انتقاداته للغري وعدم الرضوخ
 .اآلخرين مع عالقة إقامة على القدرة -
 .االقتناع على القدرة -

 املزاجية السمات: 
 .االنفعالية مواقفلل الفرد على التحكم يف انفعاالته او عدم املغاالة يف االستجابة قدرة هو :االنفعايل االتزان -
 .املشقة حتمل -
 .املثابرة -

 مؤهالت اإلداري الناجح )املسري(: 5-2-2
جيب على اإلداري أو املسري لكي ينجح شغل مركزه أن يواجه األعمال اليت حتت إشرافه ويسريها يف يسر وسهولة،  

يف املسري أن يقدر احلاجة كما جيب أن يفهم مبادئ التنظيم واإلدارة ويستخدمها استخداما صحيحا، ويشرتط 
إىل العالقة اإلنسانية ويعرف مىت تكون عليه العالقات السليمة بني مجيع العاملني معه من مستلزمات النجاح أن 
يرسم أهدافه بوضوح وخيطط ملرؤوسه اإلجراءات اليت تبيح بتنفيذ هذه األهداف ويفوض السلطة الضرورية إىل 

ؤولية تنفيذ املراحل املختلفة للعمل ويستنبط وسائل الرقابة اليت تضمن األشخاص الذين يقع على عاتقهم مس
 تنفيذ اخلطة ويستعرض بعض املؤهالت املميزة ملسري الناجح نلخصها فيما يلي:

 امتالك الطاقة اإلدارية. -
 احملافظة على املسلك اإلداري. -

 مميزات القيادة. -
 القدرة على تكوين الرجال وإعدادهم. -

 دام التنظيم.اجلدارة يف استخ -

 اثر العمل اجلماعي. -
 .إبداء اآلراء السديدة -

 القدرة على تنسيق أعمال الزمالء. -
 1)الرقابة. -

                                                 
.13، ص 2000 ،2، طإبراهيم العمري :"اإلدارة دراسات نظرية وتطبيقية"، دار النشر للكتاب،عمان -1  
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 خالصة
ميكن القول يف النهاية أن التسيري اإلداري هو مسايرة التعقيدات اليت تواجه اإلدارة فبدون تسيري دقيق تعم 

رجة من االنتظام والتنسيق، وال يتم ذلك إال بوجود الفوضى بشكل يهدد وجود الشيء املسري إداراي وهو يوفر د
 قيادة ذات كفاءة عالية.

وميكن أن نقول أن عملية التسيري اإلداري هي جمموعة من العلميات املمتزجة واملتمثلة يف التخطيط، 
 التنظيم، التوجيه، الرقابة، القرار.

ة انجحة ومدروسةهناك سياسة إداريومن أجل حتقيق األهداف املرجوة جيب أن تكون 
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 متهيد
اإلدارة هي عملية ضرورية ألي جهد مجاعي فهي أحد العوامل الرئيسية لضمان التقدم وحتقيق األهداف      

وهي أيضا عماد تقدم كافة ،  تتضمن توجيها وقيادة للجهود البشرية لتحقيق األهداف املرجوة ألهنا 
ية أو سياسية أو اجتماعية أو إنسانية ، وبدوهنا كان يصعب الوصول إيل األنشطة اإلنسانية اقتصاد

 التقدم الذي عليه عاملنا اآلن .
فالرايضة واحدة من األنشطة اإلنسانية اليت أخذت تتوسع وتتفرغ نتيجة االهتمام املتزايد هبا وخالل هذا      

 تنظيمها ، وبذلك أصبحت اإلدارة التوسع وذلك التفرغ كان من الضروري التشبث ابإلطار العلمي يف
 أساسا لكل جناح فيها. 

اإلدارة الرايضية احلديثة يف كافة أنشطتها  ستخدامايعكس تقدم الدول يف الرايضة مدى التقدم يف      
 مستوى اإلدارة فيها كلما حتسن مستواها الرايضي.  رتقىاالرايضية إذ كلما 

ية اختاذ القرارات سواء كانت هذه القرارات تتعلق بتحديد وكذلك اإلدارة يف حد ذاهتا هي عمل     
أو فيما يتعلق ابلربامج ،األهداف أو برسم السياسات أو بوضع االقرتاحات عن األحوال يف املستقبل 

.وقياس النتائج وقبوهلا الزمنية أو إرشاد املرؤوسني أو حتديد املعايري الرقابية



  

 
66 

 اإلدارة الرايضية                                              الثالث الفصل 

 نشأة اإلدارة: -1-
دارية قدمية قدم اجملتمع اإلنساين، فهناك شواهد اترخيية تشري إىل وجود نشاطات إن املنافسة اإل 

 تنظيمية تدل على معرفة ودراية أبفكار إدارية مث التعبري عنها الحقا بواسطة رواد الفكر اإلداري.
 اإلدارة يف العهود القدمية: -1-2

ا كان من املستحيل أن تنجز ما إن نظران إىل إجنازات احلضارات القدمية نرى بوضوح أن مجيعه 
أجنزته إال من خالل اإلدارة على سبيل املثال: بناء األهرامات يف مصر القدمية الذي مت بناء بعضها قبل 

سنة قبل امليالد، جند أن املصريني عرفوا تنظيم جيد ونذكر أيضا نظم اإلدارة احلكومية للبابليني وبناء  3000
ارة اليت حتدث عنها سقراط، وأسس التخصص اليت روج هلا أفالطون سور الصني العظيم ومبادئ اإلد

، كل هذه اآلاثر املادية والفكرية تعد دليال على ممارسة اإلدارة علميا الفارايبودراسات القيادة اليت قام هبا 
 عام قبل امليالد. 3000منذ حوايل 

إلدارة كحقل دراسي مل يبدأ إال منذ وعلى الرغم من املمارسات اإلدارية السابقة إال أن االهتمام اب 
 عام فقط. 100

 ظهور اإلدارة مع الثورة الصناعية: -1-3
من املعروف أنه ال ميكن أن حتدث الثورة الصناعية بدون وجود أسس لإلدارة الناجحة وهذا يف  

لتطورات يف ، وكانت املهارات اإلدارية تتفوق على املهارات العمالية يف املصانع وقد تزامنت ا19القرن 
كان عدد منظمات األعمال كبرية احلجم   19اجملاالت اإلدارية مع ذلك يف اجملاالت الفنية وحىت هناية القرن 

رحبية ومن مثة  تقليال، أما املنظمات احلكومية والعسكرية اليت كانت منتشرة يف ذلك الوقت مل تكن منظما
 1فإن عدم وجود دوافع الربح مل خيلق لديها اهتماما ابلدراسات الالزمة لزايدة الكفاءة والفعالية.

كانت دراسات اقتصادية هذه الدراسات وجهت   19وأيضا الدراسات اليت أجريت يف هناية القرن  
ري هي قيام الثورة الصناعية و بروز ما اهتماما حنو االقتصاد؛ وتغيري النمط السابق لإلدارة وكانت بداية تغي

يسمى بنظام املصنع، يف ظل هذا النظام بدأت املصانع يف استخدام أعداد هائلة من العاملني يف مكان 
واحد لتأدية أعمال خمتلفة و متباينة ترتب على ذلك إن مديري هذه املصانع أصبحوا يواجهون أنواعا جديدة 

ل، وهي مشاكل التنسيق واإلشراف ومع متركز اجملتمعات العلمية يف أماكن من املشاكل مل تكن معروفة من قب

                                                 
، ص  2003معة جممد بوضياف دفعة ذكرة ليسانس جامنويوة صباح وآخرون: نظام املعلوماتية ودوره يف فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، -  1

18. 



  

 
67 

 اإلدارة الرايضية                                              الثالث الفصل 

قريبة من املنظمات بدأ من نوع آخر من املشاكل يف الظهور وهي املشاكل االجتماعية مثل ساعات العمل 
 وظروف العمل، واملستوى األدىن لألجور.

 1:نظرة اترخيية حول نشأة وتطور اإلدارة 2-1

 كر اإلداري تعىن التعرض إىل انحيتني :إن دراسة تطور الف

األوىل هـــي الناحيـــة التارخييـــة مبراحلهـــا املختلفـــة ومبـــا أن الفكـــر البشـــري يف تطـــور مســـتمر فـــإن كـــل مرحلـــة     
يــة ماترخييــة ال بــد أن تصــنف إىل ســابقتها ومــا حتويــه مــن معــارف، أمــا الناحيــة الثانيــة فتتمثــل يف الناحيــة التنظي

يــة اإلدارة، فـإذا كانــت النظريـة تعــين الطريقـة الــيت ينظـر هلــا إىل ظـاهرة مــا لتفسـريها والتعــرف لعلـم اإلدارة أو نظر 
عليها، ومن مث تسخريها خلدمة األفراد، فإن هذه الطريقة ال بد أن يلحقها التطور من وقت آلخـر علـى ضـوء 

 ما يتوفر لإلنسان من طرق جديدة للبحث ووسائل مستحدثة للمعرفة.
هـــي فـــن تنســـيق عناصـــر العمـــل واملنـــتج الرايضـــي يف اهليئـــات الرايضـــية وإخراجـــه بصـــورة  ضـــية :اإلدارة الراي 

 منظمة من أجل حتقيق هذه اهليئات.
 2كما يعرفه أيضا أبهنا توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرايضية لتحقيق أهدافها .     

رتبطـة ابلتخطـيط والتنظـيم والتوجيـه علـى أهنـا املهـارات امل ":"blanten "et "beitelوقـد عرفهـا كـل مـن  
 3واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة رايضية أو أنشطة بدنية أو تروحيية .

 / مكوانت اإلدارة الرايضية :2-2
 " اإلدارة الرايضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكوانت أساسية هي :kanzلقد حلل اإلداري األمريكي "     

 أ/  العامل البشري                             ب/ العمل اجلماعي           
 ج/  القائد اإلداري                               د/  املنظمة اليت تعمل اإلدارة ألجلها          

 / املهارات األساسية يف اإلدارة الرايضية :2-3
 ا اإلدارة الناجحة تعتمد على مايلي :أبهن "kanz"لقد أشاد اإلداري األمريكي      

" أبهنــــا الــــتفهم الكامــــل والكفــــاءة يف نــــوع خــــاص مــــن kanz: وقــــد وصــــفها اإلداري " املهــــارة الفنيــــة -  
الفعاليـــات وهـــي تتضـــمن معلومـــات خاصـــة وقابليـــة كبـــرية للتعليـــل يف ذلـــك االختصـــاص والقـــدرة علـــى كيفيـــة 

 استخدام التفنن يف اجملال الرايضي .

                                                 
 .15ص مرجع سابق نويوة صباح وآخرون: نظام املعلوماتية ودوره يف فعالية اختاذ القرارات اإلدارية، ،  -  1
 .17، ص 1999، القاهرة ،  1مفيت إبراهيم محاد :" تطبيقات اإلدارة الرايضية" ، مركز الكتاب للنشر ، ط - 2
 .17،  ص 2000، 2طالقاهرة ة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البد نية والرايضية "عصام بدوي :" موسوع - 3
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: القابلية الدقيقة للعمل بشكل فعال كمجموعة واحدة من العاملني لغرض تعاون  هارة اإلنسانيةامل -  
وجتانس اتم يف ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضا وتتضمن معرفة اآلخرين والقدرة على العمل معهم بشكل 

 فعال وعالقة جيدة .
يقة وهذا يعين النظرة الشاملة والكلية : القدرة على ربط األجزاء الدق مهارة االستيعاب الفكري -  

 للمنظمة اليت يعملون فيها وكيفية اعتماد أقسام تلك املنظمة على بعضها البعض .
إن إدارة الرتبية الرايضية تعترب من أهم وأصعب الوظائف اإلدارية يف أي جمتمع فهي تعتمد ابلدرجة      

لني يف جماالهتا الواسعة كما تعتمد على املؤسسة ابلدرجة األوىل على القادة والرواد واملشرفني ومجيع العام
 الثانية وعلى املنشآت واملرافق واملعدات واألدوات ابلدرجة الثالثة.

على هذا يرى املؤلف أن اإلدارة من وجهة النظر الرايضية تعين استخدام العلم يف تنظيم وتدريب السلوك      
 املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلجنازات الرايضية .اإلنساين واليت تسعى الستخدام العناصر 

 / صفات اإلدارة الرايضية العلمية الفعالة :2-4
 يلي: ميكن حتديد صفات اإلدارة الرايضية العلمية السليمة كما     

 مبعىن ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب وجماالت العمل يف اهليئة الرايضية يف حدود الشمول :   
 اختصاصاهتا .

ويعين أن يتوىل كل جزء يف اهليئة الرايضية جانب من التنظيم حيث يؤدي مهام حمددة  التكامل :   
 متخصصة مع مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارية للهيئة الرايضية ككل حبيث تتحقق النتائج املرجوة.

ية ليس للحاضر فقط بل للمستقبل أيضا من وتعين ذلك أن ضرورة أن تعمل اإلدارة الرايض املستقبلية :   
خالل أهداف وتطلعات يف زمن آت وهنا تظهر أمهية التنبؤ ابملستقبل ابعتباره واجبا أساسيا من واجبات 

 1اإلدارة الرايضية.
    
 
 
 
 

                                                 
 .17عصام بدوي :" موسوعة التنظيم واإلدارة يف الرتبية البد نية والرايضية "،  مرجع سابق ،ص  - 1
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تأثر هبا ويعين هذا أن تتميز اإلدارة الرايضية يف اهليئة ابالنفتاح على البيئة اليت تعمل خالهلا وت االنفتاح :
 وتؤثر فيها .

 /الدور اإلجرائي لإلدارة الرايضية :2-5
يتمثل الدور اإلجرائي من اإلدارة الرايضية يف مخسة عناصر تعكس كافة عملياهتا وهذه األدوار تتم يف       

 1 يلي : كافة املستوايت اإلدارية للمؤسسة الرايضية وهي كما
اتيجيات والسياسيات واإلجراءات واألساليب والوسائل * وضع خطة متكاملة تشمل كل من االسرت      

 والربامج املطلوب تنفيذها وكافة القوى البشرية اإلمكانيات املادية والعينة يف فرتة زمنية مستقبلية.
* وضع هيكلة لتنظيم العناصر والقوى البشرية واملادية اليت تتكون منها اهليئة الرايضية وتنسيق األداء      

بينها لتحقيق التكامل والتماسك والتالحم بني األجزاء بصورة يكون هلا معىن وفاعلية من أجل والرتابط 
 حتقيق هدف اهليئة الرايضية .

* حث األفراد العاملني يف اهليئة الرايضية على تعديل سلوكهم مبا يسهم يف تطابق هذا السلوك مع      
 اهلدف العام املرجو حتقيقه.

ايب يتطابق مع العمليات واإلجراءات على أن تتم مقارنة نتائج األعمال مع مستوايت * إجياد نظام رق     
 ومعدالت األداء املطلوب حتقيقها الذي يضمن حسن سري العمل مع تصحيح االحنرافات .

* التنسيق بني كافة املستوايت اإلدارية يف اهليئة الرايضية على املستوى الرأسي أو األفقي من أجل      
 ول إيل اهلدف احملدد أبفضل الوسائل والفعاليات وأبقل تكاليف ممكنة .الوص

 / املبادئ األساسية لإلدارة الرايضية : 2-6
تطبق هذه املبادئ يف إدارة مجيع املؤسسات مبا يف ذلك الرايضة دون نظر حلجمها وطبيعتها على أساس      

ة وتتلخص هذه املبادئ اليت تساعد يف خلق اإلدارة أن مجيع األعمال تتشابه يف أهدافها وعملياهتا الرئيسي
 الناجحة فيما يلي:

جيب أن تكون املؤسسة الرايضية ابتدءا من اللجنة األوملبية أو االحتادايت أو األندية  * مبدأ التوازن :     
إلداري هو التأكد الرايضية متوازنة لضمان النمو املناسب هلا وحتقيق الكفاية يف إدارهتا وجند أن مهام الرئيس ا

 من أن التوازن يسود املؤسسة كما يقع على عاتق الرئيس اإلداري أن حيفظ توازن مؤسسته .
جيب استبعاد مجيع العناصر غري الضرورية لإلدارة الناجحة وحتقيق العناصر املوجودة  * مبدأ التبسيط :     

البث يف األمور بعكس احلال يف إيل أبسط شكل ممكن ومن مزااي املؤسسات الصغرية مثال : سرعة 
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املؤسسات الكبرية كاللجنة االوملبية الوطنية بسبب أن التصرف يتناول أشخاص عدة وتعمل هذه املؤسسة 
 إيل حد كبري مبقتضى التعليمات املكتوبة والتقارير والسجالت وهذا ما يبطئ العمل ويزيد النفقات .

إيل تكــوين اخلــرباء بســبب أن تركيــز اجلهــود يزيــد مــن  يــؤدى التخصــص يف اجلهــود * مبــدأ التخصــص :     
اخلربة العملية ويطبق مبدأ التخصص تطبيقا عاما وشامال يف نواحي النشاط املختلفة ويسـتند مبـدأ التخصـص 
على احلقيقة اليت تقول أن القلة من األفراد يتمكن من إجناز أشياء عدة بدقة بينما الكثرة من األفـراد فتـتمكن 

 أشياء قليلة بدقة إذا كان جمال نشاطهم صغريا.من إجناز 
جيـــب أن حنـــدد أحســـن طريقـــة ونعـــرب عنهـــا بوحـــدات حمـــدودة أو أمنـــاط  مث تســـتخدم   * مبـــدأ التنمـــيط :     

 كنموذج يف العمليات ويف التخطيط والرقابة.
شــرتط أن توضــع جيــب أن تتناســب املكافــآت مباشــرة وقيمــة العمــل املنجــز وي * مبــدأ احلــوافز املاديــة :     

مستوايت عادلة لألعمال املنجزة وأن يكافئ الشخص على أساس ما أجنزه من أعمال ابلنسبة إيل املسـتوايت 
 املوضوعة.

تنجح اإلدارة أو تفشل علـى حسـب طريقـة معاجلتهـا للعالقـات اإلنسـانية  * مبدأ العالقات اإلنسانية :     
داف نفسـها فكـل منهمـا يرغـب يف ازدهـار املؤسسـة وكالمهـا يف املؤسسة وتسـعى اإلدارة واألشـخاص إيل األهـ

املعادلــــة العادلــــة فــــاإلدارة يف معاملتهــــا مــــع األشــــخاص واألشــــخاص يف اتصــــاالهتم ابإلدارة. تتطلــــب املعاجلــــة 
الســــليمة للعالقــــات اإلنســــانية وضــــع سياســــات عمــــل رشــــيدة بشــــرط أن يتمســــك هبــــا اإلداريــــون ألن الكــــالم 

 ل املشكالت .الشفوي ال قيمة له يف ح
جيــب أن يكــون هنــاك ختطــيط ســابق للتنفيــذ لكــي نصــل إيل عمــل شــيء لــه أمهيـــة * مبــدأ التخطــيط :      

بطريقة فعالة والتخطيط حيل حمل احلدس والتخمـني وبـذلك يقلـل مـن االعتمـاد علـى احلـظ وينطـوي التخطـيط 
 1 .يط يرتب العمل وحيدد مراحل تتابعهعلى اختاذ قرار حيدد ما جيب عمله والكيفية اليت ينفذ هبا ألن التخط

يصبح التخطيط قليل القيمة إال حيث توجـد الرقابـة لتضـمن تنفيـذ اخلطـط وجيـب علـى * مبدأ الرقابة :      
األشــخاص القــائمني ابلعمــل أن يكــون لــديهم مــن الوســائل مــا ميكــنهم مــن ضــمان التنفيــذ ومــن مالحظــة ســري 

 يمات لتنفيذها .العمل وبعد إعداد اخلطط وإصدار التعل
تعتــرب القيــادة احلكيمــة هــي أهــم عامــل فــردي يف جنــاح العمليــات كافــة وتنطــوي القيــادة * مبــدأ القيــادة :     

احلكيمــة علــى القــدرة يف عمــل مــا يقــرر الشــخص عملــه وعلــى امــتالك الشخصــية والقــدرة علــى كســب تعــاون 
 ة عليها .ووالء اآلخرين وعلى املهارة يف قيادة جهود األشخاص والرقاب
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إن الشــخص الـذي ميــارس السـلطة جيــب أن يكـون مســؤوال عـن تنفيــذ كــل * مبـدأ الســلطة واملســؤولية:      
األعمال داخل نطاق سلطته ال ميكن اعتبار الشخص مسؤوال عن نتائج معينة إال إذا كانت له سلطة القيادة 

 أن جنعل فردا مسئوال عن استمرار عمـل واإلشراف على الوسائل اليت تستخدم للوصول إيل حتقيقها وإذا أردان
معني أو عن تنفيذ مهمة ما فيجب أن نزوده ابلسلطة الالزمة لإلشراف علـى األشـخاص الـذين ميارسـون هـذا 
النشاط وتوجيه جهودهم الستخدام الوسائل واإلمكانيات اليت تساعدهم يف الوصول إيل اهلـدف.ونالحظ أن 

فقـــط بـــل أيضـــا عـــن أعمـــال مرؤوســـيه فـــإن اإلداري يعتـــرب مســـؤوال عـــن  اإلداري ال يعتـــرب مســـؤوال عـــن أعمالـــه
األخطــاء الــيت حتـــدث لســوء اختيـــاره للفــرد حيـــث أن اإلداري مســؤوال عــن نتـــائج عمــل اآلخـــرين الــذين حتـــت 

 إشرافه فالضرورة تقتضي إعداد املرؤوسني وتدريبهم ومعرفة املهام اليت يصلحون هلا .
ب اختاذ القرارات عند أدىن مستوى تنظيمـي لتسـهيل القيـام ابألعمـال وتتخـذ جي* مبدأ اختاذ القرارات :     

القرارات بواسطة اإلداريني واملراقبني واملختصني ابلنشاط املعني الـذين يقومـون بتنفيـذ عمـل مـا إال يف احلـاالت 
لقيــادة الصــحيحة غــري العاديــة فيتطلــب فــن اإلدارة إعــداد وتــدريب إداري املســتقبل ألنــه يف هــذه احلالــة تظهــر ا

 والقدرة يف احلكم على صالحية األفراد للقيام مبهام معينة.
بتحويـل  تسـتخدم القـدرة اإلداريـة كاملـة للتخفيـف عـن كاهـل اإلداري* مبدأ استخدام القدرة اإلدارية:     

كنـــون مجيـــع املســـائل الـــيت ميكـــن أن تنفـــذ ولـــو طبـــق هـــذا املبـــدأ فـــإن اإلداريـــني يتحـــررون مـــن التفصـــيالت ويتم
بواسطة التقارير املرفوعة إليهم مـن مرؤوسـيهم تتبـع مجيـع الوظـائف املسـؤولني عنهـا فـاإلداري يـرتك األشـياء الـيت 

 1 تسري يف جمراها الطبيعي ويركز اهتمامه على املسائل اليت تتفاوت واملستوايت املوضوعية.
 مقومات التغيري الناجح يف إدارة اهليئات الرايضية : -2-7

 يكون التغيري انجح يف إدارة اهليئات الرايضية ال بد من توفر عدد من املقومات وهي كمايلي: لكي     
* تشــجيع األفكــار اجلديــدة املفيــدة النابعــة مــن األفــراد العــاملني يف اهليئــة الرايضــية وتوصــيلها إيل الرؤســاء      

 للتفكري . وإجياد نظام للحفز على البحث عن مثل تلك األفكار إذا ما كانت قابلة
 * دعم تكامل املعارف أما املهارات فهي تكتسب من خالل التطبيق الفعلي واملمارسة اليومية املستمرة      
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 1للمشكالت النفسية واإلنسانية داخل اهليئة ذاهتا أو خارجها.
 * ترسيخ املرونة واملقدرة على التكيف حىت ميكن تقبل التغيري والتكيف معه.     
الســتناد إيل املعلومــات حــول التغيــري املنشــود مــن حيــث أهدافــه وأنواعــه ومــدى أتثــريه ونتائجــه املتوقعــة * ا     

 وهذا يرجع أساسا إيل نظم املعلومات املتوافرة .
 جماالت اإلدارة يف الرتبية الرايضية: -2-8

 تتعامل إدارة الرتبية الرايضية مع ثالث جماالت رئيسية وهي :     
 ج/ العاملني )القادة(                 ب/ اإلمكاانت                  الربامج. أ/           

وهـذه اجملــاالت الثالثــة للرتبيـة الرايضــية تعتــرب جمـاالت متداخلــة وغــري مسـتقلة كــال منهــا عـن اآلخــرين فــالربانمج 
 فائــدة منهــا إن مل يظــل كلمــات علــى الــورق دون وجــود اإلمكــاانت املتاحــة مث أيخــذ طريقــة ضــئيلة أو كافيــة ال

مجوتنفيـذ الـربا اإلمكـاانت استخدام حسن تقع على العاملني املسؤولية النهائية يف حيسن استخدامها وكذلك

                                                 
 .23مفيت إبراهيم محاد :" تطبيقات اإلدارة الرايضية "، مرجع سابق ، ص   - 1
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 اإلدارة الرايضية:وظائف  -3
 مقدمة يف مفهوم التخطيط:

تنفيذ التخطيط عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله أولوية على مجيع عناصر اإلدارة األخرى إذ ال ميكن  
 1األعمال على خري وجه دون التخطيط هلا.

فالتخطيط مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ أي عمل واليت تنتهي ابختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب عمله  
وكيف يتم ومىت يتم ومن يقدم به، فالتخطيط سلسلة من القرارات اليت تتعلق ابملستقبل ويقول غايول "إن 

 2مل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا املستقبل...التخطيط يف الواقع يش
 أمهية التخطيط: -3-1

بدون وجود التخطيط تصبح القرارات اإلدارية عشوائية لذلك توجد أربع أسباب رئيسية توضح أمهية  
 3التخطيط.

 أوال: مواجهة حالة عدم التأكد والتغيري:
التغيري وعدم التأكد الذي ينطوي عليه املستقبل فاملسؤول ال  أصبح التخطيط أمرا ضروراي ملواجهة 

طبيعة الظروف املستقبلية والتغيريات احملتملة والنتائج املتوقعة  عرفيستطيع وضع أهدافه فقط وإمنا عليه أن ي
 وعالقة ذلك أبهدافه.

 اثنيا: الرتكيز على األهداف.
وبذلك يركز التخطيط على إعداد اخلطط الفرعية  التخطيط موجه يف املقام األول إىل إجناز األهداف 

وربطها ببعضها البعض وتقليل درجة احلرية يف هذه اخلطط كمدخل هبا وحتقيق اهلدف ويدفع ذلك املسؤولني إىل 

 أخذ الظروف ومبا يضمن حتقيق أهداف املنظمة.

 اثلثا: االستفادة القصوى من اقتصادايت التشغيل.
أكثر الوسائل والعمليات كغاية لتحقيق اهلدف كما يؤدي إىل ختفيض يساعد التخطيط على حتديد  

 التكاليف.

 

                                                 
  19,18ايضية "، مرجع سابق ، ص : اهيم محاد :" تطبيقات اإلدارة الر مفيت إبر  - 1

 .16، ص 1ط1996،السيد حسن شلتوت، حسن معوض: التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرايضية، دار الفكر العريب -  2
 .100,99بق ، ص امروان عبد اجمليد إبراهيم: اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية مرجع س  -  3
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 رابعا: تسهيل عملية الرقابة.
 إن املدير ال ميكنه متابعة أعمال مرؤوسيه بدون أن تكون لديه أهداف خمططة وعلى ضوئها  

 1ميكن التعرف على مستوى اإلجناز ابملقارنة هبذه األهداف.

 التخطيط:مبادئ وأنواع  -3-2
 :مبادئ التخطيط -أ

 ميكن فهم أمهية وطبيعة التخطيط من خالل أربعة مبادئ أساسية هي: 

مبدأ املسامهة يف حتقيق األهداف حيث ال بد أن تشارك اخلطة يف حتقيق األهداف اجلماعية ويشتق هذا املبدأ  -
 اهلدف النهائي.من طبيعة التنظيم فاخلطة تقرر مسبقا أي هي اإلجراءات املؤدية لتحقيق 

مبدأ أولوية وأسبقية التخطيط: يعترب التخطيط الوظيفة اإلدارية األوىل على ما عداها من الوظائف األخرى لذا  -
 فهو أساس حتديد األهداف كما ابت العمل الضرورية لتحديد نوعية العالقات التنظيمية ونوعية األفراد املطلوبني.

 عن هو وظيفة كل املديرين ابتداء من املدير العام إىل املالحظ أو مشرف مبدأ مشولية التخطيط: إن التخطيط -
العمل ومن هذا يتضح أن التخطيط يف أي مستوى حتكمه وإجراءات معينة، تتفاوت حسب املستوى اإلداري 

 ابلتايل فإن مشولية  التخطيط تزداد كلما اجتهنا إىل مستوى اإلدارة العليا.و 

فاعلية إذا ما مت تنفيذها وحتققت األهداف أبقل جهد كفاية و تكون اخلطة أكثر   فاعلية وكفاية التخطيط: -
وتكلفة والقياس والفعالية ال بد من قياس العالقة بني املدخالت املوارد املستخدمة واملخرجات وفق وحدات متفق 

 2عليها كساعات العمل مثال.

 أنواع التخطيط: -ب
 وتصنف اخلطط إىل عدة أنواع هي: 

 ب األهداف: حس -1
هي تلك الغاايت اليت تسعى إىل حتقيقها النشاط خالل فرتة زمنية معينة وال مينع هذا من وجود أهداف  

 خاصة لإلدارة حيث تساهم بدورها يف حتقيق أهداف التنظيم.
 
 

                                                 
      .08، ص 1999خيتم شامة وآخرون: اختاذ القرار اإلداري يف اإلنتاج ابستعمال بعض األساليب الكمية،  -  1
 .05، ص  نفس املرجع1999ج ابستعمال بعض األساليب الكمية،خيتم شامة وآخرون: اختاذ القرار اإلداري يف اإلنتا  -  2
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 حسب السياسات:  - 2
ارات املوجهــــة هــــي وســــيلة فقــــط لضــــبط الفكــــر والعمــــل التنظيمــــي وتوجيههــــا يف جمــــال إعــــداد واختــــاذ القــــر  

للمرؤوسـني وقـد يعـرب عنهـا يف شـكل كتـايب أو شــفوي فهـي تعكـس األهـداف وتسـاهم ابلتـايل يف حتقيقهـا أو تكــون 
 خمتلفة حسب املستوايت اإلدارية وال بد أن تكون واضحة.

 حسب اإلجراءات:  -3
طة يف املســتقبل فهــي هــي نــوع مــن اخلطــط حتــددها مســبقا الوســائل واألســاليب املعتــادة ألداء املهــام واألنشــ 

 هبذا الشكل مرشد للعمل أكثر من كوهنا مرشد للتفكري.
 حسب القواعد:  -4

تتضــمن القيـــام بعمـــل أو االمتنــاع عنـــه فهـــي تعـــين التحديــد الواضـــح للتصـــرف، تقييــد جمـــال التصـــرف وفقـــا  
 1للموقف، مثال استعمال أقنعة األمان اإلجباري، ممنوع التدخني داخل مكان العمل.

 املزااي األساسية للتخطيط: -3-3
 للتخطيط اجليد جمموعة من املزااي ميكن ذكر أمهيتها يف: 

 يساعد يف حتديد األهداف واإلجنازات الواجب الوصول إليها والرتكيز عليها. -

التخطـــيط الســـليم هـــو أســـاس الرقابـــة، حيـــث أن األهـــداف واإلجنـــازات يـــتم التعبـــري عنهـــا بواســـطة معـــايري رمسيـــة  -
 حقا على املقارنة بني الفعلي واملخطط وابلتايل حتديد االحنرافات واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها. تساعده

 يدعم نظام املعلومات واالتصال على توفري املعلومات وإيصاهلا إىل اجلهات املستفيدة. -

انتهـاز الفـرص املتاحـة يساعد املؤسسة على التكيف مع متغريات احمليط، حيث يظهر التمهيدات ويسـاعد علـى  -
 "جانب اسرتاتيجي".

يساعد على التقليل من األحداث الطارئة عن طريق التنبؤ هبا واالحتياط ملواجهتها والعمل على جتنـب األزمـات  -
 تفاداي ملخاطرها مبعىن مواجهة التغيري وعدم التقييم.

 ضعه اخلطة واملنافسة وإبداء الرأي.يشجع على االبتكار واإلبداع من خالل اشرتاك عدد من املديرين يف و  -
مجــــع املعلومــــات وحتليلهــــا  علــــى يســــاعد علــــى املنطــــق العلمــــي يف التفكــــري والتصــــرف، فعمليــــة التخطــــيط تشــــمل -

 واستخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات وهو ما جيعل عملية التخطيط أكثر فعالية.
 وارد املتاحة بشكل سليم ورشيد.يعترب مفتاحا للتطور والنجاح من خالل توجيه امل -

                                                 
 .347، ص 1993 ،1طوإدارة األعمال، املكتب العريب، اإلسكندرية، عبد الغفار حنفي ،عبد السالم أبو قحف: تنظيم -  1
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واقعيــة العــاملني مــن خــالل اشــرتاكهم يف عمليــة التخطــيط مــن خــالل وضــع األهــداف وحتــدي و يزيــد مــن محاســة  -

 1املعايري ما جيب عمله لتحقيق أهداف املخطط.

 2:وظيفة التخطيط واختاذ القرارات -3-4

ملنظمـة وأفضـل الطـرق إلجنازهـا، فـالغرض الرئيسـي مـن إن وظيفة التخطيط واختـاذ القـرارات تتضـمن حتديـد أهـداف ا
التخطـيط هـو تزويـد املـديرين خبطـة واضـحة تكـون مبثابـة اخلطـوط التنفيذيـة حتـدد مـا ينبغـي عملـه يف املسـتقبل، هــذه 

اخلطة حتدد لكل مدير برانمج العمـل املطلـوب منـه إجنـازه يف فـرتة زمنيـة مسـتقبلية ومنـه نـرى أبن العمليـة التخطيطيـة 
ات أمهية قصـوى ابعتبارهـا متثـل أهـم مكـوانت العمليـة اإلداريـة، وإذا كـان للتخطـيط معـان فمـا يهمنـا منهـا هـو مـا ذ

يــتم داخــل املنظمــات مــن حتديــد األنشــطة وتقــدير املــوارد واختيــار الســبل لتحقيــق األهــداف كمــا متكننــا أن نعــرف 
كـن أن نصـل ملرحلـة نقـول فيهـا أن التخطـيط قـد التخطيط أبنـه عمليـة مسـتمرة ال ينتهـي علـى اإلطـالق حبيـث ال مي

انتهى، واهلـدف النهـائي للجهـود التخطيطيـة هـو النتـائج املسـتهدف حتقيقهـا، وحـىت هـذه النتـائج مـا هـي إال خطـوة 

هــي  –ســنة مــثال  -لــذا فــإن النتــائج احملققــة بعــد فــرتة زمنيــة  ،غــري هنائيــة لتحقيــق األهــداف طويلــة األجــل املنظمــة
 على تقدم اإلدارة حنو األهداف بعيدة املدى. "عوائد مبكرة"

 ولكي تكون العملية التخطيطية شاملة جيب أن تغطي مخسة أبعاد: 
 موضوع اخلطة. -1

 عناصر اخلطة. -2
 الفرتة الزمنية اليت تغطيها اخلطة.  -3

 الوحدة اليت تعد عنها اخلطة. -4
 خصائص اخلطة. -5

 
 
 
 

                                                 
 )بتصرف(. 28,30، دار املعارف، القاهرة، بدون اتريخ نشر، ص واإلسرتاتيجيةأمحد ماهر: دليل املديرين يف كيفية إعداد اخلطط والسياسات  -  1
 .24بق ، ص امرجع س قرارات اإلداريةنظام املعلوماتية ودوره يف فعالية اختاذ ال نويوة صباح وآخرون: -  2
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 :اإلداريالتنظيم  -4

 تنظيم:مبادئ ال -4-1
 التدرج اإلداري: -1

يقــوم هــذا النظـــام علــى مبــدأ توزيـــع الســلطة علــى املســـتوايت املختلفــة للتوزيــع اهلرمـــي متوخيــا توزيعــه علـــى  

مسـتوايت مــن أسـفل إىل أعلــى حـىت ترتكــز يف النهايـة يف قمــة اهلـرم اإلداري، حيــث تتجمـع الســلطة يف النهايـة علــى 
 1رأس القمة.

 وحدة القيادة: -2
يعـــين أن يتعامـــل املـــرء املـــرؤوس مـــع رئـــيس واحـــد فقـــط مبـــا حيقـــق املســـؤولية اإلداريـــة وحتـــدد التسلســـل وهـــذا  

 القيادي من أعلى إىل أسفل ويزيد من فاعلية الفرد يف عمله.

 نطاق التمكن املناسب: -3
ة يعــين ذلــك املــدى الــذي ميكــن الــرئيس أن ينســق بــني جهــود عــدد مــن املرؤوســني للمســؤولية أمامــه مباشــر  

واملتصلني به دوما خالل العمـل، ويكـون مـن نتيجـة التنسـيق بـني جهـود هـؤالء املرؤوسـني اختـاذ القـرارات الصـحيحة 
 املالئمة.

 الالمركزية: -4
هلــا معنيــان مــن الناحيــة اإلداريــة فهــي إمــا تعــين عــدم تركيــز الســلطة وتفويضــها وحتديــد املســؤوليات بطريقــة  

ا متنــع جتمــع العمــل يف نقطــة معينــة، كمــا أن يف ذلــك عــدم إرهــاق للــرئيس تعطــي للمرؤوســني حريــة التصــرف، وهبــذ

األعلى وكما تعين التنظيم امليداين أي: عـدد الوحـدات الـيت تعمـل بعيـدا عـن املركـز الـرئيس للمنطقـة والالمركزيـة هبـذا 
 املعىن هلا انحية الوحدات العاملة يف امليدان ابملركز.

 التكامل: -5
األعمـــال أو الوظـــائف املتشـــاهبة يف وحـــدة واحـــدة، وهنـــا يتطلـــب جتنـــب االزدواج  وهـــو عبـــارة عـــن جتميـــع 

 والتداخل يف املهام وأوجه النشاط اليت تؤديها الوحدات املختلفة.

 

                                                 
. 64بق ، صامرجع س والتنظيم يف الرتبية الرايضيةاإلدارة مروان ع اجمليد إبراهيم:  -1  
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 توازن السلطة واملسؤولية: -6
ن املسؤولية عن عمل معني يلزم أن تقابلها السلطة الكافية إلجناز هذا العمل فال مسؤولية بدون سـلطة ومـ 

هنــا فــإن تفــويض االختصــاص جيــب أن يقــرتن بتفــويض الســلطة املناســبة ملمارســة مــا فــوض لــه واملــدير املســؤول عــن 

 برانمج معني جيب أن تكون لديه السلطات الكافية ملمارسة مهمته.

 التنسيق: -7
ن أن وهو الرتتيب املنظم للمجهود اجلمعي للوصول إىل وحدة العمل هتدف إىل حتقيق غرض مشرتك وميك 

والتناســق بــني الوحــدات العامــة التابعــة للهيئــات أي أن التنســيق هــو تنظــيم  االنســجاميتحقــق التنســيق عنــدما يســود 
اجلهــود بــني خمتلــف الوحــدات ابملنظمــة وإنشــاء عالقــة بــني هــذه الوحــدات عــن طريــق االتصــاالت الواضــحة لعمــل 

 ترتيب منطقي جلهود األفراد.

 مرونة التنظيم وبساطته: -8
ب أن ال يكــون مبالغــا فيــه ابلدرجــة الــيت جتعلــه معقــدا بــل جيــب أن يكــون التنظــيم ديناميكيــا أن يســمح جيــ 

 1كن أن حتدث يف املنشأة.ي<ممبقابلة التغريات اليت 

 حتديد املسؤولية بوضوح: -9
 يتطلب حتديد املسؤوليات كتابـة التعليمـات والتوجيهـات واألوامـر بطريقـة مبسـطة واضـحة ال غمـوض فيهـا 

 وهذا حيقق هدفني:

 جتنب الفوضى عند حبث املسؤولية. األول:

 فهم طبيعة الوظيفة والطريقة اليت جيب أن تؤدي هبا. الثاين:

 نطاق اإلشراف: -10
يوجد يف كل مركز إداري عدد معني لألفراد الذين ميكن لإلداري اإلشراف عليهم وإدارهتم بفعالية وخيتلـف  

 2للظروف احمليطة. هذا العدد من حالة ألخرى طبقا
 حبيب إىل تقسيم التنظيم اإلداري إىل ثالث مبادئ: "علي عباس"وقد ذهب  
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 أوال: التنسيق:
ومعنــاه توجيــه اجلهــود القــدرات البشــرية حنــو حتقيــق اهلــدف احملــدد أبقصــى كفايــة واقــل نفقــات واقــل جهــد  

 يلي: ووقت ومتلك السلطة العليا هذا احلق املتمثل فيما

 قوانني واللوائح التنظيمية.إصدار ال -أ
 التنسيق بني اإلدارات املختلفة. -ب

 اثنيا: تدرج السلطة الرائسية.
معنــاه وجــود قيــادة عليــا تتمتــع ابلســلطة والتوجيــه تليهــا مســتوايت أدىن مــن القيــادات والرؤســاء واملشــرفني  

 عماهلم أمامها.تفوضهم القيادة بعض صالحياهتم ليتمكنوا من القيام بواجباهتم وتسأهلم عن أ

 اثلثا: حتديد الواجبات واألعباء لإلدارات:
 تقسم على أساس التخصيص واملقدرة النفسية واملهنية لألقسام:  

 قسم استشاري يرسم السياسات. -
 1.قسم تنفيذي -

 أنواع التنظيم: -4-2

 أوال: التنظيم الرمسي:
ندسـي، وبتحديـد العالقـات واملسـتوايت هو الذي يهتم ابهليكل التكويين للمنظمة وبشكلها أو مظهرهـا اهل 

وتقســـم األعمـــال وتوزيـــع االختصاصـــات كمـــا أرادهـــا املشـــرع، أو املخطـــط كمـــا وردت يف الوثيقـــة الرمسيـــة للمنظمـــة 

وحتاول نظريـة التنظـيم الرمسـي الوصـول إىل البنـاء املنطقـي والتحديـد العلمـي لوظـائف كـل إجـراء وأداء كـل عمليـة مـن 
لنـــاتج النهـــائي لعمـــل املنظمـــة، ويقتضـــي التنظـــيم الرمســـي أن تضـــم كـــل مؤسســـة حـــىت التنظـــيم العمليــات الـــيت تكـــون ا

احلكومي على شكل هرم ذي قاعدة عريضة تضم الوحـدات علـى املسـتوى التنفيـذي وهـذه القاعـدة تـدعم التكـوين 
يـادة يف شـخص اهلرمـي املـدرج األعلـى يف شـكل أقسـام وإدارات ومصـاحل وهكـذا حـىت قمـة التنظـيم حيـث ترتكـز الق

 2ميارس السلطة الكاملة على املؤسسة كلها.
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 اثنيا: التنظيم غري الرمسي:
يهتم هذا التنظيم ابالعتبارات والدوافع اخلاصة ابألفراد واليت ال ميكن توضيحها بطريقـة رمسيـة خمططـة علـى  

ظـيم نتيجـة للـدور الـذي يلعبـه بعـض أساس أهنا تتولد تلقائيا وتتبع مـن احتياجـات العـاملني ابملنظمـة وينشـأ هـذا التن

األفـراد يف حيـاة املؤسسـة فهـو يهــتم ابلتنظـيم كمـا هـو كــائن ولـيس كمـا جيـب أن يكـون رمسيــا، كمـا أننـا منثـل العالقــة 
 1الشخصية املتداخلة يف التنظيم.

 وهناك العديد من التعريفات للتنظيم غري الرمسي نذكر منها: 
لــى أنــه جتميــع لألعمــال الالزمــة لتحقيــق أهــداف املنشــأة وإمنــا كــل يعــرف كــل مــن "كــونرت" و "أدووانل" ع 

جمموعة من جمموعات العمل إىل مدير حتول السلطة والتنسـيق بينهمـا أفقيـا ورأسـيا داخـل هيكـل تنظيمـي للمنشـأة، 
يم ويعـرف "لـويس ألـن" علـى أنـه: "عمليـة جتميـع وحتديـد للعمـل املطلـوب أداؤه مـع حتديـد السـلطة واملسـؤولية وتصـم

 العالقات هبدف متكني األفراد من العمل أبكثر فاعلية لتحقيق األهداف.

 التنظيم واهليكل التنظيمي:
حمــددة  قوالــبويتطلــب التنظــيم اإلداري وضــع هيكــل ألي منظمــة تفــرغ فيــه الواجبــات واالختصاصــات يف  

 2وأقسام معينة منها االزدواجية وتضارب أو تداخل الصالحيات يف العمل اليومي.

 فوائد التنظيم: -4-3
اجلماعيـة وهـو هبـذا يقلــل مـن التعـارض االحتكـاك بقصــد  تاجملهـوداإن التنظـيم حيقـق التنسـيق بـني خمتلــف  

حتقيق األهداف وهو حيقـق االسـتخدام األمثـل للطاقـات املاديـة والبشـرية وكمـا أنـه حيقـق اإلشـباع األمثـل للحاجـات 
 لعمال يف املشروع، فالتنظيم يؤثر يف الناس من مخس زوااي خمتلفة هي:والرغبات اإلنسانية لإلداريني واملوظفني وا

يقســم التنظــيم العمــل بــني العــاملني، حيــدد االختصاصــات ويركــز اهتمــام العامــل وجهــده علــى الــدور احملــدد لــه،   -1
 كما حيدد نشاطه يف إطار هذا الدور.

 ابملؤشرات اليت هتديهم يف أداء العمل. نيينقل التنظيم القرارات إىل إجراء املنظمة، وميد املوظف -2
 حيدد التنظيم منطية، العمل ابالستناد إىل اإلجراءات املفصلة والقواعد احملددة اليت حتكم سري العمل. -3
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يـــوفر التنظـــيم نظامـــا لالتصـــاالت يف املؤسســـة ســـواء االتصـــاالت الرمسيـــة أو غـــري الرمسيـــة مبـــا يضـــمن نقـــل كــــل  -4

 ملني.املعلومات إىل مجيع العا
حيقق التنظيم تنميـة وتـدريب العـاملني فيـه، وذلـك مـن منطلـق إميـان التنظـيم أبمهيـة التـدريب والوصـول ابلعـاملني  -5

    1إىل اختاذ قرارات أفضل.

 التنظيم يف اجملال الرايضي:-4-4
لمسـؤوليات إذا كان التخطيط أساس العملية اإلدارية فإن التنظيم هو إطارها اخلارجي ففي التنظيم حتديد ل 

والســــلطات الــــيت حتـــــدد املشــــرفني واملنفــــذين يف جمموعـــــة مــــن العالقـــــات الرمسيــــة، فبعــــد حتديـــــد األهــــداف واخلطـــــط 

 والسياسات اليت هتدف إىل حتقيق األهداف ال بد أن يكون هناك تنظيما مالئما.
توزيــع ألنشــطتها علــى ففــي جمــال الرتبيــة البدنيــة والرايضــية الكثــري مــن األنشــطة الــيت ال بــد هلــا مــن تنظــيم و  

 أقل تكلفة. زائداألفراد مع تفويض السلطة إلجنازها أبعلى مستوى ألداء يف أقصر وقت 

فــالتنظيم الفعــال يف جمــال الرتبيــة البدنيــة حيقــق حتديــدا واضــحا للواجبــات واملســؤوليات والعالقــات مــع هتيئــة  
 الظروف النفسية واملعنوية لألفراد العاملني أثناء التنفيذ.

ما خيدم التنظيم اجليد االستخدام األمثل للطاقـات البشـرية واملاديـة يف الـربامج الرايضـية وأنشـطتها وحيقـق ك 
 اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية لألفراد.

 الرقابة اإلدارية: -7
حقيـق هي عملية يتأكد بواسطتها املديرون من احلصول على املصادر واستخدامها بشكل مـؤثر وعملـي لت 

أهداف املؤسسة أي أهنا عملية ديناميكية تتطلب إجراءات مدروسة من أجل التماشي وفـق املخطـط، والسياسـات 
 اليت مت تطويرها وصياغتها من قبل.

 2وهي العملية اإلدارية اليت مت مبوجبها التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق ملعايري اخلطط املدروسة. 

 التأكــد مــن حتقيــق األهــداف حســب اخلطــة املوضــوعة وهــي الــيت تســتهدف فهــي الوظيفــة الــيت هتــدف إىل 
قياس مدى النجاح يف بلوغ األهداف وإجناز األنشطة والتأكد من أن مجيع النشاطات تسري وفق األسلوب املرسوم 
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ألداء أو املخطــط هلــا والقيــام ابختــاذ اإلجــراءات التصــحيحية الالزمــة يف حالــة اكتشــاف أي احنــراف أو فــروق بــني ا

  املخطط واألداء الفعلي.

 تعريف الرقابة اإلدارية: -7-1
هـي عمليــة تنظــيم وضــبط وتعــديل األنشــطة التنظيميـة بطريقــة تــؤدي إىل املســاعدة يف إجنــاز األهــداف تبــدأ  

اقبـة الرقابة اإلدارية الفعالة ابلتزامن مع عمليـة التخطـيط االسـرتاتيجي فهـي تـزودان ابألسـاس الـذي يـتم بنـاء عمليـة مر 

حبيـث تـتمكن اإلدارة مـن معرفـة مـدى التقـدم يف  اإلسـرتاتيجيةالتصرفات واإلجراءات اليت تتم بغـرض تنفيـذ اخلطـط 
 تنفيذ اخلطط ومدى جودة األداء.

 وهناك عامالن أساسيان هلما أمهية يف جناح عملية الرقابة ومها: 
بعمليــة الرقابـة لــذلك ينبغــي عـن املســؤول أن يتوقــع  احلـوافز والعقبــات الــيت يتوقـع املــدير أن يواجههــا عنـد القيــام -1

 وجود مقاومة مما يتطلب الكشف عن هذا العمل وموجهته.

 جيب على املسؤول أن يراقب بعض اجلوانب ذات العالقة ابلسلوك التنظيمي. -2

 معىن الرقابة:
إدراكهــا يف وقتهــا احملــدد، الرقابــة اإلداريــة هــي متابعــة عمليــات التنفيــذ ليتبــني مــدى حتقيــق األهــداف املــراد  

وحتديـد مسـؤولية كـل ذوي سـلطة والكشـف عـن مــواطن العيـوب واخللـل حـىت يـتمكن تفاديهـا والوصــول ابإلدارة إىل 

 أكرب كفاءة ممكنة.

 حماور الرقابة:
 1تتم الرقابة اإلدارية على نوعني من املستوايت التنظيمية: 

   النوع األول:

مســتوى التشــغيل كمــا يهــتم املســؤول ابســتخدام املــوارد البشــرية واملاليــة واملعلومــات وهــي تــتم علــى  :الرقابــة التشــغيلية

 لتنفيذ األهداف التنظيمية.
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 النوع الثاين:

الرقابــة اإلســرتاتيجية: فاحملــدد الثــاين للرقابــة اإلداريــة خــارجي فــاإلدارة مســؤولة عــن اإلســرتاتيجية ونظــرا ألن 
حيــث  اإلســرتاتيجيةارة العليـا لــذا مسيــت الرقابـة علــى هـذا النــوع ابلرقابـة هـذه االســرتاتيجيات توضـع يف مســتوى اإلد

يتوىل كبار اإلداريني مجع املعلومات عـن املنافسـني املـوردين املسـتهلكني للمجتمـع أو البيئـة الـيت تعمـل وتتعامـل فيهـا 
 1بطريقة مالئمة. املنظمة ومن مث تراقب التطورات اليت تؤثر على اخلطط وأسلوب وطريقة تنفيذ هذه اخلطط

 مبادئ الرقابة اإلدارية: -5-
حــىت تقــوم أي مؤسســة بوظائفهــا املتعــددة واملتنوعــة ولقيــاس درجــة تقــدمها يف النشــاط الــذي تزاولــه وتقريــر  

مدى كفاءة إجنازه، ال بد من وظيفة تطبق على كل مسـتوى مـن مسـتوايهتا اإلداريـة وهـذه الوظيفـة تتمثـل يف الرقابـة 

 2م به من وظائف ونشاطات مبختلف أنواعها واليت يتم بفضلها الوصول إىل األهداف املسطرة.على كل ما تقو 
 ولكي يكون نظام الرقابة فعاال وانجحا ال بد من توفر عدة مبادئ وهي: 

 الرتكيز على األهم: -1
تنفيـذه  عمليا ميكن الرقابة على كل شيء فحدود الوقت واملكان والتكلفة ال يسمح بتغطيـة كـل شـيء يـتم 

 والرقابة عليه بل جيب أن تتم الرقابة على األشياء اهلامة واحلرجة.

 توفر املعلومات: -2
ال بــد مــن تــوفر املعلومــات عــن كــل مــن اخلطــط والتنفيــذ الفعلــي هلــا للتعــرف علــى مــا حــدث حــىت ميكــن  

 التعرف على االحنرافات وأسباهبا.

 الوقت املناسب: -3
ات قيمة إذا جاءت يف وقتها حيث تفقد معناها وقيمتها إذا كانت متأخرة، إن املعلومات املقدمة تكون ذ 

 ويتميز النظام الرقايب السليم أبنه يوفر البياانت للمديرين يف الوقت املناسب، ويف حلظة االستخدام واالحتياج له.

 

 

                                                 
 . 156بق ، ص امرجع س ،اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضيةمروان ع اجمليد إبراهيم: :  - 1
 .5، ص 2003لبىن عايب وآخرون: دور الرقابة اإلدارية يف فعالية التطوير اإلداري،  - 2
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 التكامل: -4
ص نظــام التخطــيط فكــل مــا جيــب أن يتكامــل نظــام الرقابــة مــع األنظمــة اإلداريــة ابملؤسســة وعلــى اخلصــو  

 يستخدم للتخطيط ميكن أن يكون أداة جيدة للرقابة.

 املوضوعية: -5
يعــين ذلــك عــدم أخــذ عمليــة الرقابــة واكتشــاف االحنرافــات علــى أهنــا عمليــة شخصــية وإال أصــبحت تتســم  

املـديرين تـوخي  ابلتمييز ورمبا تؤدي إىل تكـوين معلومـات شخصـية وآراء غـري دقيقـة كمـربر للتصـرف العالجـي فعلـى

 1احلذر يف استخدام املعلومات والتحقق من دقتها.

 الدقة: -6
قد يقـوم املـدير املـايل بتخفـيض أرقـام االسـتهالك فيزيـد الـربح بطريقـة غـري دقيقـة وغـري حقيقيـة وعليـه يعمـد  

 ياانت.بعض املديرين إىل عدم الدقة يف حتميل أمجالياهتم وعلى القائمني ابلرقابة التحقق من دقة الب

 املرونة: -7
أن يتمتــع النظــام الرقــايب بدرجــة كبــرية مــن املرونــة حبيــث يكــون قابــل للتعــديل والتعيــري وفقــا لظــروف احمليطــة  

 وظروف العمل.

 التحكم الذايت: -8
يقصــد بــذلك أن تتــوافر مجيــع أجــزاء نظــام القــدرة علــى الرقابــة الذاتيــة أي القــدرة علــى التنبــؤ ابالحنرافــات  

 ني املعايري املخططة واألداء الفعلي.وحتديدها ب

 املالئمة: -9
نظــام الرقابـــة مــع مكــوانت اهليكــل التنظيمـــي وإجرائــه ألن ذلــك يــؤثر يف حتديـــد  قفــاويقصــد بــذلك أن يتو  

 مسارات تدفق املعلومات والبياانت.

 االتصال: -10
قب فالعالقـة غـري املباشـرة بـني طـريف ضرورة حتقيق اتصال مباشر بني طريف العملية الرقابية ومها املراقب واملرا 

 العملية الرقابية قد يرتتب عليها تشوش أو ضياع املعلومات والبياانت الضرورية لعملية الرقابة.

                                                 
 .636، ص 2002 -2001ات، الدار اجلامعية اإلسكندرية، ومهار  مبادئأمحد ماهر وآخرون: اإلدارة  - 1
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 التجاوب: -11
تعتمد عملية الرقابة على التجاوب بني من يقوم ابلرقابة ومـن تـتم رقابتـه وعلـى هـذين الطـرفني أن يعرفـا أن  

قــق وظائفهمــا ويــتم هــذا التجــاوب مــن خــالل تبــادل املعلومــات الالزمــني لتحقيــق الغــرض مــن تفامههمــا وجتاوهبمــا حي

 الرقابة.

 اقتصاداي: -12
 1ال يرتتب على نظام الرقابة تكاليف عالية جراء استخدامه يف التنظيمات اإلدارية. 
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 : خالصة
ت املختلفــة حــىت أصــبح علمــا مــن العلــوم اإلنســانية البــارزة لقــد عــرف اإلنســان اإلدارة عــرب العصــور واحلضــارا     

والذي اسند على طرق ومبادئ ونظرايت عديدة واملنشـآت الرايضـية حتتـاج إيل إدارة وتنظـيم جيـدين إن اإلجنـازات 
يف املســـتوايت العاليـــة ابلـــرغم مـــن حتقيقهـــا إال أن هنـــاك جهـــود أخـــرى تضـــاف إيل مجيـــع اجلهـــود املبذولـــة وتتمثـــل 

ت املدير والفريق وميتد ليشمل اإلدارة وهذا يقودان إيل أننا ال نستطيع حتقيـق أي تطـور ملمـوس يف أي حقـل مبهما
 إذا مل يصاحب ذلك عمل إداري جيد والذي جيب أن يستند إيل مبادئ اإلدارة العلمية احلديثة.

مـي ملعاجلـة أمورهـا وحـل مشـاكلها إن التطور الذي طرق الرتبية الرايضية مؤخرا جعلها تسـتعني ابألسـلوب العل     
 فكان لزاما أن تلجأ إيل التنظيم املربمج واإلدارة اجليدة كفن وعلم لتنظيم أنشطتها املختلفة .

فاإلدارة الرايضية تقود التقدم وتعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري وتنميـة عواملـه وحتريـك متطلباتـه وهـي      
ز وتطـــويره كمـــا ونوعـــا إن مســـألة إدارة وتنظـــيم املنشـــآت الرايضـــية واحـــدة مـــن أهـــم اإلدارة الفاعلـــة يف زايدة اإلجنـــا

 املسائل اليت ميكن أن تؤثر على عمليات صنع التطور. 
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 :متهـيد
من أجل الوصول إىل احلقائق املوجودة يف جمتمع الدراسة، ويهدف هذا الفصل تعد الدراسة امليدانية وسيلة هامة 

،سيتناول  إىل تبيان منهجية الدراسة وإجراءاهتا وأدواهتا املستخدمة لتحقيق أهداف الدراسة وإجناز اإلطار العلمي
م استعراض ووصف جملتمع الدراسة وحجمه، وسيت الباحثالفصل توضيح ألسلوب الدراسة املستخدم من طرف 

 اويتضمن الفصل وصف األدواتأدوات الدراسة وطرق احلصول على البياانت املطلوبة ومدى صدق وثبات هذه 
لإلجراءات اليت قام هبا الباحث يف تصميم أداة الدراسة، وينتهي الفصل ابملعاجلات اإلحصائية املستخدمة للوصول 

 يف ضوء اإلطار العام للدراسة. إىل النتائج وتفسريها والتعليق عليها وحتليلها وذلك
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 الدراسة االستطالعية: -1
إن اخلطوة األوىل اليت قمنا هبا يف حبثنا هي الدراسة االستطالعية اليت هلا أمهية كبرية، حيث تعترب القاعدة اليت     

أيضا نقوم بتفسري النواحي اخلاضعة  يبين عليها الباحث تصوراته األولية حول دراسته وميدان تطبيقها، وعن طريقها
للدراسة من املمارسة امليدانية، وقد مت القيام بدراسة استطالعية من خالل القيام مبقابلة مع عينة من أفراد جمتمع 

( إداريني وتوزيع استمارة استبيان على هذه العينة من أجل التأكد من مدى مطابقة جمتمع 02البحث قدرها )
 ليت سنقوم هبا.الدراسة للدراسة ا

اهلدف من الدراسة االستطالعية هو التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث ومدى صالحية األداة املستعملة    
حول موضوع البحث وحىت نتمكن من معرفة خمتلف اجلوانب املراد دراستها قمنا بزايرة مديرية الشباب والرايضة 

ة جبوانب املشكلة املعاجلة يف حبثنا، وذلك من خالل التعرف على بوالية الوادي وذلك من أجل اإلملام واإلحاط
 اهلدف من هذه اخلطوات :"دور االستثمار البشري يف التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية" وكان 

 إعداد أرضية جيدة للعمل وجتنب املشاكل مستقبال . -
 ضبط اإلشكالية وفرضيات الدراسة. -
 اجملتمع األصلي من أجل التعرف على أهم إجراءات التطبيق امليداين . ضبط عينة البحث اليت متثل -
 كذلك ضبط التغريات احملرجة اليت حتول دون حتقيق أهداف الدراسة .  -
 أجراء مقابالت ومناقشات حول استمارة االستبيان لغرض تعديلها والوصول إىل صياغتها النهائية. -
 :الدراسة جماالت -

 يت هذه الدراسة مبقر إدارة مديرية الشباب والرايضة بوالية الوادي.أجر  :املكاين اجملال
ة صلب النص القانوين "مديري ألخرى املمثلة لوزارهتا وتسمى يفعبارة عن جهاز تنفيذي كباقي األجهزة ا وهي    

املؤرخ يف        234/90وقد أنشـــأت مديرية الشباب والرايضة مبوجب املرسوم التنفيذي رقــم ةوالرايضيالشباب 
ثــم بعدها جاء مرسـوم ، حل ترقية الشباب ابلوالية وعملهاالذي حيدد قواعد تنظيم مصا 1984جويلية  28

واملتضمن تغيري  1990نوفمرب 23  املؤرخ يف   283/93تنفيذي يعدل يف تسمية املديرية وهو املرسوم التنفيذي 
  .الشباب والرايضةتسمية مصاحل ترقية الشباب يف الوالية إىل مديرية 

 2006سبتمرب  28املوافق لـــــــ  1427رمضان عام 5ؤرخ يف امل 345-06وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم:    
 هي هيئة تنفيذية اتبعة لوزارة الشباب والرايضة، ،الذي حيدد قواعد تنظيم مديرايت الشباب والرايضة وتسريها

العمل اجليد لإلدارة اخلارجية  ىواليت تسهر عل ،طرف الوايلحيث يشرف عليها مدير تنفيذي يكون منتدب من 
هياكلها وتنظيمها وإعداد الربامج و  ات اجلمعية للشباب والرايضةترقية احلرك ىوهي هيئة تعمل عل والداخلية،

 طويركذا إعداد خمططات تو  تأطريالاهلادفة وتعميم الرتبية البدنية والرايضية السيما الوسط الرتبوي والتكوين و 
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الرايضة للوالية ابلتنسيق مع جممل اهلياكل واهليئات املعينة، حيث تضم مديرية الشباب والرايضة للوالية وحتت 
 مصاحل وتنظم كاأليت: 04سلطة املدير اربع

 ـ مصلحة الرتبية البدنية والرايضية.            1
 ـ مصلحة نشاطات الشباب. 2
 ـ مصلحة االستثمارات والتجهيزات.3
  .1ـ مصلحة التكوين وإدارة الوسائل 4
ابلنسبة للجانب النظري  مارسشهر  أخرامتدت فرتة الدراسة من أواخر شهر جانفي إىل غاية  اجملال الزماين: -

                 أما ابلنسبة للجانب التطبيقي فقد قام الباحث بزايرة مديرية الشباب والرايضة بوالية الوادي 
وذلك إلجراء الدراسة االستطالعية وبعد ذلك قام الباحث بتوزيع استمارة االستبيان  2016/ 04/ 03بتاريخ 

 .28/04/2016إىل غاية 13/04/2016على عينة البحث ودامت من 
 :يف الدراسة املنهج املتبع -2

 حلقيقةا إىل الوصول أجل من وضعها يتم اليت واألسس القواعد من جمموعة العلمي البحث يف املنهج ميثل     
 أنه " ابتنيايد و بوحوش يرى .ومستمر دائم بناء لكن ألحد ملك ليست األخرية هذه أن مبدأ من انطالقا
 املواضيع ابختالف خيتلف البحث ومنهج " احلقيقة تشافكال  املشكلة دراسة يف الباحث يتبعها اليت الطريقة
 2.العلمية املناهج من أنواع عدة توجد وهلذا املعاجلة

 للظاهرة علمية دقيقة أوصاف جبمع يهتم والذي التحليلي الوصفي املنهج استعمال هذه دراستنا تدعيوتس    
 واملعتقدات اآلراء على التعرف يف الوصفي املنهج يستخدم ماك وتفسريه، الراهن الوضع ووصف املقصودة،

 موضوع لظاهرة أفضل موفه التحقق أجل من الوصف الباحث ويستخدم واجلماعات، األفراد عند واالجتاهات
 تفسريها يتضمن ألنه ذلك من أبعد هو ما إىل ميتد إمنا وتدوينها البياانت مجع على يقتصر ال وهو البحث،

 يكون أن جيب مبا ومقارنتها املتشاهبة، الظواهر من وغريها الظاهرة هذه بني توجد اليت العالقات ومعرفة ذلك،ك
  3.لألحداث املستقبلية التنبؤات ووضع لهاح وطريقة املشكلة حدوث سبب على للتعرف

 
 
 

                                                 
 4ص.2003املسيلة، رسالة ماجستري، قسم العلوم التجارية، دومي عبد الوهاب: "تصميم و إجناز نظام معلومايت لتسيري مصلحة الرايضة"،  - 1

89.ص1995مد دينياابت: منهج البحث العلمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،عمار بوحوش وحم - 2  
هللا  أمحد: املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية البدنية والرايضية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  داود، عطاء عبد اليمني بو - 3
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 ويفسر البحث موضوع الظاهرة وصف حياول الذي الوصفي املنهج استخدام على الدراسة هذه تعتمد    
 البحث موضوع الظاهرة تلك عن املعرفة رصيد هبا يزيد مفيدة تعميمات إىل الوصول يف أمال   ويقيم ويقارن
 لتدعيم والضعف القوة جوانب لتشخيص احلاضر وتبصر العرب الستخالص ضياملا إىل احلاضر من ينفذ الذي
 واقع من يستخلص أن حماوال   املستقبل إىل احلاضر من وينفذ الضعف، جوانب ومواجهة القوة جوانب مجيع

                                                     1.التالية املراحل يف قرارات من بشأهنا يتخذ وما أمرها، إليه يؤول أن حيتمل مبا تنبؤات الدراسة
 جمتمع وعينة الدراسة: -3
  الدراسة: جمتمع-3-1

هو "جمموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة مسبقا اليت ترتكز  grawitzواجملتمع حسب تعريف    
  2عليها املالحظات ".

اصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن وجمتمع البحث يف العلوم اإلنسانية هو جمموعة عن   
 3غريها من العناصر األخرى واليت جيري عليها التقصي.

إن اجملتمع يعترب مشول كافة وحدات الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها، وجمتمع الدراسة يتكون من إداريي     
سب املعلومات اليت حتصلنا عليها من رئيس إداري( ح 30مديرية الشباب والرايضة بوالية الوادي والبالغ عددهم )

 قسم املوارد البشرية يف املؤسسة.
    :وكيفية اختيارها الدراسة عينة -3-2

إن حتديد واختيار عينة الدراسة له أمهية كبرية وأساسية يف أي حبث علمي، وهي ختتلف ابختالف املوضوع،    
ار العينة، حيث أن اختيار العينة املالئمة للبحث من فصحة نتائج الدراسة أو خطئها يتوقف على طريقة اختي

أهم املشكالت اليت تواجه أي ابحث يف أي حبث اجتماعي، فالعينة من الضروري أن حتمل اخلصائص 
  واملميزات اليت متثل اجملتمع األصلي اليت أخذت منه العينة، حيث متثله متثيال صحيحا.

للدراسة وحىت  املتاحىل القاعدة العلمية يف اختيار العينة من اجملتمع نظرا إىل حجم جمتمع الدراسة ونظرا إ    
الدراسة مجيع مفردات  من خالل ،  قمنا ابستخدام أسلوب املسح الشاملتكون العينة ممثلة جملتمع البحث، 

 إداري( وذلك لتحقيق نتائج أكثر دقة وموضوعية. 30جمتمع الدراسة والبالغ عددهم )
                         الطريقة اإلحصائية ومراحل البحث العلمي تبني أنه عند تصميم التجربة على الباحث تعريف عند تعرضنا إىل    

 كوان من جمموعة صغرية من األفراداجملتمع اإلحصائي تعريفا دقيقا، وإذا كان اجملتمع اإلحصائي م

                                                 
ل: مناهج البحث العلمي وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية، مكتبة االجنلو املصرية، أبو حطب، فؤاد وصادق آما - 1

 102ص .1991القاهرة،
، موريس أجنرس: "منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية تدريبات علمية" )بوزيد صحراوي و آخرون، مرتجم(، دار القصبة للنشر، اجلزائر - 2

  29ص.2004
 119ص.2002، اجلزائر، 1رشيد زروايت: تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ، دار هومة، ط - 3
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 تم مسح شامل لكافة عناصر اجملتمع، ويشار ا ياستها وتناوهلا مجيعا ابلبحث عندهأو العناصر اليت ميكن در 

 1.للمجتمع اإلحصائي يف هذه احلالة أبنه جمتمع حمدود
 ضبط متغريات الدراسة: -3

 استنادا إىل فرضية البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين اثنني احدمها مستقل واألخر اتبع.   
 2نتائج التجربة. : يعرف على انه املتغري الذي يؤثر علىاملتغري املستقل -
 املتغري املستقل يف حبثنا هذا هو: االستثمار البشري. و
متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول أتثري قيم املتغريات  املتغري التابع: -

 تابع.األخرى،حيث كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على قيم املتغري ال
 واملتغري التابع يتمثل يف : التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية.

 أدوات مجع البياانت واملعلومات: -4
وهو "منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول  :االستبيان -4-1

 موضوع أو مشكلة أو موقف ما "
الدراسات و  سئلة مت إعدادها من خالل اإلطالع على جمموعة من األحباث تتضمن االستمارة جمموعة من األو 

للتأكد من أن  أراء بعض األساتذة وكذا من خالل املقابلة وأراء املوظفنيالسابقة املتعلقة ابملوضوع، ابإلضافة إىل 
 دراستنا استبيان تكوني ،الوصول إىل األهداف املرجوة منهاصياغة األسئلة تعترب مناسبة لتغطية موضوع الدراسة و 

 مصمم املثارة للتساؤالت بديلة حلولك طرحا مت اليت الفرضيات من جزئية فرضية يقابل حمور لك حماور ثالثة من
 وقسم كما يلي: ليكرت طريقة على
 دارةاإل يف للتوظيف مدروسة معايري ةالبشري املوارد الستقطاب :مفادها اليت وىلاأل ابلفرضية املتعلق :األول احملور

 مغلقةأسئلة  (10ة)عشر  من ويتكون ، الرايضية
 اإلدارةسياسة واضحة لدى  البشرية املواردلتكوين ورسكلة  :مفادها اليت ةنيالثا ابلفرضية املتعلق :ينالثا احملور

 .مغلقة ( أسئلة10) ةعشر  من ويتكون ، ةيالرايض
 لموظفنيل الفعلي املردود يعكس دور  البشرية املوارد تقييم نظامل :مفادها اليت ةثالثال ابلفرضية املتعلق :ثالثال احملور

 .مغلقة ئلةس( أ10 ة)عشر  من ويتكون ، الرايضية اإلدارةيف 
مت وضع األسئلة ابللغة العربية الفصحى وذلك نظرا لطبيعة التكوين لدى املبحوثني، و عدم وجود أي صعوبة  -

يل ال داعي لكتابتها ابللغة األجنبية وخاصة أن الباحث أشرف على يف التعامل مع الصياغة العربية لألسئلة و ابلتا
القيام بتوزيع وشرح األسئلة لكل أفراد العينة من أجل  ضمان موضوعية و دقة املعلومات املتحصل عليها، كما مت 

                                                 
115،ص 2006، دار امليسرة، عمان،1فريد كامل، أبو زينة وآخرون: مناهج البحث العلمي،ط - 1 
    27.ص2006، عمان، 1، ط2حث العلمي، دار املرية، جأبو زينة وآخرون: مناهج البحث العلمي اإلحصاء يف الب  - 2
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سهلة الفهم  األخذ بعني االعتبار عند صياغة أسئلة االستمارة استخدام العبارات الواضحة و املتداولة حبيث تكون
 و يف متناول مجيع املستجوبني.

 اخلصائص السيكومرتية لألداة: -4-2
ويعد أهم الشروط الواجب توفرها يف أدوات القياس، وهو من أهم معايري جودة االختبار،  :صدقال -4-2-1

 1 { "هو الدقة اليت يقيس هبا االختبار ما وضع ألجله".1951ويعرفه ليند كويست }
 ابلصدق ويقصد ابلبحث القيام عند مراعاهتا الباحث على جيب اليت املقاييس أهم من الصدق مقاييس إن    

 حساب طريق عن الصدق درجة حساب ميكن انه على أيضا زكوير  لقياسه، وضع ما بقياس االختبار صحة
 األسلوب أو األداة صالحية على يوافقون الذين احملكمني عدد زاد فكلما احملكمني، هؤالء بني االتفاق نسب

 على االستبيان عرضنا حيث عالية، الظاهري الصدق نسب أن على ذلك دل الدراسة هذه أهداف لتحقيق
 بعض مع الدراسة، مبوضوع املقياس مالئمة مدى أبدوا الذين ، يف جمال الدراسة املختصني األساتذة من جمموعة

 ماك الباحث، حددها اليت الدراسة وموضوع املختارة ةاألدا تطابق بني املباشرة العالقة بتحديد اخلاصة التوجيهات
 يف االستبيان وإخراج املقرتحة التعديالت إبجراء قمنا ثيح اإلجاابت، وبدائل األسئلة يف التعديالت بعض طرحوا
 ( من طرف األساتذة احملكمني .3أنظر إىل امللحق رقم ) .النهائية صورته

  :ثباتال -4-2-2

 عدد العبارات ورـــــــــالـــــمــــــح
معامل 

الثبات "ألفا 
 كونباخ"

 0,820 30 الــمـجـمـــوع الكـلــــي

 
                                           2.إليها أشار ما حسب وهي الثبات حلساب طرق أربع اإلنسانية العلوم يف اإلحصاء تبك أغلبية حتدد    

 .التباين حتليل طريقة - املتكافئة االختبارات طريقة -النصفية التجزئة طريقة -االختبار إعادة طريقة -     
        املستعملة األدوات ثبات درجة حساب تتم االستبيان، ثبات حساب يف االختبار إعادة طريقة اعتمدان وقد    
 مرة، من ثركأ ملقياسا توزيع إعادة حالة يف متشاهبة نتائج أو النتائج نفس على احلصول ميكن أنه دكالتأ أجل من
             اإلحصائية الربامج حزمة طريق عن وحتليلها العبارات تبويب بعد األجوبة، بني برياك تباينا يوجد ال أنه مبعىن   

(0.68SPSS.)  تعترب هذه  0.82( ب رونباخك ) درجة ثبات ألفاالكلية توصلنا إىل درجة الثبات املبينة

                                                 
 177ص .2006، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، 1نصر الدين رضوان: املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرايضية، ط - 1

العريب،  لفكر البهي: علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري، دارا سيد فؤاد -1 
381ص1987القاهرة،  
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 .الدراسة هذه أغراض يف تستعمل ألن وصاحلة اثبتة األدوات هذه أن دكنتأ جيعلنا مما ة،عالي رونباخك القيمة أللفا
 املوضوعية: -4-2-3

من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط املوضوعية والذي يعين التحرر من التحيز     
وميوالته وحىت حتيزه وتعصبه، فاملوضوعية تعين  والتعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائه وأهوائه

 1أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة ال كما نريد أن تكون.
 إجراءات التطبيق امليدان: -5

( إداريني مبديرية الشباب والرايضة،للمناقشة أسئلة 02مت إجراء الدراسة االستطالعية  حيث قمنا ابستعانة بــ)
، وهذا من أجل التأكد من صدق 05/04/2016إىل غاية  03/04/2016ن ابتداء م ذلك االستبيان و 

أفريل مت حساب الثبات عن طريق معادلة ألفا كرونباخ  05وثبات األداة املستخدمة يف الدراسة، وبعد اتريخ 
 spssذلك ابستخدام برانمج معاجلة البياانت إحصائيا و 

لباحث إبجراء تطبيقي للدراسة حيث قمنا بتوزيع استمارة بعد ضبط أداة الدراسة يف شكلها النهائي قام ا     
وكان  28/04/2016إىل غاية  13/04/2016( إداري، ، يف الفرتة من 30االستبيان على عينة قوامها )

لمستجوب فهمها وبعد اتريخ ذلك عن طريق التسليم الشخصي لألداة، حيث مت شرح بعض العبارات ليتسىن ل
( من أفراد العينة مل يتم اسرتجاع االستمارة املوجهة 4استمارة، يف حني أن ) 26مت اسرتجاع  28/04/2016

 إليهم.
، مث مت حساب التكرارات والنسب 30/04/2016من  ابتداءوبعد ذلك قمنا بتفريغ البياانت املتحصل عليها   

 ل ومناقشة وتفسري النتائج.املئوية حيث سنقوم بتحليل النتائج احملصل عليها يف الفصل التايل املتمثل يف التحلي
 :األساليب اإلحصائية -6
  :البياانت تفريغ كيفية -6-1

االستبيان ووضعتها يف جداول مع عدد  عن طريق قمنا جبمع اإلجاابت عن األسئلة واليت وجهت ملوظفي املديرية
 .النسبة املئوية لكل واحد ابستخراج تكرار لكل اإلجاابت مث قمت

  :يةاإلحصائ األدوات -6-2
استخدمنا الطريقة اإلحصائية لبحثنا، وهذا لكون اإلحصاء الوسيلة  علميا هبا لغرض اخلروج بنتائج موثوق   

النتائج على أساس فعلي، يستند عليها يف البحث واالستقصاء، وعلى ضوء ذلك  هبا واألداة احلقيقية اليت تعاجل
                                                                      2. :استخدمنا ما يلي

 
 

                                                 
  68ص.1999مروان عبد اجمليد إبراهيم: األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية، األردن،  -1

 199ص.2007، القاهرة، مصر، 2أسامة أمني ربيع: التحليل اإلحصائي، مكتبة االجنلو املصرية، ط - 2
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 النسبة املئوية
فئات متغري ما وتفيد الباحث يف وصف جمتمع  يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار  

 .الدراسة
  النسب املئوية )قاعدة الثالثية( املعروفة ب:

 / س100× = ع  xفإن:                                        %100س                         

 xع                        

 النسبة املئوية.: Xحيث أن:   
 : عدد اإلجاابت )عدد التكرارات(ع
 1 : عدد أفراد العينة.س

 .ملعرفة ثبات عبارات اإلستبانة :كرونباخألفا   اختبار -
 .بني متغريات الدراسة ستقالليةاالحسن املطابقة و  الذي يهتم بدراسة :(2)كااختبار كاي مربع  -
 

 حلساب النتائج   spssالربانمج اإلحصائي ذالك واستخدمنا ك 3-6
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 75ص.2003، 1يف علوم الرتبية البدنية والرايضية، دار الفكر للطبع والنشر، ط حممد نصر الدين رضوان: اإلحصاء االستداليل - 1
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 خالصــة 
نستخلص مما سبق أنه ال دراسة علمية بدون منهج، وكل دراسة علمية انجحة ومفيدة البد هلا أن تتوفر لدى      

اسبة تتماشى مع موضوع ومتطلبات البحث، والبد أن تكون الباحث الذي يقوم هبا منهجية علمية معينة ومن
أدوات البحث خمتارة بدقة )عينة، ومتغريات، أدوات مجع البياانت، أساليب إحصائية...اخل(، لكي تتماشى مع 

 متطلبات البحث وختدمه بصفة تسمح له ابلوصول إىل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث واجملتمع.
تعانة ابجلانب املنهجي يعد أمرا ضروراي يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت والوصول ومنه فإن االس      

إىل النتائج املؤكدة، إضافة إىل وجوب أن تكون املنهجية واألدوات املستخدمة يف البحث واضحة وخالية من 
 الغموض والتناقضات.

جراءات أثناء اجنازه لبحثه يكون قد حقق خطوة كبرية ويف األخري ميكن القول أن الباحث الذي يتبع هذه واإل     
يف إثبات صدق عمله وكذا توضيح الركائز العلمية اليت اعتمد عليها للوصول إىل نتائج علمية ودقيقة ميكن 

 االعتماد عليها مستقبال وحىت إمكانية تعميمها.
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 متهيـــــد :  

 تعترب عملية مجع النتائج وعرضها من اخلطوات اليت تلزم الباحث على القيام هبا من أجل التحقق من صحة    
 الفرضيات أو عدم صحتها، ولكن الفصول النظرية وحدها غري كافية للخروج بنتيجة ذات داللة علمية، و إمنا

 صبح هلا قيمة علمية وتعود ابلفائدة علىجيب على الباحث أن يقوم بعملية حتليل ومناقشة هذه النتائج حىت ت
عليها  البحث بصفة عامة، ومن خالل هذا الفصل سأقوم بعرض وحتليل ومناقشة النتائج اليت مت مجعها والتحصل

من خالل  وسنحاول الواديوالية بمن خالل الدراسة امليدانية اليت أجريت على موظفي مديرية الشباب والرايضة 
احلرص على  التحاليل واالستنتاجات إلزالة الغموض املطروح خالل الدراسة، واليت جيبهذا الفصل إعطاء بعض 

فلقد حرصت أن تتم  .أن تكون مصاغة بطريقة منظمة حىت متكننا من توضيح خمتلف األمور املتعلقة بذلك
إحصائية ألقدم بطريقة  العملية بطريقة علمية ومنظمة، حيث سأقوم بعرض النتائج املسجلة يف جداول ومعاجلتها

 .فرضيات الدراسةل اتخالهلا حتليل هلذه النتائج وابلتايل اخلروج ابستنتاج
واهلدف الرئيسي من هذا الفصل حتويل النتائج امليدانية إىل نتائج ذات قيمة علمية وعملية منظمة ميكن     

 .االعتماد عليها يف إمتام هذه الدراسة وبلوغ مقاصدها
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  نتائج :عرض وحتليل  .1
 اإلدارة الرايضية.    يف للتوظيف مدروسة معايري ةالبشري املوارد الستقطاب احملور األول:

 هل حتدد املديرية احتياجاهتا من املوارد البشرية وحتديد الفائض والعجز بعد دراسة شاملة؟ :01السؤال
 .والعجز الفائض دحتدي يف البشرية املوارد من ةديريامل حتياجاتامعرفة  الغرض من السؤال:

 .والعجز الفائض حتديد يف البشرية املوارد من الحتياجاهتا ةديريامل حتديد يفيةك يوضح (:01رقم) اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  84.61 22 موافق
23 

 
5.99 
 

 
2 

 

 
0.05 

 
 15.38 4 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :التحليل واالستنتاج
 احتياجاهتا حتدد ةديريامل أن قالوا 84.61% بنسبة ذين هموال العينة أفراد من  22أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 .حمايدين انواك 15.38% بنسبة منهم 4 حني يف شاملة، دراسة بعد والعجز الفائض وحتديد البشرية املوارد من
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 23 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

  5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 املوارد من احتياجاهتا حتديد يف والدقيقة املعمقة الدراسة سياسة تنتهج والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج ومنه

 .زوالعج الفائض وحتديد البشرية
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟اخلارجية أو الداخلية املصادر سواء مناسبة ثركواأل املرتقبة االستقطاب مصادر ةديريامل حتدد هل: 02 السؤال
 املصادر سواء مناسبة ثركواأل املرتقبة االستقطاب مصادر ةديريامل دحتد يفك معرفة هل:الغرض من السؤال

 ؟اخلارجية أو الداخلية
 املصادر سواء مناسبة ثركواأل املرتقبة االستقطاب مصادر ةديريامل حتديد يفيةك حيوض (02) :رقم اجلدول
 .اخلارجية أو الداخلية

  
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  76.92 20 موافق
19.30 

 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 15.38 4 حمايد دال

 7.69 2 وافقغري م
 

 :ستنتاجالتحليل واال
 االستقطاب مصادر حتدد ةديريامل أن قالوا  76.92% بنسبة العينة أفراد من 20 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 و حمايدين، انواك15.38 %  بنسبة منهم 4 حني يف اخلارجية، أو الداخلية املصادر سواء مناسبة ثركواأل املرتقبة
 .موافقني غري انواك% 7.69 بنسبة 2 
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية .ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 19.30 هي احملسوبة 2اك قيمة أن أيضا وجند

   5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 تراعي حبيث مناسبة ثركواأل املرتقبة االستقطاب مصادر حتدد والرايضة الشباب ةمديري أن   نستنتج وابلتايل

، وهذا ما أشار إليه حممد مصطفى حممود  عندما أكد أن استقطاب رأس املال اخلارجية أو الداخلية ادراملص
 1ألبعاد الرئيسية لالستثمار البشرياالبشري يعد من 

 
 
 
 
 
 

                                                 
حممد مصطفى حممود: حبث يف االستثمار يف رأس املال)يف العائد االقتصادي(، الدبلوم التدرييب للموارد البشرية مبركز األداء والتنمية - 1

  6، ص06/03/2013إىل  05/06/2010
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 مللء املناسب واملؤهل الكفاءة ذات البشرية املوارد عن والتحري البحث عملية ةديريامل تتبعهل   :03 السؤال
 ؟الشاغرة الوظائف

 .البحث عن طريق واملؤهل الكفاءة ذات البشرية املوارد على جلب ةديريامل حرص مدى:الغرض من السؤال
 املوارد عن والتحري البحث عملية يف واملؤهل الكفاءة لعاملي ةديريامل اعتماد مدى يبني (03) :رقم اجلدول
 .الشاغرة الوظائف مللء البشرية

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  80.76 21 موافق
22.84 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 الكفاءة عاملي على تعتمد ةديريامل أن قالوا  80.76% بنسبة العينة أفراد من 21 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 19.23 بنسبة منهم 5 حني يف ، الشاغرة الوظائف مللء البشرية املوارد عن والتحري البحث عملية يف واملؤهل
 .حمايدين انواك %
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية .ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 22.84 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 عن والتحري البحث عملية يف واملؤهل الكفاءة عاملي على تعتمد والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج ومنه

 .الشاغرة الوظائف مللء البشرية املوارد
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 األهداف حتقيق يف دورها على للتعرف حتليلية بصورة ودراستها الوظيفة وصف عملية تتمهل  :04 السؤال
 ؟املرجوة

 دور وأمهية عملية حتليل وتوصيف الوظائف يف حتقيق أهداف املديرية.معرفة :السؤال الغرض من
 دورها على للتعرف حتليلية بصورة ودراستها الوظيفة وصف بعملية تقوم ةديريامل هل يوضح (04) :رقم اجلدول

 .املرجوة األهداف حتقيق يف
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

جة در 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  73.07 19 موافق
16.69 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 15.38 4 حمايد دال

 11.53 3 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 الوظيفة وصف بعملية تقوم ةديريامل أن قالوا  73.07% بنسبة العينة أفراد من 19 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 انواك  15.38%بنسبة منهم 4 حني يف املرجوة، األهداف حتقيق يف دورها على للتعرف حتليلية رةبصو  ودراستها
 .العكس يرون 11.53% بنسبة 3 و حمايدين،

 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 16.69 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة

 عن والتحري البحث عملية يف واملؤهل الكفاءة عاملي على تعتمد والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج لتايلابو 
 .الشاغرة الوظائف مللء البشرية املوارد
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟التوظيف لعملية اإلدارية اإلجراءات فاءةك من دكالتأ يتمهل  : 05 السؤال
 .ابملديرية التوظيف لعملية اإلدارية اتاإلجراء فاءةك مدى معرفة :الغرض من السؤال

 .التوظيف لعملية اإلدارية اإلجراءات فاءةك من ةديريامل دكأت مدى يبني (05) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 23.07 6 حمايد دال

 15.38 5 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 فاءةك من دكابلتأ تقوم ةديريامل أن قالوا  57.69% بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 بنسبة 5 و حمايدين، انواك  23.07% بنسبة منهم6 حني يف التوظيف، بعملية اخلاصة اإلدارية اإلجراءات
 .زمالئهم رأي يوافقوا مل%15.38

 مقارنة إحصائيا   دالة فهي 2  احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة
 .التوظيف بعملية اخلاصة اإلدارية اإلجراءات فاءةك من دكابلتأ تقوم والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 واملعارف واملهارات واملؤهالت توظيفهم سيتم الذين األفراد وخصائص مسات حتديد يتمهل  :06 السؤال
 ؟أفضلهم النتقاء الشخصية واخلصائص واخلربات

 واملؤهالت توظيفهم سيتم الذين األفراد وخصائص مسات حتدد ةديريامل انتك إن مامعرفة :الغرض من السؤال
 .أفضلهم النتقاء الشخصية واخلصائص واخلربات ارفواملع واملهارات
 واملؤهالت توظيفهم سيتم الذين األفراد وخصائص مسات حتدد ةديريامل انتك إن ما يوضح (06) :رقم اجلدول

 .أفضلهم النتقاء الشخصية واخلصائص واخلربات واملعارف واملهارات
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  65.38 17 موافق
12.69 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 23.07 6 حمايد دال

 11.53 3 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 مسات ديبتحد تقوم ةديريامل أن قالوا  65.38% بنسبة العينة أفراد من 17 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 النتقاء الشخصية واخلصائص واخلربات واملعارف واملهارات واملؤهالت توظيفهم سيتم لذينا األفراد وخصائص
 .زمالئهم رأي يوافقوا مل%11.53  بنسبة 3 و حمايدين، انواك  23.07% بنسبة منهم6 حني يف أفضلهم،

 إحصائيا   الةد فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 12.69 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة

 توظيفهم سيتم الذين األفراد وخصائص مسات بتحدد تقوم والرايضة الشباب ةمديري أن : نستنتج وابلتايل
فرج عبد القادر  ، وهذا ما أشار إليهأفضلهم النتقاء الشخصية واخلصائص واخلربات واملعارف واملهارات واملؤهالت

ملسري الناجح هي خليط للصفات اجلسمانية الطبيعية واألخالق والطبائع املكتسبة عن املواهب صفات األن  طه
 1 اإلدارية اليت متكن الشخص من اختيار أفضل الطرق للوصول إىل اهلدف.

 
 
 
 

                                                 
 268،269ص1986،ن، دار النهضة العربية، بريوت، لبنا1علم النفس الصناعي والتنظيمي، طفرج عبد القادر طه: -  1
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟املسرية البشرية املوارد من احتياجاهتا لتوفري املناسب السبيل هم موظفيها ةديريامل تعتربهل  :07 السؤال
 املوارد من احتياجاهتا لتوفري املناسب السبيل هم موظفيها أن ترى ةديريامل انتك إن ما معرفة:الغرض من السؤال

 .املسرية البشرية
 من احتياجاهتا لتوفري املناسب السبيل هم موظفيها أن ترى ةديريامل انتك إن ما يوضح (07) :رقم اجلدول

 .املسرية البشرية املوارد
 

 ℅النسبة  ارالتكر  اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  80.76 21 موافق
22.84 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 هم موظفيها أن وترى تعتمد ةديريامل أن قالوا 80.76% بنسبة العينة أفراد من 21 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 .حمايدين كانوا 19.23% بنسبة منهم 5 حني يف املسرية، البشرية املوارد من احتياجاهتا لتوفري املناسب السبيل
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 22.84 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 السبيل هم أهنم وترى التوظيف عملية يف البشرية مواردها على مدتتع والرايضة الشباب ةمديري أن : نستنتج ومنه

 الداخلية لمصادرل أنه ميكن حسن إبراهيم بلوطوهذا ما أكده  املسرية البشرية املوارد من احتياجاهتا لتوفري املناسب
كالرتقية، النقل   املنظمة داخل املوجودة و املتاحة البشرية رداملواوذلك من خالل  تغطية احتياجات املنظمة،
 1 .الداخلي،اإلعالن الداخلي.

 
 
 
 
 

                                                 
 66،ص2002، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 1حسن إبراهيم بلوط: إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي، ط - 1
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 اليت الكفاءات من ةديريامل حيرم الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على ةديريامل اعتمادهل  :08 السؤال
 ؟اخلارجية املصادر من عليها احلصول ميكن

 من هاحيرمأنه  الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على ةديريامل اعتماد معرفة :الغرض من السؤال
 أم ال. اخلارجية املصادر من عليها احلصول ميكن اليت الكفاءات

 الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على ةديريامل اعتماد حول العينة أفراد رأي يوضح ( 08 ) :رقم اجلدول
 .اخلارجية املصادر من عليها احلصول ميكن اليت تالكفاءا من ةديريامل حيرم
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  19.23 5 موافق
9 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 23.07 6 حمايد دال

 57.69 15 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 يف موظفيها على ةديريامل اعتماد أن قالوا19.23 %  بنسبة العينة أفراد من 5 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 حني يف اخلارجية، املصادر من عليها احلصول ميكن اليت الكفاءات من ةديريامل حيرم الشاغرة الوظائف ملئ عملية
 .العكس يرون  57.69% بنسبة منهم 15 و حمايدين، انواك  23.07% بنسبة منهم 6

 مقارنة إحصائيا   دالة فهي 2  احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك  بقيمة

 ةديريامل حيرم ال الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على والرايضة الشباب ةمديري اعتماد أن :نستنتج منهو
 بعضهم أن من ابلرغم العينة، أفراد غالبية حسب اخلارجية املصادر من عليها صولاحل ميكن اليت الكفاءات من

 .العكس يرون
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 فيها املهمة الوظائف بعض حيرم الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على ةديريامل اعتمادهل  :09 السؤال
 ؟واخلربة املهارة على احلصول من

 بعض هاحيرمأنه  الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على ةديريامل اعتماد معرفة:الغرض من السؤال
 .أم ال واخلربة املهارة على احلصول من فيها املهمة الوظائف
 الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على ةديريامل اعتماد حول العينة أفراد رأي يوضح (09) :رقم اجلدول

 .واخلربة املهارة على لاحلصو  من فيها املهمة الوظائف بعض حيرم
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  19.23 5 موافق
9 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 23.07 6 حمايد دال

 57.69 15 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 يف موظفيها على ةديريامل اعتماد أن قالوا  19.23% بنسبة عينةال أفراد من 5 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 حني يف اخلارجية، املصادر من عليها احلصول ميكن اليت الكفاءات من ةديريامل حيرم الشاغرة الوظائف ملئ عملية
 .العكس يرون  57.69% بنسبة منهم 15 و حمايدين، انواك  23.07% بنسبة منهم 6

 مقارنة إحصائيا   دالة فهي 2  احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة

 بعض حيرم ال الشاغرة الوظائف ملئ عملية يف موظفيها على والرايضة الشباب ةمديري اعتماد أن نستنتج منهو
 يرون منهم معترب عدد أن من ابلرغم العينة، أفرد حسب واخلربة املهارة على احلصول من فيها املهمة الوظائف
 .العكس
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 لتنمية اجلديدة واآلراء واملقرتحات األفكار على للحصول اخلارجي التوظيف علىاملديرية  تعتمدهل  :10 السؤال
 ؟ وأنشطتها أعماهلا وتطوير

 واملقرتحات األفكار على لللحصو  اخلارجي التوظيف علىاملديرية  معرفة مدى اعتماد :الغرض من السؤال
 .وأنشطتها أعماهلا وتطوير لتنمية اجلديدة واآلراء

 واملقرتحات األفكار على للحصول اخلارجي التوظيف على مدتتعاملديرية  انتك إن ما يبني (10) :رقم اجلدول
 .وأنشطتها أعماهلا وتطوير لتنمية اجلديدة واآلراء

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 بةاحملسو 
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  61.53 16 موافق
11.92 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 30.76 8 حمايد دال

 7.69 2 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 التوظيف على تعتمد ديريةامل أن قالوا  61.53% بنسبة العينة أفراد من 16 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 منهم 8 حني يف وأنشطتها، أعماهلا وتطوير لتنمية اجلديدة واآلراء واملقرتحات األفكار على للحصول خلارجيا
 .العكس يرون  7.69% بنسبة منهم 2 و حمايدين، انواك  30.76% بنسبة
 ا  إحصائي دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 11.92 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 واملقرتحات األفكار على للحصول اخلارجي التوظيف على تعتمد والرايضة الشباب مديرية أن : نستنتج منهو

 أنه ميكن للمنظمة أن تلجأا،مثلما أشار إليه حسن إبراهيم بلوط وأنشطته أعماهلا وتطوير لتنمية اجلديدة واآلراء
 التقدمك املنظمة رجاخ املوجودة و املتاحة البشرية املواردوذلك من خالل  لتغطية احتياجاهتا، يةرجااخل ملصادرا إىل

 1.واجلامعات املدارس، التوظيف ومكاتب وكاالت، اإلعالن، للمنظمة املباشر
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 .ةيالرايض اإلدارةسياسة واضحة لدى  البشرية املواردلتكوين ورسكلة  :الثاين احملور
 ؟ةديريامل ملوظفي مستمر تكوين وجديهل  11: السؤال

 ديرية أم ال.امل ملوظفي مستمر تكوين وجودمعرفة  :الغرض من السؤال
 ديرية.امل ملوظفي مستمر تكوين وجود مدى يوضح (11) :رقم اجلدول

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  100 26 موافق
39 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 0 0 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 .ةديريامل ملوظفي مستمر تكوين هناك أنه قالوا  100% بنسبة العينة أفراد من 26 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 إحصائيا   دالة فهي 2 ريةاحل ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 39 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
، وهذا ما أكدته راوية حسن أبن والرايضة الشباب ةمديري ملوظفي مستمر تكوين هناك أنه : نستنتج منهو

 تؤثر على اليت واحلكومية، والتكنولوجية واالجتماعية االقتصادية التغريات ظل يف كبرية وخاصة ميثل أمهية التدريب
 1.للمنظمة اإلسرتاتيجية األهداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
277،ص2000، 1راوية حسن: إدارة املوارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار اجلامعية طبع نشر وتوزيع، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر،ط  1  
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟موظفيها وتطوير تنمية جمال يف افياك جهدا ةديريامل تبذلهل  12:السؤال
 املديرية يف جمال تنمية وتطوير موظفيها.التعرف على اجلهود املبذولة من طرف :الغرض من السؤال

 ل تنمية وتطوير موظفيها.جهود تبذهلا املديرية يف جما وجود مدى يوضح (12) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  69.23 18 موافق
14.53 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 11.53 3 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 جمال يف افياك جهدا تبذل ةديريامل أن قالوا  69.23% بنسبة العينة فرادأ من 18 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 يرون  11.53% بنسبة 3 و حمايدين، انواك   19.23% بنسبة منهم 5 حني يف موظفيها، وتطوير تنمية

 .العكس
 يا  إحصائ دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 14.53 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 .موظفيها وتطوير تنمية جمال يف افياك جهدا تبذل والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟التكوينية الحتياجايت وتصوري طليب على بناء تدريبية برامج توفري يتمهل  13:السؤال
 .التكوينية املوظف الحتياجات وتصور طلب على ابناء تدريبية برامج توفر معرفة مدى:الغرض من السؤال

 .التكوينية الحتياجاته وتصوره املوظف طلب على بناء تدريبية برامج توفر مدى يوضح (13) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9.92 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 30.76 8 حمايد دال

 11.53 3 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 على بناء تدريبية برامج توفر ةديريامل أن قالوا%  57.69بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 %  بنسبة 3 و حمايدين، انواك  30.76% بنسبة منهم 8 حني يف التكوينية، الحتياجاته وتصوره املوظف طلب

 .العكس يرون11.53
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9.92 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 الحتياجاته هوتصور  املوظف طلب على بناء تدريبية برامج توفر والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج منهو

 .التكوينية
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 جمال يف جديدة ومهارات املعارف تسابكال  املرتبص أمام الفرصة يهيئ اخلدمة أثناء التكوينهل  14:السؤال
 ؟عمله

 اخلدمة أثناء التكوين حول العينة أفراد رأي حماولة التعرف على:الغرض من السؤال
 تسابكال  املرتبص أمام الفرصة يهيئ اخلدمة أثناء التكوين حول العينة أفراد رأي يوضح (14) :رقم اجلدول
 .عمله جمال يف جديدة ومهارات املعارف

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  100 26 موافق
39 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 0 0 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 
 :االستنتاج حليل و الت

 الفرصة يهيئ اخلدمة أثناء التكوين أن قالوا  100% بنسبة العينة أفراد من 26 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 .عمله جمال يف جديدة ومهارات املعارف تسابكال  املرتبص أمام
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 39 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 جمال يف جديدة ومهارات املعارف تسابكال  املرتبص أمام الفرصة يهيئ اخلدمة أثناء التكوين أن نستنتج منهو

 .عمله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
114 

 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 رفع إىل يؤدي مما اجيابية اجتاهات تسابكوا  االجتاهات تغيري على يساعد اخلدمة أثناء التكوينهل  15:السؤال
 ؟ املردود وزايدة املعنوية الروح

 .اخلدمة أثناء التكوين حول العينة أفراد رأيمعرفة :الغرض من السؤال
 تسابكوا  االجتاهات تغيري على يساعد اخلدمة أثناء التكوين حول العينة أفراد رأي يوضح (15) :رقم اجلدول

 .املردود وزايدة املعنوية الروح رفع إىل يؤدي مما اجيابية اجتاهات
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  100 26 موافق
39 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 0 0 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 على يساعد اخلدمة أثناء التكوين أن قالوا  100% بنسبة العينة أفراد من 26 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 .املردود وزايدة املعنوية الروح رفع إىل يؤدي مما اجيابية اجتاهات تسابكوا  االجتاهات تغيري
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 39 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 رفع إىل يؤدي مما اجيابية اجتاهات تسابكوا  االجتاهات تغيري على يساعد اخلدمة أثناء التكوين أن تنتجنس منهو

 .املردود وزايدة املعنوية الروح
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ إليهم املسندة األعمال أتدية يف املوظفني فاءةك لرفع مهم عامل التكوينية االحتياجات حتددهل  16:السؤال
 .التكوينية االحتياجات حتديد رفة  دورمع:الغرض من السؤال

 أتدية يف املوظفني فاءةك لرفع مهم عامل التكوينية االحتياجات حتديد انك إن ما يوضح (16) :رقم اجلدول
 .إليهم املسندة األعمال

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  100 26 موافق
39 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 0 0 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 عامل التكوينية االحتياجات حتديد أن قالوا  100% بنسبة العينة أفراد من 26 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 .إليهم املسندة األعمال أتدية يف املوظفني فاءةك لرفع مهم
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 39 هي احملسوبة 2 اك مةقي أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
، إليهم املسندة األعمال أتدية يف املوظفني فاءةك لرفع مهم عامل التكوينية االحتياجات حتديد أن : نستنتج منهو

االحتياجات  بتحديد بدأ مراحل، عدة على يقوم بل فقط هكذا ونيك ال التدريب وهذا ما أكدته راوية حسن أن
 حتديد يتم إذ (جديد قدمي أو عامل) اكتساهبا أو املهارات تطوير اجل من ستدرب اليت الفئة ختص اليت التدريبية

 1وسطى،دنيا تنفيذية(. عليا، اإلداري)إدارة املستوى وفق التدريبية االحتياجات
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ تكوينهم بعد موظفيها أداء يف احلاصل التقدم مدى ةديريامل ابعتتهل  17:السؤال
 .تكوينهم بعد موظفيها أداء يف احلاصل التقدم ةديريامل تتبع مدىمعرفة  :الغرض من السؤال

 .تكوينهم بعد موظفيها أداء يف احلاصل التقدم ةديريامل تتبع مدى يوضح ( 17 ) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  69.23 18 موافق
16.15 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 7.69 3 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 أداء يف احلاصل تقدمال تتبع ةديريامل أن قالوا  69.23% بنسبة العينة أفراد من 18 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 .العكس يرون  7.6% بنسبة 3 و حمايدين، نواكا   19.23% بنسبة منهم 5 حني يف تكوينهم، بعد موظفيها
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 16.15 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 .تكوينه بعد موظفيها أداء يف احلاصل التقدم تتبع والرايضة الشباب ةمديري أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ األداء مستوى يف حتسن أي حيقق وال شكليا   أمرا   التكوين يعتربهل  18:السؤال
 .األداء مستوى يف حتسن أي حيقق وال شكليا   أمرا   التكوين انك إن ما حماولة معرفة :الغرض من السؤال

 مستوى يف حتسن أي حيقق وال شكليا   أمرا   التكوين انك إن ما العينة أفراد رأي يوضح (18) :رقم دولاجل
 .األداء

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0 0 موافق
39 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 0 0 حمايد دال

 100 26 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 حتسني يف يساهما مهم   أمرا   التكوين أن يرون  100% بنسبة العينة أفراد من 26 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 .األداء مستوى
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 39 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 .مستواه حتسني يف بريك بشكل ويساهم للموظف جدا   مهم التكوين أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ موظفيها فاءةك رفع وهو املرغوب العائد التكوين على ةديريامل إنفاق حيققهل  19:السؤال
 موظفيها فاءةك رفع وهو املرغوب العائد التكوين على ةديريامل إنفاقمعرفة مدى  :الغرض من السؤال

 العائد حيقق التكوين على ةديريامل إنفاق انك إن ما مدى حول املبحوثني إجاابت يوضح (19) :رقم اجلدول
 .موظفيها فاءةك رفع وهو املرغوب

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  100 26 موافق
39 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 0 0 حمايد دال

 0 0 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 حيقق التكوين على ةديريامل إنفاق أن يرون  100% بنسبة العينة أفراد من 26 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 .موظفيها فاءةك رفع وهو املرغوب العائد
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة وىمست عند 39 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 .موظفيها فاءةك رفع وهو املرغوب العائد حيقق التكوين على والرايضة الشباب ةمديري إنفاق أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟التكوين بعد فيهاموظ أداء حتسن قياس يف معينة معايري ةديريامل تستخدمهل  20: السؤال
 التكوين بعد موظفيها أداء حتسن قياس يف معينة معايري ةديرياملمعرفة مدى استخدام :الغرض من السؤال

 .التكوين بعد موظفيها أداء حتسن قياس يف معينة معايري ةديريامل تستخدم هل يوضح (20) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 ةاجملدول

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  69.23 15 موافق
9.30 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 26.92 7 حمايد دال

 15.38 4 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 يف معينة معايري تستخدم ةديريامل أن قالوا  69.23% بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 15.38 بنسبة 4 و حمايدين، انواك26.92 %  بنسبة منهم7 حني يف التكوين، بعد موظفيها أداء حتسن قياس
 .العكس يرون %
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9.30 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
،كما التكوين بعد موظفيها أداء حتسن قياس يف معينة معايري تستخدم والرايضة الشباب مديرية أن : نستنتج ومنه

 ونقاط فائدة التدريب مدى على التعرف يتم حىت التقييم، عملية أتيت النهاية يف أشارت إليه راوية حسن أنه
 حماور أربع طريق عن ييمالتق ويتم ليتم استبداهلا الفعالة الغري الربامج وحتديد منها لتخلصل فيه، املوجودة الضعف

 1.النتائج – السلوك - التعلم  - األفعال ردود -:وهي
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 الرايضية. اإلدارة يف لموظفنيل الفعلي املردود يعكس دور  البشرية املوارد تقييم نظامل :ثالثال احملور
 ؟ والعدالة واملوضوعية ابلشفافية احلايل األداء تقييم نظام يتميزهل  21:السؤال

 .والعدالة واملوضوعية ابلشفافية يتميز احلايل األداء تقييم نظام كان إن ما حماولة معرفة:غرض من السؤالال
 .والعدالة واملوضوعية ابلشفافية يتميز احلايل األداء تقييم نظام كان إن ما يوضح (21) :رقم اجلدول

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 

 ةاحلري
مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 23.07 6 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 يتميز احلايل األداء تقييم نظام أن قالوا % 57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 يرون  23.07% بنسبة 6 و حمايدين، انواك   19.23% بنسبة منهم 5 حني يف دالة،والع واملوضوعية ابلشفافية
 .العكس

 مقارنة إحصائيا   دالة فهي 2  احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة
 .والعدالة واملوضوعية ابلشفافية يتميز والرايضة الشباب ةيدير مب اخلاص احلايل األداء تقييم نظام أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ العاملني لرتقية موضوعية أسس التقييم عملية توفرهل  22:السؤال
 العاملني لرتقية موضوعية أسس يف توفري التقييم عملية معرفة دور:الغرض من السؤال

 .العاملني لرتقية موضوعية سسأل التقييم عملية توفري مدى يوضح (22) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 23.07 6 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 لرتقية موضوعية أسس توفر املديرية أن قالوا % 57.69 بنسبة العينة ادأفر  من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 .العكس يرون  23.07% بنسبة 6 و حمايدين، انواك % 19.23 بنسبة منهم 5 حني يف العاملني،
 مقارنة إحصائيا   دالة فهي 2  احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة
 .العاملني لرتقية موضوعية توفر أسس والرايضة الشباب ديريةمب اخلاصة التقييم عملية أن نستنتج ومنه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ الفعلية املوظف قدرات يقيس احلايل األداء تقييم منوذجهل  23:السؤال
  ي تنتهجه املديريةحماولة الوقوف على فاعلية منوذج تقييم األداء الذ:الغرض من السؤال

 .الفعلية املوظف قدرات يقيس احلايل األداء تقييم منوذج هل يوضح (23) :رقم اجلدول
  

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  69.23 18 موافق
15.76 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 26.92 7 حمايد دال

 3.84 1 فقغري موا
 

 :االستنتاج التحليل و 
 يقيس احلايل األداء تقييم منوذج أن قالوا 69.23 %بنسبة العينة أفراد من 18 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 يرون  3.84% بنسبة 1 و حمايدين، انواك26.9% 2 بنسبة منهم 7 حني يف الفعلية، املوظف قدرات
 .العكس

 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 15.76 هي سوبةاحمل 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 .الفعلية املوظف يقيس قدرات والرايضة الشباب مبديرية اخلاص احلايل األداء تقييم منوذج أن نستنتج وعليه
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ تقييمه املراد املوظف مع بعالقته إجيااب   أو سلبا   املسؤول تقييم يتأثرهل  24:السؤال
 معرفة أتثري العالقات االجتماعية بني املسؤول و املوظف يف عملية التقييم.:الغرض من السؤال

 .تقييمه املراد املوظف مع بعالقته إجيااب   أو سلبا   املسؤول تقييم يتأثر هل يوضح (24) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9.30 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 26.92 7 حمايد دال

 15.38 4 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 إجيااب   أو سلبا   لاملسؤو  تقييم يتأثر ال أنه قالوا %57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 % 15.38 بنسبة 4 و حمايدين، انواك 26.92% بنسبة منهم 7 حني يف تقييمه، املراد املوظف مع بعالقته
 .ذلك عكس يرون
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9.30 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
وهذا ما أكدته نتائج  تقييمه املراد املوظف مع بعالقته إجيااب   أو سلبا   املسؤول تقييم يتأثر  ال أن : نستنتج لتايلواب

 النظام، ومعايري خصائص على يعتمد العاملني أداء تقييم نظام فعالية مدى أن (2000)العثمان شهاب دراسة
 .العاملني أداء تقييم يف التحيز وعدم قيمني،امل وجدية موضوعية وكذلك النظام، وضع على والقائمني
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ البشرية للموارد ةديريامل سياسة ختطيط يف األداء تقييم نظام نتائج من االستفادة يتمهل   25:السؤال
 للموارد ةديريامل سياسة ختطيط يف األداء تقييم نظام نتائج من املديرية استفادة معرفة مدى:الغرض من السؤال

 شريةالب
 للموارد ةديريامل سياسة ختطيط يف األداء تقييم نظام نتائج من االستفادة يتم هل يوضح (25) :رقم اجلدول
 .البشرية

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  69.23 18 موافق
16.15 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 7.69 3 غري موافق
 

 :االستنتاجالتحليل و 
 نظام نتائج من االستفادة يتم يتم أنه قالوا  69.23% بنسبة العينة أفراد من 18 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 3 و حمايدين، انواك  19.23% بنسبة منهم 5 حني يف البشرية، للموارد ةديريامل سياسة ختطيط يف األداء تقييم

 .العكس يرون7.69 %  نسبةب
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 16.15 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 للموارد والرايضة الشباب ةمديري سياسة ختطيط يف األداء تقييم نظام نتائج من االستفادة يتم أن نستنتج ومنه

 .لبشريةا
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ أجله من وضع الذي الغرض األداء تقييم نظام حيققهل  26:السؤال
 .أجله من وضع الذي الغرض احلايل األداء تقييم نظام معرفة مدى حتقيق:الغرض من السؤال

 .أجله من وضع الذي الغرض احلايل األداء تقييم نظام حتقيق مدى يوضح (26) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9.30 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 26.92 7 حمايد دال

 15.38 4 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 حيقق احلايل األداء قييمت نظام أن قالوا % 57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 يرون  15.38% بنسبة 4 و حمايدين، انواك   26.92% بنسبة منهم 7 حني يف أجله، من وضع الذي الغرض
 .ذلك عكس

 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9.30 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند
 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
أن عملية قياس و تقييم األداء متثل  أجله من وضع الذي الغرض حيقق احلايل األداء تقييم نظام أن نستنتج ومنه

أحد أهم األنشطة اليت يقاس من خالهلا أداء األفراد العاملني للوقوف على نقاط القوة و الضعف و انعكاساهتا 
 ى جودة أدائه عند مجيع املستوايت التنظيمية.السلبية و اإلجيابية على إنتاجية الفرد، و كذا التعرف على مد
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ؟ املوظف أداء وتطوير حتسني على األداء تقييم نظام يعملهل  27: السؤال
 املوظف أداء وتطوير حتسني على األداء تقييم معرفة مدى:الغرض من السؤال

 .املوظف اءأد وتطوير حتسني على األداء تقييم نظام يعمل هل يوضح (27) :رقم اجلدول
 

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9.30 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 26.92 7 حمايد دال

 15.38 4 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 حتسني على يعمل األداء تقييم نظام أن قالوا %57.69 سبةبن العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 عكس يرون 15.38% بنسبة 4 و حمايدين، انواك26.92% بنسبة منهم 7 حني يف املوظف، أداء وتطوير
 .ذلك
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9.30 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

      5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
أمهية عملية القياس و التقييم تتجلى  املوظف أداء وتطوير حتسني على يعمل األداء تقييم نظام أن :نستنتج ومنه

 .يف حتسني مستوى اإلجناز عند الفرد
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 على يساعدهم امب قدراهتم واستثمار املوظفني أداء مستوى رفع على ةديريابمل تقييم نظام يساعدهل  28:السؤال
 ؟ والتطور التقدم

 ابملديرية قدراهتم واستثمار املوظفني أداء مستوى رفع معرفة دور عملية التقييم يف:الغرض من السؤال
 قدراهتم واستثمار املوظفني أداء مستوى رفع على يساعد ةديريابمل تقييم نظام انك إن ما يبني (28) :رقم اجلدول

 تطوروال التقدم على يساعدهم مبا
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  61.53 16 موافق
11.92 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 30.76 8 حمايد دال

 7.69 2 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 على يساعد ةديريابمل تقييم نظام أن قالوا 61.53 % بنسبة العينة أفراد من 16 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري
 30.76 بنسبة منهم 8 حني يف والتطور، التقدم على يساعدهم مبا قدراهتم واستثمار املوظفني أداء مستوى رفع
 .العكس يرون 7.69% بنسبة منهم 2 و حمايدين، انواك %
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 11.92 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 قدراهتم واستثمار املوظفني أداء مستوى رفع على يساعد والرايضة الشباب ةديريمب تقييمال نظام أن :نستنتج ومنه

مستوى أداء رفع ، و من أمهية القياس و التقييم على مستوى املؤسسة هو والتطور التقدم على يساعدهم مبا
 العاملني و استثمار قدراهتم و إمكانياهتم مبا يساعد على تقدمهم و تطورهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
128 

 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 ابحرتام فوزه ليرتقب وجدية وإخالص ابجتهاد للعمل املوظف دفع على يعمل املتبع التقييم نظامهل  29:السؤال
 ؟ وماداي معنواي رؤساءه وتقدير

 .وإخالص وجدية ابجتهاد للعمل املوظف زايدة دافعية دور عملية التقييم يف:الغرض من السؤال
 وإخالص وجدية ابجتهاد للعمل املوظف دفع على يعمل املتبع التقييم نظام هل يوضح (29) :رقم اجلدول
 .وماداي معنواي رؤساءه وتقدير ابحرتام فوزه ليرتقب

 
 ℅النسبة  التكرار اإلجابة

 
 2كا

 احملسوبة
 2كا

 اجملدولة
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  57.69 15 موافق
9.30 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 26.92 7 حمايد دال

 15.38 4 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 دفع على يعمل املتبع التقييم نظام أن قالوا % 57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 منهم 7 حني يف وماداي، معنواي رؤساءه وتقدير ابحرتام فوزه ليرتقب وإخالص جديةو  ابجتهاد للعمل املوظف
 .ذلك عكس يرون  15.38% بنسبة 4 و حمايدين، انواك26.92 %  بنسبة
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 9.30 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 لةاجملدو  2 اك بقيمة مقارنة
 وجدية ابجتهاد للعمل املوظف دفع على يعمل مبديرية الشباب و الرايضة املتبع التقييم نظام أن:جنستنت ومنه

 .وماداي معنواي رؤساءه وتقدير ابحرتام فوزه ليرتقب وإخالص
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 عرض وحتليل النتائج      الفصل الثاين                                      

 وذلك ألعماهلم أداءهم فاءةكو  جودة عن أنفسهم املوظفني معلومات املتبع التقييم نظام يقدمهل  30:السؤال
 ؟ األفضل حنو األداء ولتحسني للمعرفة،

يف توفري املعلومات عن خربة وكفاءة املوظفني أنفسهم من اجل  التقييم نظام معرفة أمهية:الغرض من السؤال
 تعميمها واالستفادة منها لتحسني األداء داخل املؤسسة حنو األفضل. 

 فاءةكو  جودة عن أنفسهم املوظفني معلومات يقدم املتبع يمالتقي نظام انك إن ما يبني (30) :رقم اجلدول
 .األفضل حنو األداء ولتحسني للمعرفة، وذلك ألعماهلم أداءهم

 ℅النسبة  التكرار اإلجابة
 

 2كا
 احملسوبة

 2كا
 اجملدولة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  69.23 18 موافق
14.53 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
 19.23 5 حمايد دال

 11.53 3 غري موافق
 

 :االستنتاج التحليل و 
 معلومات يقدم املتبع التقييم نظام أن قالوا  69.23% بنسبة العينة أفراد من 18 أبن أعاله اجلدول نتائج تشري

 5 حني يف األفضل، حنو األداء ولتحسني للمعرفة، وذلك ألعماهلم أداءهم فاءةكو  جودة عن أنفسهم املوظفني
 .يوافقوا مل  11.53% بنسبة 3 و حمايدين، انواك  19.23% بنسبة منهم
 إحصائيا   دالة فهي 2 احلرية ودرجة 0.05 الداللة مستوى عند 18.53 هي احملسوبة 2 اك قيمة أن أيضا وجند

 5.99 اجملدولة 2 اك بقيمة مقارنة
 وذلك ألعماهلم أداءهم فاءةكو  ودةج عن أنفسهم املوظفني معلومات يقدم املتبع التقييم نظام أن نستنتج ومنه

 .األفضل حنو األداء ولتحسني للمعرفة،
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 :حتليل النتائج يف ضوء الفرضيات -
 الرايضية اإلدارة يف للتوظيف مدروسة معايري  البشرية املوارد الستقطاب ":األوىل الفرضية"  

 حتدد ةديريامل أن قالوا 84.61% بنسبة العينة أفراد من 22(01) رقم اجلدول نتائج خالل من
 انواك 15.38% بنسبة منهم 4 حني يف شاملة، دراسة بعد والعجز الفائض وحتديد البشرية املوارد من احتياجاهتا

 .حمايدين
 مصادر حتدد ةديريامل أن قالوا 76.92% بنسبة العينة أفراد من 20 حيث (02) رقم اجلدول ذاكو 

 انواك 15.38% بنسبة منهم 4 حني يف اخلارجية، أو الداخلية املصادر واءس مناسبة ثركواأل املرتقبة االستقطاب
 .موافقني غري انواك  %7.69 بنسبة 2 و حمايدين،

 على ة تعتمدديريامل أن قالوا 80.76% بنسبة العينة أفراد من 21 يرى حيث (03) رقم اجلدول وأيضا
 منهم 5 حني يف ، الشاغرة الوظائف مللء البشرية املوارد عن والتحري البحث عملية يف واملؤهل الكفاءة عاملي
 .حمايدين انواك19.23 %  بنسبة

 بعملية ة تقومديريامل أن قالوا  73.07% بنسبة العينة أفراد من 19 فيه يرى الذي (04) رقم واجلدول
 بنسبة نهمم 4 حني يف املرجوة، األهداف حتقيق يف دورها على للتعرف حتليلية بصورة ودراستها الوظيفة وصف

 .العكس يرون 11.53% بنسبة 3 و حمايدين، انواك % 15.38
 بتحدد تقوم ةديريامل أن قالوا  65.38% بنسبة العينة أفراد من 17 يقول حبيث (06) رقم واجلدول

 الشخصية واخلصائص واخلربات واملعارف واملهارات واملؤهالت توظيفهم سيتم الذين األفراد وخصائص مسات
 رأي يوافقوا مل 11.53%بنسبة 3 و حمايدين، انواك  23.07% بنسبة منهم 6 حني يف لهم،أفض النتقاء

 .زمالئهم
 مدروسة معايري على مبنية البشرية املوارد الستقطاب واضحة إسرتاتيجية توجد أنه نستنتج هذا لك ومن

 .األوىل تنايفرض صحة حيقق ما وهو والرايضة الشباب ةمديري يف للتوظيف
 مدخل البشرية املوارد تنمية :بعنوان ( 2007 ) رايض صوشة بن دراسة دراسة مع فقيت ما هذا

 الفكرية الثروات عن تبحث أن املنظمات على جيب أنه إىل توصل الذي التنافسية، امليزة لتحقيق اسرتاتيجي
 فيها االستثمار ميكنها حىت املستغلة وغري البشرية، مواردها يف الكامنة واملبتكرة اإلبداعية واألفكار واملهارات

 .أفضل اسرتاتيجي زكمر  إىل أو أرابح إىل وحتويلها تنميتها خالل من أعلى قيمة الستخالص
 والوالء الوظيفي األداء على العاملة القوى استقطاب مصادر أثر بعنوان :( 2000 ) زيد أبو ودراسة

 ، التأمني مندويب الستقطاب التوظيف تاالكو  على االعتماد من احلد ضرورةب أوصى الذي والغياب التنظيمي
 األردنية، التأمني اتكشر  لدى التأمني مندويب وتعيني استقطاب عن مسئولة املوظفني لشئون إدارات لتوافر نظرا

 نسبة أسلوب استخدام خالل من دوري بشكل للمندوب النجاح مؤشرات على وأثرها االستقطاب مصادر دراسة
 .العائد
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 الوظيفي املسار ختطيط اسرتاتيجيات بعنوان :( 1995 ) الدين صالح ازيةج زعرت دراسة وأيضا
 وتطوير ختطيط ابسرتاتيجيات االهتمام زايدة بضرورة أوصى حيث التجارية البنوك يف املتميز ابألداء وعالقتها

 تقدمي يف التميز على تشجع اليت التنظيم املناخ بعناصر واالهتمام العام، للقطاع التابعة البنوك يف الوظيفي املسار
 .املصرفية اخلدمات
 الرايضية اإلدارةسياسة واضحة لدى  البشرية واردامل ورسكلة لتكوين :ةنيالثا الفرضية" 

 مستمر تكوين هناك أنه قالوا 100% بنسبة العينة أفراد من 26 أن (11) رقم اجلدول نتائج تشري
 .ديريةامل ملوظفي

 جمال يف افياك جهدا تبذل ةديريامل أن 69.23% بنسبة العينة ادأفر  من 18 يرى إذ (12) رقم واجلدول
 يرون 11.53% بنسبة 3 و حمايدين، انواك 19.23% بنسبة منهم 5 حني يف موظفيها، وتطوير تنمية

 .العكس
 عامل التكوينية االحتياجات حتديد أن 100% بنسبة العينة أفراد من 26 قال حبيث(16) رقم اجلدول أيضا
 .إليهم املسندة األعمال أتدية يف املوظفني فاءةك لرفع مهم

 يف احلاصل التقدم تتبع ةديريامل أن 69.23% بنسبة العينة أفراد من 18 قال (17) رقم دولاجل ذاكو 
 يرون 7.69% بنسبة 3 و حمايدين، انواك 19.23% بنسبة منهم 5 حني يف تكوينهم، بعد موظفيها أداء

 .العكس
 يف معينة معايري تستخدم ةديريامل أن قالوا %57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 دجن حيث (20) رقم واجلدول

 15.38 بنسبة 4 و حمايدين، انواك  26.92% بنسبة منهم 7 حني يف التكوين، بعد موظفيها أداء حتسن قياس
 .العكس يرون %

 ورسكلة تكوينل والرايضة الشباب ةمديري يف لدى واضحة سياسة هناك أنه لنا توضح النتائج هذه
 .حتققت قد نيةالثا فرضيتنا أن نستخلص ومنه البشرية، مواردها

 اسرتاتيجي مدخل البشرية املوارد تنمية :بعنوان ( 2007 ) رايض صوشة بن دراسة مع توافق ما وهذا
 له تثمارياس إنفاق وإمنا تكلفة ليس والتنمية التدريب على اإلنفاق ابعتبار أوصت اليت التنافسية امليزة لتحقيق

 املوازنة يف استثماري بند اعتباره جيب وابلتايل التسويق، برامج أو اآلالت يف آخر استثمار أي شأن شأنه عائد
 .احلديثة املنظمة يف االستثمارية أو التخطيطية
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 عوملةال ظل يف البشرية املوارد أتهيل يف التدريب دور بعنوان :( 2001 ) اهلادي عبد فؤاد العزوين ودراسة
 وعدم العاملية، املناهج أحدث تقدمي على العليا اإلدارة حرص وعدم التدريب، يف فجوة وجود إىل توصل حيث

 .التدريبية للربامج ختصص اليت املبالغ قيمة اخنفض وابلتايل الدولية االتفاقات على يزكالرت 
 وعالقتها الوظيفي سارامل ختطيط اسرتاتيجيات بعنوان :( 1995 ) الدين صالح جازية زعرت ودراسة

 الوظيفي املسار وتطوير ختطيط ابسرتاتيجيات االهتمام زايدة بضرورة أوصى الذي التجارية البنوك يف املتميز ابألداء
 ...العام للقطاع التابعة البنوك يف

 اإلدارة يف موظفنيلل الفعلي املردود يعكس دور البشرية املوارد تقييم نظامل :ةثالثال الفرضية 
 "ايضيةالر 
 احلايل األداء تقييم نظام أن % 57.69بنسبة العينة أفراد من 15 قال (21) رقم اجلدول خالل من

 23.07% بنسبة 6 و حمايدين، انواك19.23% بنسبة منهم 5 حني يف والعدالة، واملوضوعية ابلشفافية يتميز
 .العكس يرون

 موضوعية أسس التقييم عملية توفر أن  %57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 يرى (22) رقم واجلدول
 .العكس يرون 23.07% بنسبة6 و حمايدين، انواك 19.23% بنسبة منهم 5 حني يف العاملني، لرتقية

 األداء تقييم منوذج أن قالوا 69.23% بنسبة العينة أفراد من 18 أن حيث (23) رقم اجلدول أيضا
 3.84% بنسبة 1 و حمايدين، انواك26.92% بنسبة منهم 7 حني يف الفعلية، املوظف قدرات يقيس احلايل
 .العكس يرون

 حيقق احلايل األداء تقييم نظام أن  %57.69 بنسبة العينة أفراد من 15 يرى حيث (26) رقم اجلدول ذاكو 
 يرون15.38% بنسبة 4 و حمايدين، انواك26.92% بنسبة منهم 7 حني يف أجله، من وضع الذي الغرض
 .ذلك عكس

 على يعمل األداء تقييم نظام أن % 57.69بنسبة العينة أفراد من 15 يقول الذي (27) مرق واجلدول
 يرون 15.38% بنسبة 4 و حمايدين، انواك 26.92% بنسبة منهم 7 حني يف املوظف، أداء وتطوير حتسني
 .ذلك عكس

 املتبع تقييمال نظام أن قالوا %57.69  بنسبة العينة أفراد من 15 أن حيث (29) رقم اجلدول ذلككو 
 يف وماداي، معنواي رؤساءه وتقدير ابحرتام فوزه ليرتقب وإخالص وجدية ابجتهاد للعمل املوظف دفع على يعمل
 .ذلك عكس يرون 15.38% بنسبة 4 و حمايدين، انواك 26.92% بنسبة منهم 7 حني

 معلومات يقدم تبعامل التقييم نظام أن 69.23% بنسبة العينة أفراد من 18 قال الذي 30 رقم واجلدول
 5 حني يف األفضل، حنو األداء ولتحسني للمعرفة، وذلك ألعماهلم أداءهم فاءةكو  جودة عن أنفسهم املوظفني

 .يوافقوا مل  11.53%بنسبة3 و حمايدين، انواك19.23% بنسبة منهم
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 ملوظفيها، الفعلي املردود يعكس املعتمد والرايضة الشباب ةمديري يف البشرية املوارد تقييم نظام أن نستخلص ومنه
 .حتققت قد الثالثة ففرضيتنا وعليه

 مدخل البشرية املوارد تنمية :بعنوان ( 2007 ) رايض صوشة بن دراسة يف إليه التوصل مت ما وهو
 وتقييم البشرية، ابملوارد املتعلقة األنشطة قياس املنظمات على جيب قال حيث التنافسية امليزة لتحقيق اسرتاتيجي

 ورفع البشري املال رأس على العائد قياس أجل من واالقتصادية، الكمية للمعايري ووفقا لقيمتها وفقا البشرية ارداملو 
 .قيمته

 توصل حيث للربح اهلادفة غري املنظمات يف العاملني أداء تقييم نظام بعنوان :( 2000 ) شهاب العثمان ودراسة
 وحنو ، العاملني أداء تقييم نظام "معوقات" خصائص حنو ئولنياملس اجتاهات يف جوهرية اختالفات هناك أن إىل

 اختالفات هناك وأن التقييم، وبنماذج "الرؤساء" وابملقيمني ابلعاملني واملتعلقة احلايل األداء تقييم نظام مشكالت
 املوارد ياساتس ترشيد يف األداء تقييم نتائج من االستفادة أوجه حنو "العاملني " املرؤوسني اجتاهات يف جوهرية
 يعتمد العاملني أداء تقييم نظام فعالية مدى وأن والسنوية، الدورية احلوافز ملنح ربكاأل االهتمام انك حيث البشرية

 يف التحيز وعدم املقيمني، وجدية موضوعية ذلككو  النظام، وضع على والقائمني النظام، ومعايري خصائص على
 .العاملني أداء تقييم

 ستثمارالا" مفادها اليت العامة فرضيتنا فإنت حتقق قد ةثالثال اجلزئية فرضياتنا أن ومبا سبق ما لك ضوء على و
 .حتققت قد "مصاحلها خمتلف تسيري على ابإلجياب ينعكساإلداري ابإلدارة الرايضية  له دور يف التسيري البشري
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 :خالصة
 ة لنتائج أفراد العينة وكذا مناقشتها وحتليلها ملعرفة أهممن إعطاء القيمة العلميا من خالل هذا الفصل متكن

 .اجلوانب املتدخلة يف هذه العملية واخلروج ابستنتاج لكل فرضية من فرضيات الدراسة
ان الذي أردالوادي كما ضم هذا الفصل نتائج االستبيان اخلاصة مبوظفي مديرية الشباب والرايضة لوالية 

 .يف مديرية الشباب والرايضة يف التسيري اإلداري ثمار البشرياالستخالله التعريف بدور  من
 اليت كانت بطريقة دقيقة وعلمية  حيث الحظنا من خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان املوجه للموظفني

خالهلا أن  من ه النتائج ومعاجلتها بطريقة إحصائية من خالل حساب مربع كاي، واليت وجدتذمت تفريغ ه حيث
الرايضية اإلدارةالبشري يف التسيري اإلداري يف  را الستثمار دو هناك 
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 ستنتجات واالقرتاحاتاأل
 استنتاجات:  -1 

مت التوصل إىل بعض الوادي، من خالل حتليل نتائج االستبيان الذي قدم ملوظفي مديرية الشباب والرايضة بوالية 
 اليت كنت أصبوا إليها واليت مت تسطريها يف الفرضيات. النتائج

 االهتمام ذا ولكنه البشري االستثمار جمال يف هداج وتبذل اهتمام تويل ريةاملدي أن الدراسة أظهرت 
 املؤهل البشري العنصر أتمني إىل تسعى فهي، املطلوب إىل املستوى يرتقي وال كايف غري املبذول واجلهد
 أن للمديرية لكن يبدو العامة اإلسرتاتيجية مع للتوافق عمل إلسرتاتيجية إتباعها خالل علمي من أتهيل

 .واضحة ليست ألهنا اإلسرتاتيجية ذهه يشبه ما ناكه
 البشرية املوارد طرق استقطاب وتطوير لتخطيط جيدة وبصورة مباشر أتثري هناك أن الدراسة أكدت ،

 واملؤهالت استقطاهبم يتم الذين وخصائص األفراد مسات حتديد يتمس أن الدراسة أظهرت وقد
 يدل وهذا جيد بشكل األشخاص أفضل النتقاء الشخصية ئصواخلربات واخلصا واملعارف واملهارات

 .انجح بشكل تطبيقها ويتم واضحة إسرتاتيجية وجود على
 املرجوة األهداف يف حتقيق دورها على للتعرف حتليلية بصورة يتم ودراستها الوظيفة وصف عملية أن 

 حتدد كما شاملة دراسة بعد زوالعج وحتدد الفائض البشرية املوارد من احتياجاهتا املديرية حتدد وأن
 .واخلارجية الداخلية سواء واألكثر مناسبة املرتقبة االستقطاب مصادر

 لتوفري عملية االستقطاب يف الداخلية  املديرية للمصادر اعتماد عن املوظفني رضا نسبة أن أظهرت  
 اخلارجية املصادر على االعتماد أن اخلارجية واعتبار املصادر عن رضاهم نسبة من أكرب احتياجاهتا

 االستقطاب مصادر من كل لالستفادة تسعى املديرية ولكن، املعنوية لديهم الروح خفض إىل يؤدي
 إىل استقطاب ابإلضافة املؤهالت وأصحاب ابلكفاءات االحتفاظ جلأ من واخلارجية الداخلية

 .الالزمة اخلارجية واخلربات الكفاءات
 يف  خلل تدل على التدريبية للربامج ضعيف بشكل لكن و مباشر أتثري هناك أن الدراسة أكدت

 املخصصة امليزانية أو التدريبية استيعاب الربامج يف لقصور ذلكرجع ي وقد املتبعة التدريب إسرتاتيجية
 .للتدريب
 إال املوظفني رفع كفاءة على تعمل املديرية يف املتبعة التدريبية الربامج و التدريب أن الدراسة أكدت 

 على املوظفني حرص مدى أشارت إىل املبحوثني فإجاابت املطلوب املستوى على تسلي اأهن
 .القدرات و تطوير املهارات و تنمية و التدريبية ابلربامج االلتحاق

 واملهارات الكتساب املعارف املتدرب أمام الفرصة يهيئ اخلدمة أثناء التدريب أن الدراسة أكدت 
 إىل يؤدي و املعنوية الروح يرفع و االجتاهات اإلجيابية اكتساب لىع يساعد أنه إىل ابإلضافة اجلديدة
 جانب وجتلى، العاملني كفاءة لرفع مهم عامل مسبقا االحتياجات التدريبية حتديدن وا األداء حتسني

بعد  املوظفني أداء حتسن قياس يف حمددة ملعايري اإلدارة استخدام يف الضعف الواضح يف القصور
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 ستنتجات واالقرتاحاتاأل
 بناء تدريبية برامج وضع  يتم ال وانه التدريب بعد احلاصل التقدم ملدى متابعة يوجد ال وانه التدريب 

 .الحتياجاته وتصوره املوظف طلب على
 العاملني مستوى أداء رفع على تعمل املديرية يف املتبعة التقييم عملية أن على الدراسة أكدت 

 إىل ترتقي ال أهنا حيث شكل ضعيفب لكن و والتطور التقدم على يساعدهم مبا قدراهتم واستثمار
 .املنشود التغيري إلحداث املطلوب املستوى

 -يف وتدىن الفعلية لقدرات املوظف األداء تقييم منو قياس مدى يف واضحا ضعفا الدراسة أظهرت 
 وتدىن الفعلية لقدرات املوظف األداء تقييم منو قياس مدى يف واضحا نظام نتائج من االستفادة نسبة

 تسعى لذلك البشرية للمواردديرية امل ختطيط سياسة يف األداء تقييم نظام نتائج من االستفادة نسبة يف
 التقييم نتائج ربط فيه راعيي دثحم منوج وإتباع املتبع النموذج تغيري هذا ىلإ احلايل الوقت يف الوكالة

 .والوظيفي تدرييب ينال ابملسار
 االقرتاحات:  -2

، اتضح لنا الدور الذي يلعبه االستثمار البشري النتائج احملصلة عليها من هذه الدراسةمن خالل هذا وانطالقا من 
 يف التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية، لذا توصلت إىل بعض االقرتاحات و التوصيات أوجزها يف النقاط التالية: 

 يط حوافز التغيري وتنمية عوامله االهتمام إبدارة املوارد البشرية كوهنا تواكب التطور وتعمل جاهدة على تنش
 وحتريك متطلباته.

 .فتح ختصصات يف إدارة املوارد البشرية يف املعاهد الرايضية 
 .تكوين إطارات متخصصة يف إدارة املوارد البشرية على أيدي ذات خربة وكفاءة متخصصة يف هذا اجملال 
  ه أحد املداخل اإلسرتاتيجية لزايدة الكفاءة ضرورة أن تنظر اإلدارة الرايضية إىل االستثمار البشري ابعتبار

 والفعالية التنظيمية.
  ضرورة النظر إىل ختطيط املوارد البشرية من منظور إسرتاتيجي وذلك للتعامل الفعال مع احتياجات

 إسرتاتيجية اإلدارة الرايضية من مواردها البشرية.
 : للدراسة املستقبلية األفاق -

ل يف إمتام هذا البحث، فإن هذا األخري ال خيلو من النقائص بسبب عدم القدرة على ال شك أنه رغم اجلهد املبذو 
تناول كل شيء ابلتفصيل، إال أنه ميكن أن يكون جسرا يربط بني حبوث سبقت فأضافت إليها بعض 

أخرى ميكنها أن تكون إشكاليات لألحباث  عاملستجدات، إلثرائها وبعثها من جديد، وحبوث مقبلة كتمهيد ملواضي
 نذكر منها: 

 ختطيط املوارد البشرية يف بناء اسرتاتيجيات املوارد البشرية.دور  -
 إلدارة الرايضية.معوقات االستثمار البشري اب -
يف حتقيق أهداف اإلدارة الرايضيةاالستثمار البشري  مسامهة-
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 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتة
 عامة: خامتة 

لالستثمار جتعلنا هنتم بشكل كبري جبميع إن األمهية امللحة والضرورية من خالل ما درسنا يف هذا املوضوع 
القطاعات واجملاالت، ولكننا يف بعض األحيان نغفل عن القطاع الرايضي الذي هو احلجر األساس يف بناء 
الشباب وجيل من الرجال ميكن االعتماد عليهم لبناء اجليل اجلديد من الشباب العريب القادر على حتمل املسؤولية 

للرايضة يف الوطن العريب، ال سيما أن من أهم أهداف الرتبية الرايضية والبدنية هي إعداد يف تسطري اتريخ جديد 
ذا ذلك اجليل، وهلذا يتوجب علينا اإلسراع يف وضع آليات االستثمار الرايضي يف جماالت الرايضية حىت حتقق هل

 ه.اجليل آماله وأحالمه وتطلعات
 يف ظل بيئةعاملني مبختلف املستوايت اإلدارية يف املنظمات املعاصرة ويتضح مما تقدم أنه يتطلب من املديرين و ال

اجملال الرايضي،التفاعل مع ما حيدث يف هذه البيئة من تطورات،حبيث جند انه يف إطار اإلدارة الرايضية يعترب يف 
الذي يوجب عمليات رأس املال البشري من التحدايت اجلديدة يف عامل إدارة املوارد البشرية املعاصرة االستثمار 

 حتويل املعرفة داخل املنظمات وتقييما بصفة مستمرة.
اليت ميكن  اآلليةيف رأس املال البشري ال سيما يف جمال التعليم والتدريب يعين األسلوب أو  االستثماروعليه فإن 

ذلك يف مبا يساهم وسليم  كفئ ،ريأن ختصص هبا مبلغ معني بغية تكوين جهازها البشري بشكل علمي، خب
حتقيق أهدافها خالل فرتة اخلطة ويتطلب ذلك وجود مقومات االستثمار يف هذه املوارد ومعرفة مربرات و كيفية 
استخدامها كما يتطلب ذلك وجود خطة مسبقة حتدد اهلدف من االستثمار .
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  دنيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات الب           

 قسم اإلدارة والتسيري الرايضي     

 ختصص: تسري املنشآت الرايضية

 استمارة استبيان
 موجهة ملوظفي مديرية الشباب والرايضة

 لوالية الوادي

 .واالحرتامبعد كامل التحية 
 يةمذكرة شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدن إلجنازالبحث العلمي ضمن تكملة البحث  أطارويف 

داري  اإلالتسيري دور االستثمار البشري يف الرايضي يف الرايضة حتت عنوان :  والتسيريدارة إلوالرايضية ختصص ا
 . دارة الرايضيةإلاب

  .جابة دقيقةإرأها بصورة متأنية و بعد أن تق االستمارةيل يد املساعدة والعون من خالل ملئ هذه  اتقدمو  أنيسرين 
جاابت صحيحة أو إهو العنصر أساسي يف جناح هذا البحث ،علما انه ال توجد  ابةاإلجن تعاونكم معنا يف إ

 اهلدف هو معرفة رأيكم . وإمناأخرى خاطئة، 
 املختارة . اإلجابةأمام  ((xضع العالمة مالحظة : 

 شكرا مسبقا على مسامهتكم ومساعدتكم
 

                                                                                                      العايب عبد احلميد إعداد الطالب:

  

 
 

 2015/2016السنة اجلـــــــــــــــــامعية: 
   

 
 



  

 

 محور األول :هل الستقطاب الموارد البشرية معايير مدروسة لتوظيف في اإلدارة الرياضية ؟ال       

غري  حمايد موافق  العبارة الرقم 
 موافق

حتدد املديرية احتياجاهتا من املوارد البشرية يف حتديد الفائض و العجز بعد  1
    دراسة شاملة 

حتدد املديرية مصادر االستقطاب املرتقبة واألكثر مناسبة سواء املصادر  2
    الداخلية أو اخلارجية 

تتبع املديرية عملية البحث والتحري عن املوارد البشرية ذات الكفاءة  3
    ؤهل املناسب مللء الوظائف الشاغرة وامل

تتم عملية وصف الوظيفة ودراستها بصورة حتليلية لتعرف على دورها يف  4
    حتقيق األهداف املرجوة 

    يتم التأكد من كفاءة اإلجراءات اإلدارية لعملية التوظيف  5

يتم حتديد مسات وخصائص األفراد الذين سيتم توظيفهم واملؤهالت و  6
 املهارات واملعارف واخلربات واخلصائص الشخصية النتقاء أفضلهم 

 

   

تعتمد املديرية على موظفيها هم السبيل املناسب لتوفري احتياجاهتا  من  7
    املوارد البشرية املسرية .

اعتماد املديرية على موظفيها يف عملية ملء الوظائف الشاغرة حيرم املديرية  8
كن احلصول عليها من املصادر اخلارجية من الكفاءات اليت مي     

اعتماد املديرية على موظفيها يف املناسب لتوفري احتياجاهتا من املوارد  9
البشرية املسرية يف عملية ملء الوظائف الشاغرة حيرم بعض الوظائف املهمة 

 فيها من احلصول على املهارة واخلربة 

   

ي للحصول على األفكار و املقرتحات تعتمد املديرية على التوظيف اخلارج 10
    و اآلراء اجلديدة لتنمية وتطوير أعماهلا وأنشطتها



  

 

 ؟ الرياضية دارةاإل لدى واضحة سياسة البشرية الموارد ورسكلة لتكوين هل :الثاني المحور        

 
 

غري 
 موافق 

 العبارة  موافق حمايد
  

 الرقم
 

 املديرية ملوظفي مستمر تكوين يوجد   
 

1 

 موظفيها وتطوير تنمية جمال يف كافيا جهدا املديرية تبذل    
 

2 

 الحتياجايت وتصوري طليب على بناء تدريبية برامج توفري يتم    
 التكوينية

 

3 

 الكتساب املرتبص أمام الفرصة يهيئ اخلدمة أثناء التكوين    
 عمله جمال يف جديدة ومهارات املعارف

 

4 

 واكتساب االجتاهات تغيري على يساعد دمةاخل أثناء التكوين    
 املردود وزايدة املعنوية الروح رفع إىل يؤدي مما اجيابية اجتاهات

 

5 

 املوظفني كفاءة لرفع مهم عامل التكوينية االحتياجات حتديد    
 إليهم املسندة األعمال أتدية يف
 

6 

 بعد موظفيها أداء يف احلاصل التقدم مدى املديرية تتابع   
 تكوينهم

 

7 

 مستوى يف حتسن أي حيقق وال شكليا أمرا التكوين يعترب   
 األداء

 

8 

 رفع وهو املرغوب العائد التكوين على املديرية إنفاق حيقق   
 موظفيها كفاءة

 

9 

 موظفيها أداء حتسن قياس يف معينة معايري املديرية تستخدم   
 التكوين بعد
 

10 



  

 

        
 في لموظفيها الفعلي المردود يعكس دور البشرية الموارد تقييم لنظام له :الثالث المحور        

                                                         ؟ اإلدارة الرياضية            

 

 
 

 الرقم بارةالع موافق حمايد موافق غري

 والعدالة واملوضوعية ابلشفافية احلايل تقييم نظام يتميز   
 

1 

 العاملني لرتقية موضوعية أسس التقييم عملية توفر   
 

2 

  الفعلية املوظف قدرات يقيس احلايل األداء تقييم منوذج   
 

3 

 ختطيط يف األداء تقييم نظام نتائج من االستفادة يتم   
 البشرية لمواردل املديرية سياسة

 

4 

 أجله من وضع الذي الغرض األداء تقييم نظام حيقق   
 

5 

 أداء وتطوير حتسني على األداء تقييم نظام يعمل   
  املوظف

6 

 للعمل املوظف دفع على يعمل املتبع التقييم نظام   
 وتقدير ابحرتام فوزه ليرتقب وإخالص وجدية ابجتهاد
 وماداي معنواي رؤساءه

 

7 

 عن أنفسهم املوظفني معلومات املتبع التقييم نظام يقدم   
 ولتحسني للمعرفة، وذلك ألعماهلم أداهم وكفاءة جودة
 األفضل حنو األداء

 

8 

يتأثر تقييم املسؤول سلبا أو إجيااب مع املوظف املراد    
 تقييمه

9 

 أداء مستوى رفع على ابملديرية التقييم نظام يساعد   
 التقدم على يساعدهم مبا قدراهتم املوظفني واستثمار

 والتطور

10 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

 

                                

 بعون متت
 هلل ا

 

 



  

 

 ملخص الدراسة

 :عنوان الدراسة 
 التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية. البشري يف دور االستثمار          
 :أهدف الدراسة 
  .واخلارجية الداخلية البشرية للموارد والرايضة الشباب مديرية استثمار مدى معرفة. 
  .مصاحلها خملف تسيري على االستثمار هذا نعكاسا مدى على التعرف. 
  .التوظيف جمال يف والرايضة الشبابمديرية  تنتهجها اليت البشرية املوارد استقطاب معايري على التعرف. 
  .البشرية مواردها ورسكلة تكوين يف والرايضة الشباب مديرية تتبناها اليت السياسة على الضوء تسليط. 
  .املعتمد والرايضة الشباب مديرية يف املعتمد البشرية املوارد ييمتق نظام على التعرف. 
 التساؤل العام:  

   ؟التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية  يف دور البشري رستثمالال هل          
 :التساؤالت اجلزئية 
  .؟اإلدارة الرايضية  يف للتوظيف مدروسة معايري البشرية املوارد ستقطابال هل 
  .؟لدى اإلدارة الرايضية  واضحة سياسة البشرية املوارد ين ورسكلةلتكو  هل 
  .؟للموظفني يف اإلدارة الرايضية  الفعلي املردود يعكس دور البشرية املوارد تقييم نظامل هل 
 الفرضية العامة : 

  دور يف التسيري اإلداري ابإلدارة الرايضية .  له ياالستثمار البشر 
 :الفرضيات اجلزئية  
  .اإلدارة الرايضية.    يف للتوظيف مدروسة معايري ةالبشري املوارد قطابالست 
  سياسة واضحة لدى اإلدارة الرايضية. البشرية املوارد. لتكوين ورسكلة 
 يف اإلدارة الرايضية.لموظفنيل الفعلي املردود يعكس دور  البشرية املوارد تقييم نظام. ل  
  :موظف مبديرية الشباب والرايضة.   03 سط طرق اختيار العينات وتتكون عينة حبثنا هذا مناملسح الشامل كوهنا من أبعينة الدراسة 
  :لكونه يتالءم مع طبيعة املشكلة املدروسة. التحليلي اعتمدان يف حبثنا على املنهج الوصفياملنهج املستخدم 
 ارات. عب 10حماور تكون كل حمور من 3اعتمدان على استبيان اشتمل على : أدوات الدراسة 
 املطلوب إىل املستوى يرتقي وال كايف غري مديرية الشباب والرايضة ابلعنصر البشري اهتمام.  :أهم النتائج املتوصل إليها 
  .البشرية املوارد طرق استقطاب وتطوير لتخطيط جيدة وبصورة مباشر أتثري هناك أن الدراسة أكدت 
  .املطلوب املستوى على ليست أهنا إال املوظفني رفع كفاءة على تعمل املديرية يف تبعةامل التدريبية والربامج التدريب أن الدراسة أكدت 
  .ولكن والتطور التقدم على يساعدهم مبا قدراهتم واستثمار العاملني مستوى أداء رفع على تعمل املديرية يف املتبعة التقييم عملية أن على الدراسة أكدت 

 بشكل ضعيف

 :أهم االقرتاحات 
 ام إبدارة املوارد البشرية كوهنا تواكب التطور وتعمل جاهدة على تنشيط حوافز التغيري وتنمية عوامله وحتريك متطلباته.. االهتم 
 .فتح ختصصات يف إدارة املوارد البشرية يف املعاهد الرايضية . 
 اجملال. . تكوين إطارات متخصصة يف إدارة املوارد البشرية على أيدي ذات خربة وكفاءة متخصصة يف هذا 
 .ضرورة أن تنظر اإلدارة الرايضية إىل االستثمار البشري ابعتباره أحد املداخل اإلسرتاتيجية لزايدة الكفاءة والفعالية التنظيمية . 

 
 


