جامعة المسيلة
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم إدارة و تسيير رياضي

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
تخصص إدارة و تنظيم في الرياضة

دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق التغيير
التنظيمي بمديرية الشباب و الرياضة

إعداد الطالب :

إشراف الدكتور :

رياض وادفل

النذير بوصالح

السنة الجامعية 5102/5102:

شكر و عرف ان
الحمد هلل واىب النعم المتفضل علينا بكامل جوده و كرمو  ،نشكره
و نحمده حمدا كثيرا طيبا  ،أن يسر لنا ىذا العمل المتواضع ،
نسألو حسن الختام و حسن الجزاء  ،و نسألو أن يقدر لنا بو الخير
و ىو على كل شيء قدير .
نتقدم بالشكر الجزيل لكل من :
الوالدين الكريمين و العائلة الكريمة
األستاذ المشرف " :النذير بوصالح" على تواضعو و قبولو اإلشراف على ىذا العمل المتواضع
و على مساعدتو و تشجيعو لي باستمرار
األساتذة األف اضل  :أعضاء لجنة المناقشة  ،الذين شرفونا بالمشاركة في مناقشة و إثراء
ىذا العمل المتواضع
أسرة قسم إدارة و تسيير رياضي  :من أساتذة و إداريين  ،و طلبة  ،عمال الكتبة
شكرا جزيال

رياض وادف ل

فهرس المحتويات
فهرس المحتويات
الصفحة

العنوان
كلمة شكر

أ

مقدمة
الفصل األول  :الخلفية النظرية و الدراسات السابقة
.I

44

إدارة الموارد البشرية

44

تمهيد
-1

ماهية إدارة الموارد البشرية

44

-2

التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية

04

-3

أهمية و أهداف إدارة الموارد البشرية:

46

-4

وظائف إدارة الموارد البشرية

47

-5

مداخل إدارة الموارد البشرية

07

-6

تحديات إدارة الموارد البشرية في مواجهة التغيرات

10

-7

العوامل و المتغيرات المؤثرة على وظيفة إدارة الموارد البشرية

12

.II

التغيير التنظيمي

14

-1

ماهية التغيير التنظيمي

14

-2

أنواع و أنماط التغيير التنظيمي

17

-3

إدارة التغيير التنظيمي

19

-4

معوقات التغيير التنظيمي و انعكاساتها على إدارة الموارد البشرية

19

.III

مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة

28

-1

تعريف مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة

-2

تعريف مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة

-3

مدير الشباب والرياضة

-4

األمانة

-5

المفتشية
34

الدراسات السابقة
الفصل الثاني  :اإلطار العام للدراسة

فهرس المحتويات
-1

الكلمات الدالة في الدراسة

44

-2

اإلشكالية

42

-3

أهداف الدراسة

44

-4

أهمية الدراسة

44

-5

الفرضيات

44
الفصل الثالث  :اإلجراءات الميدانية للدراسة
46

تمهيد
-1

الدراسة االستطالعية

47

-2

المنهج المتبع في الدراسة

47

-3

مجتمع و عينة الدراسة

48

-4

أدوات جمع البيانات و المعلومات

48

-5

إجراءات التطبيق الميداني

54

-6

األساليب االحصائية

55

الفصل الرابع  :عرض النتائج و تفسيرها و مناقشتها
57

عرض و تحليل بيانات الدراسة
الفصل الخامس  :استنتاجات و اقتراحات
-1

استنتاجات عامة

142

-2

اقتراحات

143

-3

الخاتمة

144

-4

المراجع المعتمدة في الدراسة

145

المالحق

فهرس الجداول

رقم

عنوان الجدول

الجدول

الصفحة

10

يوضح االتساق الداخلي ألسئلة احملور األول

44

10

يوضح االتساق الداخلي ألسئلة احملور الثاين

44

10

يوضح االتساق الداخلي ألسئلة احملور الثالث

44

14

يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة

44

14

يبني قيمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة

44

14

ديثل ما إذا كان العاملون خيضعون لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و

40

الرياضة .
14

يوضح مكان التدريب الذي خيضع له العاملني .

53

14

يوضح ما إذا كان التدريب موجه جلميع األفراد العاملني مبديرية الشباب و الرياضة .

54

10

ديثل ارتباط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) .

55

01

ديثل رأي العاملني يف مدة التدريب للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة

56

00

يوضح األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة .

57

00

يوضح أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة

58

00

يوضح ما إذا كان تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي .

58

04

ديثل مالئمة برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة .

59

04

ديثل ما إذا كان العاملون يواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب .

60

04

ديثل تقييم العاملني لعملية التدريب فيما إذا كانت ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري
التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة .

61

17

ديثل ما إذا كان هناك نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة

62

04

ديثل نتائج إجابة أفراد العينة على استخدام هذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية .

63

00

ديثل ما إذا كان استخدام هذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساهم يف جناح التغيري
الفين مبديرية الشباب و الرياضة .

64

01

ديثل مصادر حصول املؤسسة على مواردها البشرية .

65

00

ديثل ما إذا كانت الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين .

66

فهرس الجداول
00

ديثل كيفية اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و الرياضة .

67

00

ديثل ما إذا كانت املعلومات اليت يوفرها نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية

68

التخطيط للموارد البشرية مبديرية الشباب و الرياضة .
04

ديثل مضمون برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املديرية .

69

04

ديثل أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و
الرياضة.

70

04

ديثل ما إذا كانت برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم

71

اجلديدة
04

ديثل معرفة ما إذا يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة .

72

04

ديثل كيفية حصول املوظف عن توصيف الوظائف عند حلاقه مبديرية الشباب و الرياضة .

73

00

ديثل ما إذا هناك يف مديرية الشباب و الرياضة ما يسمى ببطاقات التوصيف .

74

01

ديثل إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري هيكلي مبديرية الشباب و الرياضة .

75

00

ديثل إن كان هناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي .

76

00

ديثل إن كان هذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة .

77

00

ديثل مدى مسامهة األدوار يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة .

78

04

ديثل إن كان التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة .

79

04

ديثل تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف .

80

04

ديثل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة .

81

04

ديثل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي داخل املؤسسة الرياضية .

82

04

ديثل إن كانت طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و
الرياضة .

83

00

ينب ملخص حتليل عبارات احملور 10

44

41

ينب ملخص حتليل عبارات احملور 10

44

40

ينب ملخص حتليل عبارات احملور 10

92

فهرس األشكال
رقم

عنوان الشكل

الشكل

الصفحة

10

رسم بياين يوضح ما إذا كان العاملون خيضعون لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية
الشباب و الرياضة .

52

10

ديثل مكان التدريب الذي خيضع له العاملني .

53

10

رسم بياين يوضح ما إذا كان التدريب موجه جلميع األفراد العاملني مبديرية الشباب و الرياضة .

45

10

رسم بياين يوضح ارتباط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) .

55

10

رسم بياين يوضح رأي العاملني يف مدة التدريب للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب
و الرياضة .

56

10

رسم بياين يوضح األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة .

57

10

رسم بياين يوضح أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا باملؤسسة الرياضية

58

10

رسم بياين يوضح ما إذا كان تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي .

59

10

رسم بياين يوضح مالئمة برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و

60

الرياضة

01

رسم بياين يوضح ما إذا كان العاملون يواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب .

61

00

رسم بياين يوضح تقييم العاملني لعملية التدريب فيما إذا كانت ساعدت بشكل فعال يف حتقيق
التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة .

62

00

رسم بياين يوضح ما إذا كان هناك نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و
الرياضة .

63

00

رسم بياين يوضح استخدام هذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية .

64

00

رسم بياين يوضح ما إذا كان استخدام هذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساهم يف
جناح التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة .

65

00

رسم بياين يوضح مصادر حصول املؤسسة على مواردها البشرية .

66

00

رسم بياين يوضح ما إذا كانت الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق

67

00

التغيري الفين .
رسم بياين يوضح كيفية اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و الرياضة .

68

فهرس األشكال
00

رسم بياين يوضح ما إذا كانت املعلومات اليت يوفرها نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية

69

عملية التخطيط للموارد البشرية مبديرية الشباب و الرياضة .

00

رسم بياين يوضح مضمون برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املؤسسة .

70

01

رسم بياين يوضح أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية
الشباب و الرياضة .

71

00

رسم بياين يوضح ما إذا كانت برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل
مهامهم اجلديدة

72

00

رسم بياين يوضح ما إذا يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة .

73

00

رسم بياين يوضح كيفية حصول املوظف عن توصيف الوظائف عند حلاقه مبديرية الشباب و
الرياضة .

74

00

رسم بياين يوضح ما إذا هناك يف املؤسسة الرياضية ما يسمى ببطاقات التوصيف .

75

00

رسم بياين يوضح إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري هيكلي مبديرية الشباب و الرياضة .

76

00

رسم بياين يوضح إن كان هناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري
اهليكلي .

77

00

رسم بياين يوضح إن كان هذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة

78

00

رسم بياين يوضح مدى مسامهة األدوار يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة .

79

00

رسم بياين يوضح إن كان التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة .

80

01

رسم بياين يوضح تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف .

81

00

رسم بياين يوضح إن كان وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي داخل

82

املؤسسة الرياضية

00

رسم بياين يوضح ما إذا كان وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية
الشباب و الرياضة
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مقدمـ ـ ـ ــة

مقدمة
مقدمة :
أصبحت الدول تسعى حاليا لتحقيق التنمية و التطوير  ،من أجل احلصول على مستويات مرغوبة من الرفاىية خاصة
تلك ادلصنفة ضمن الدول النامية  ،فادلؤسسة متثل األداة األساسية إلحداث ىذه التنمية و التطور و اليت تعترب األىداف
اليت أنشئت من أجلها  .و لتحقيق ىذه األىداف ال بد أن تتوفر على رلموعة من ادلوارد  ،و اليت تتمثل يف ادلوارد ادلالية
و ادلادية و التكنولوجية  ،و بصفة خاصة ادلوارد البشرية اليت تعترب ركيزة التقدم و التطور يف أي مؤسسة أو رلتمع  ،حيث
أن الكثري من ادلؤسسات وصلت إىل قمة التطور و االزدىار يف خمتلف اجملاالت بسبب األمهية ادلعطاة دلواردىا البشرية ،
حيث جند اليابان مثال استطاعت أن تًتبع على السوق العادلية بفضل تكنولوجيا و مواردىا البشرية  ،و ما ساعدىا على
التطور  ،التفوق و االزدىار .
و دلا كانت ادلوارد البشرية حتتل كل ىذه األمهية يف حتقيق أىداف ادلؤسسة فإن األمر يتطلب االىتمام بشؤوهنا من
قبل إدارة متخصصة ادلتمثلة يف إدارة ادلوارد البشرية  ،و اليت بادلقابل تعد أىم اإلدارات الوظيفية يف ادلؤسسة و أكثرىا
حساسية كوهنا تتعامل مع أىم عنصر من عناصر اإلنتاج و أكثر موارد ادلنظمة عرضة للتأثر بالتغريات البيئية الداخلية
منها و اخلارجية .
لذا فهذه اإلدارة ينصب عملها األساسي حول الفرد العامل منذ حلظة البحث عنو يف سوق العمل و حىت انتهاء
عالقتو بادلؤسسة  ،سواء عن طريق االستقالة  ،الفصل  ،أو غريىا  .كما و قد يذىب بعض الباحثني إىل توسيع نشاط
إدارة ادلوارد البشرية حىت انتهاء عالقة الفرد بادلؤسسة و ذلك إلعادة تأىيلو لتقلد وظائف يف مؤسسات أخرى  .و ىنا
تكمن أمهية و دور إدارة ادلوارد البشرية يف العملية اإلدارية  ،حيث أن كفاءة و فعالية ادلوارد البشرية تتوقف إىل حد كبري
على كفاءة و فعالية إدارة ادلوارد البشرية ما يضمن استمرار ادلؤسسة و احملافظة على كياهنا .
فالعنصر احلايل أصبح يتسم بالتغيري السريع والعميق و ادلتالحق يف اجلوانب التكنولوجية  ،سياسية  ،االقتصادية  ،و
اإلدارية مما ينعكس أثرىا على ادلؤسسة بشكل خاص و اليت أصبح من أىم مهامها و أىدافها حتقيق التكيف و التوافق
مع ىذه التغريات السريعة و ادلتجددة  ،كما أن الضغوط الداخلية و اخلارجية اليت تتعرض ذلا ادلؤسسات على اختالفها
جتعل من الضرورة إعادة النظر يف الكثري من العناصر التنظيمية  ،و األخذ مبنهجية التغيري التنظيمي ادلخطط لتستطيع
القيام بواجباهتا بكل كفاءة و فعالية  ،لذا فادلؤسسة تسعى دوما إىل احملافظة على توازهنا و التعايش مع بيئتها قدر
ادلستطاع  ،و لكن قد يعًتض مسريهتا بعض ادلعوقات اليت تفرض عليها العمل على إجراء التغيريات يف أمناط أعماذلا و
أدائها لتتجاوز تلك ادلعوقات .
أ

مقدمة
و يف ظل تلك التوجهات االقتصادية و االجتماعية اليت تروج ذلا األنظمة اجلديدة  ،خاصة ثقافة العودلة أصبح لزاما
على إدارة ادلوارد البشرية أن تلعب دورىا يف حتقيق التغيري التنظيمي  ،و ىذا ما سعت ىذه الدراسة للكشف عنو .
و على ضوء ىذا قمنا بتقسيم دراستنا إىل فصول :
 الفصل األول  :و حيتوي على اخللفية النظرية و الدراسات السابقة . الفصل الثاين  :حيتوي على اإلطار العام للدراسة . الفصل الثالث  :حيتوي على اإلجراءات ادليدانية للدراسة . الفصل الرابع  :حيتوي على عرض النتائج و تفسريىا و مناقشتها . -الفصل اخلامس  :حيتوي على االستنتاجات و االقًتاحات .
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الفصل األول
تمهيد :

يعترب األفراد أحد أىم مدخالت ادلؤسسة  ،و اليت تساىم إىل جانب مدخالت أخرى كادلوارد ادلادية و ادلالية يف احلصول
على سلرجات ادلؤسسة  ،ادلتمثلة يف سلعة منتجة أو خدمة مقدمة  ،فبدون أفراد تكون ادلؤسسة عبارة عن رلموعة من
ادلباين  ،و ادلعدات  ،و اآلالت فقط  .لذا فادلؤسسة تسعى جاىدة إىل تنمية مواردىا البشرية  ،و اليت ال ديكن حتقيق
األىداف التنظيمية بدوهنا  ،األمر الذي يتطلب وجود إدارة متخصصة تتكفل هبذه ادلوارد  ،تكون مهمتها احلفاظ عليها،
و تدريبها إىل جانب برامج أخرى .
ماهية إدارة الموارد البشرية :
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لقد انصب اىتمام ادلؤسسات يف بداية القرن العشرين بالوظيفة اإلنتاجية أساسا بغرض زيادة النتاج دلواجهة زيادة الطلب
على السلع و اخلدمات  ,مث اىتمت بعد ذلك بالتسويق زلاولة اكتشاف حاجات ادلستهلك دتهيدا لتقدًن السلع أو
اخلدمات اليت تشبع ىذه احلاجات مث جاء االىتمام بالوظيفة ادلالية نظرا لزيادة حدة ادلنافسة بني ادلؤسسات يف احلصول
على األموال شلا أدى إىل ندرة رأس ادلال األمر الذي دفع اىتمام اإلدارة باحملافظة على ادلوارد ادلالية ادلتاحة و زتايتها من
الضياع و اإلسراف و ىكذا و يف منتصف القرن العشرين جاء التسليم ادلتأخر بأمهية للعنصر البشري  ,باعتباره ادلتغري
احملوري يف ادلؤسسة و اليت قد تفقد قيمة أصوذلا ادلادية دتام لفقداهنا ىذا العنصر  (.خالد عبد الرحيم مطر الهيتي 2005 :

،ص ) 30

كما تعد إدارة ادلوارد البشرية و من أىم اإلدارات الوظيفية يف ادلؤسسة و أكثرىا حساسية كوهنا تتعامل مع أىم و أحرج
عنصر من عناصر اإلنتاج  ,و أكثر ادلوارد ادلؤسسة عرضة للتأثر مبختلف التغريات البيئية و إدارة ادلوارد البشرية بشكلها
احلديث ليست وليدة الساعة و إمنا ىي نتيجة جملموعة من التطورات ادلتداخلة و اليت سامهت بشكل مباشر أو غري
مباشر من ظهور احلاجة إىل إدارة أفراد متخصصة ترعى شؤون العاملني و تعمل على توفري أصلع اآلليات إلدارة الطاقات
البشرية بكفاءة و دتكن من زيادة إنتاجية العاملني و من اجل اإلحاطة بادلفاىيم و ادلبادئ األساسية إلدارة ادلوارد البشرية
( سهيلة محمد عباس ، 2006 :ص ) 09
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التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية :

لقد عرفت إدارة ادلوارد البشرية خالل العقود األخرية تطورا ملحوظا و دائما  ،من خالل سلسلة من التغريات مرت
على اجلنس البشري و ىو ديارس العمل  ،نتعرف عليها من خالل ادلراحل التارخيية التالية :
 تطورات الحياة الصناعية  :دتيزت احلقيقة التارخيية قبل الثورة الصناعية بطر اإلنتاج اليدوية و لو تعمقنا أكثر
يف ىذه ادلرحلة فسنجد األنظمة التالية  :نظام العبودية و فيو يعترب العامل من شلتلكات صاحب العمل شأنو
شأن السلع  .و نظام الصناعة اليدوية و ىنا برزت فئة دتلك اخلربة و ادلهارة و بدأت تعمل مقابل أجر الذي
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يعد "أجر الكاف"  ،و باإلضافة إىل نظام الطوائف  ،و دتثل احتكار للحرفة اليت ذلا قانوهنا الذي يوضح شروط
الدخول إليها و حتديد األجر و مستوى اإلنتاج  ،و ىنا صلد ( الصيب  ،ادلعلم ) و ينتخب ادلعلمون شيخا
للطائفة يوقع العقوبات على من خيالف تعليمات الطائفة .
و نتيجة لظهور االكتشافات و االخًتاعات يف النصف الثاين من القرن  81ميالدي  ،ظهرت الثورة الصناعية و
ىنا واجو أرباب العمل مهمة هتيئة األفراد الذين حتتاجهم مشاريعهم الضخمة  ،و لكن هبجة اإلنتاج و زىو
الصناعة قد أذلاىم عن االىتمام باجلنس البشري ما يعين أهنا كانت مبثابة البداية لكثري من ادلشاكل اإلنسانية
حيث مت النظر للعامل على أساس أنو سلعة  ،و حلول اآللة زللو  ،و رغم ىذا حققت زيادة يف اإلنتاج .

( نوري منير ، 2010 :ص ) 30

 تطور الحركات العلمية  :من التطورات اليت سامهت يف ظهور إدارة ادلوارد البشرية  ،حركة اإلدارة العلمية "
لفردريك وينسلون تايلور " اليت أعطت تصورا زلددا بني العاملني و اإلدارة من خالل استخدامها ادلنهج العلمي
يف حتديد مواصفات األعمال و اختيار اإلنسان األفضل  ،و استخدام دراسة احلركة و الزمن و تشجيعهم على
أداء العمل وفق الطر احملددة و بالسرعة و ادلعدل ادلطلوبني و األجر ادلتفق عليو  ،أما مدرسة العالقات
اإلنسانية " إلتون مايو " فقد قدمت أسلوبا جديدا جيب أن دتارسو اإلدارة مع العاملني لتحقيق الرضا الوظيفي
من خالل االىتمام باجلوانب النفسية و االجتماعية للعمال (.صالح الدين عبد الباقي ، 2002 :ص ) 20
 نمو المنظمات العمالية  :منت يف بداية القرن  02و حاولت النقابات العمالية زيادة أجور العمال و خفض
ساعات العمل  ،و ما يساعد على ظهورىا حركة اإلدارة العلمية اليت عملت على استغالل الربوليتاريا  (.زكي

هشام ، 1975 :ص ) 63

 بداية الحرب العالمية األولى  :مع تطور اإلدارة العلمية  ،و علم النفس الصناعي بدأ بعض ادلتخصصني يف
إدارة ادلوارد البشرية يف الظهور بادلنشآت للمساعدة يف التوظيف  ،و التدريب نتيجة للصناعات احلربية إضافة
إىل الرعاية الصحية  ،و األمن الصناعي  .و ديكن اعتبار ىؤالء الطالئع اليت ساعدت يف تكوين إدارة ادلوارد
البشرية مبفهومها احلديث  ( .عمر وصفي عقيلي ، 2005 :ص ) 15
 مرحلة ما بين الحربين العالميتين  :ىناك تطور يف رلال العالقات اإلنسانية  ،حيث أجريت جتارب اذلاوثورن و
أقنعت الكثريين بأمهية رضا العاملني عن عملهم  ،و توفري الظروف ادلناسبة للعمل كما راىنت مدرسة العالقات
اإلنسانية على متغريين مها الدافع  ،و الرغبة  ( .رفعت عثمان ، 1982 :ص ) 14
 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية  :اتسع نطا األعمال اليت تقوم هبا إدارة ادلوارد البشرية  ،حيث مشلت
تدريب و تنمية العاملني  ،و وضع برنامج لتحفيزىم  ،و ترشيد العالقات اإلنسانية  .و ليس فقط حفظ ملفات
ادلوارد البشرية و ضبط حضورىم و انصرافهم و األعمال الروتينية .
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و مازالت االجتاىات احلديثة يف إدارة ادلوارد تركز على العالقات اإلنسانية و االستفادة من نتائج البحوث لعلم
النفس  ،و األنثروبولوجيا  ،و كان نتيجة ذلك تزايد استخدام مصطلح العلوم اإلنسانية أكثر مشوال ألنو يراعي
بيئة العمل و ظروف العامل  ( .زكي هشام  :نفس المرجع ،ص ) 64
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أهمية و أهداف إدارة الموارد البشرية:

تعترب ادلوارد البشرية عنصر ىاما و حيويا يف كل التنظيمات و يتوقف بقاء ادلؤسسة و حتقيق أىدافها على الطريقة اليت
استخدمت يف احلصول على مواردىا البشرية بواسطة القيادات فمن ادلهم أن تستعمل ادلؤسسة ادلوارد البشرية ادلتاحة
أحسن استغالل شلكن كما على اإلدارة أن تعتين بصفة مستمرة بادلوارد البشرية و بالطريقة اليت تستخدم و تنمي ىذه
ادلوارد سواء بتكوين سياسات ادلوارد البشرية أو بالطرائق و اإلجراءات اليت تستخدم فيما يتعلق بقوة العمل أن األىداف
اليت تسعى إليها إدارة ادلوارد البشرية بادلؤسسة ىي األىداف نفسها اليت تسعى إليها اإلدارة بصفة عامة و على مدير
ادلوارد البشرية القيام مبجموعة من األنشطة ادلتعلقة باستغالل ادلوارد البشرية  ,و ىي أنشطة غري مطبقة يف وحدات أخرى
من التنظيم  ,ولكن ىذا العمل يساىم يف اصلاز نفس األىداف اليت يسعى ادلدراء اآلخرون لتحقيقها و تنقسم األىداف
إىل نوعني من األىداف التنظيمية ادلًتابطة و ادلتميزة أيضا  ,و اذلدف األول ىو تعظيم إنتاجية التنظيم و الذي ال يعترب
ىدف جديدا فهو معروف منذ وقت بعيد كهدف رئيسي للمؤسسات األخرى و طادلا أن أىداف إدارة ادلوارد البشرية
مطابقة ألىداف باقي فريق اإلدارة فان اإلنتاجية تصبح أيضا شاغال رئيسيا للعاملني يف حقل وظيفة اإلدارة ( صالح
محمد عبد الباقي  :مرجع سابق  ,ص )49

و ديكن تلخيص أىم اذلداف الفرعية إلدارة ادلوارد البشرية فيما يلي :
 حتقيق التعاون الفعال بني العاملني لتحقيق أىداف ادلؤسسة .
 إجياد احلافز لدى القوة العاملة لتقدًن أقصى رلهود شلكن لتحقيق أىداف ادلؤسسة .
 تنمية العالقات الطيبة للعمل بني رتيع أفراد التنظيم .
 حتقيق العدالة و تكافئ الفرص جلميع العاملني يف ادلشروع من حيث الًتقية و األجور و التطوير .

 توفري ظروف العمل ادلناسبة اليت تكفل جوا مناسبا لإلنتاج و عدم تعريض العمال ألية سلاطر مثل حوادث
العمل الصناعية و أمراض ادلهنة .

 اختيار أكفاء األشخاص لشغل الوظائف احلالية و القيام بإعدادىم و تدريبهم للقيام بأعماذلم على الوجو
ادلطلوب .
 إمداد العاملني بكل البيانات اليت حيتاجوهنا و اخلاصة بادلشروع و منتجاتو و سياساتو و لوائحو و توصيل أرائهم
و مقًتحاهتم للمسؤولني قبل اختاذ قرار معني يؤثر عليهم .
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وظائف إدارة الموارد البشرية :

يعد حتديد األعمال أو ادلهام أو الواجبات اليت تؤديها إدارة ادلوارد البشرية من بني األمور اإلسًتاتيجية ادلطلوب التعرف
عليها إبتداءا بالقيام بالعملية التنظيمية ذلذه اإلدارة  ,إن ىذه اإلدارة دتارس نوعني أساسيني من الوظائف و ىي :
-8

-0

الوظائف التخصصية  :و تتمثل ىذه الوظائف التخصصية بكل من حتليل و وصف الوظائف  ,ختطيط
ادلوارد البشرية  ,االختيار و التعيني  ,تقوًن األداء و التدريب  ,األجور و احلوافز  ,صيانة ادلوارد البشرية ,
بناء نظام للمعلومات البشرية ...و ىكذا  .و خيتلف عدد الوظائف تبعا لفلسفة اإلدارة العليا و حجم
ادلنظمة .
الوظائف اإلدارية  :ال تقتصر الوظائف اإلدارية على األعمال التخصصية فقط بل تتضمن أعمال متمثلة يف
التخطيط و التنظيم و التوجيو و ادلتابعة  ,شأهنا يف ذلك شأن اإلدارات األخرى يف ادلنظمة إذ ال بد لكل
إدارة أو وحدة إدارية يف ادلنظمة أن تضع اخلطط اليت حتقق ذلا األىداف اليت أنشأت من اجلها و إن نضع
( عادل حرحوش صالح و مؤيد سعيد السالم , 2009:ص ) 27-26

التنظيم الذي ديكنها من القيام بتنفيذ تلك اخلطط و السياسات و الربامج وصوال إىل حتقيق أىدافها و أن تقود و
حتفز و ترغب و توجو نشاطات العاملني ضلو حتقيق اذلدف  ,و أن تقوم بعملية الرقابة لغرض التأكد من أن األعمال
تتم وفق للخطط و السياسات و الربامج و األنظمة احملددة مث تصحح االضلرافات اليت حتدث أثناء و بعد تنفيذ
األعمال اليت دتارسها .
و من وجهة نظر د .حسن إبراىيم بلوط أن أىم الوظائف ادلنوطة بإدارة ادلوارد البشرية ىي التالية :
ختطيط ادلوارد البشرية
اجتذاب ادلوارد البشرية
حتفيز أداء ادلوارد البشرية
احلفاظ على ادلوارد البشرية ( حسن إبراهيم بلوط , 2002 ,ص )25
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مداخل إدارة الموارد البشرية:
ال يوجد العديد من ادلداخل اليت ديكن االعتماد عليها يف حتقيق إدارة ادلوارد البشرية للفاعلية التنظيمية إال أنو
ديكن التمييز بني ثالثة مداخل رئيسية:
 المدخل اإلداري :يركز ادلدخل اإلداري على دراسة العمليات اإلدارية بوضع األىداف التنظيمية مث
االنتقال إىل ختطيط ادلوارد البشرية ،وسياسة التوظيف ادلتمثلة يف عمليات االستقطاب ،االختيار و
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التعيني ،إضافة إىل حتليل الوظائف وصوال إىل أنشطة ادلوارد البشرية و ختطيط ادلسار الوظيفي وتقييم
األداء وحتسني بيئة العمل(.جمال الدين محمد المرسي:المرجع السابق،ص)53
 مدخل النظم :النظام رلموعة عناصر مًتابطة و متفاعلة تشكل معا وحدة واحدة متشابكة ،ويستمد
ادلدخل أصولو من نظرية النظم العامة ،اليت تنظر إىل كثري من األشياء يف ىذا الكون على انو نظام،
وذتة منظوران للنظام :منظور النظام ادلغلق الذي يصور النظام على انو شيء كلي مًتابط ذو ارتباط

ضعيف بالبيئة اخلارجية ،ومنظور النظام ادلفتوح الذي ينظر إىل النظام على انو شيء كلي يتفاعل مع
البيئة اخلارجية تفاعال تبادليا أي يؤثر يف البيئة ويتأثر فيها ومن أىم خصائص النظام ادلفتوح ما يلي:
النظام يتكون من عدة أنظمة فرعية ،تًتابط مع بعضها البعض وأي تغيري يف أي نظام فرعي يؤثر على األنظمة الفرعيةاألخرى.
للنظام عناصر تتمثل يف :-1المدخالت :وتكون على شكل موارد البشرية ،و أموال ومعلومات وطاقة ترد من البيئة اخلارجية
-2العمليات :وىي تفاعالت تتم داخل النظام
-3المخرجات:وتكون على شكل منتجات أو خدمات أو معلومات تصب يف البيئة
-4التغذية الراجعة :وىي نوع من ادلعلومات تشكل نوعا من الرقابة و الضبط و تصل بني ادلخرجات من جهة
و ادلدخالت من جهة أخرى
للنظام بيئة داخلية جتري يف سياقها العمليات ،وعلى عناصر البيئة الداخلية و مكونات البيئة اخلارجية و تفاعلهما معاتعتمد فاعلية النظام.
يتفاعل النظام مع البيئة اخلارجية تفاعال تبادليا فيؤثر يف البيئة و يتأثر هبااحلدود :وىي احلدود اليت تفصل النظام عن البيئة اخلارجية وقد تكون ىذه احلدود شديدة ،مفتوحة يسهلاخًتاقها(.عبد الباري إبراهيم درة،2008:ص)65.66

وحتتل إدارة ادلوارد البشرية مكانتها من خالل النظام الكلي للمنظمة ومن مث فإن رلهودات ادلوارد البشرية يتم تقييمها من
خالل مدى مسامهتها يف حتقيق األىداف العامة للمؤسسة .ووفقا ذلذا ادلدخل يتم دراسة إدارة ادلوارد البشرية كنظام فرعي
يؤثر ويتأثر يف األنظمة الفرعية األخرى كنظام اإلنتاج ،التسويق وغريىا اليت تتأثر و تؤثر يف النظام الكلي للمنظمة(.عبد
الباري إبراهيم درة:نفس المرجع.ص)67
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 المدخل اإلستراتيجي  :يركز على دراسة وحتليل أنشطة ادلوارد البشرية وربطها ،بغايات و اسًتاجتيات ادلنظمة،

ويف ظل ىذا ادلدخل يتم الربط بني جهود ختطيط ادلوارد البشرية و التوجهات اإلسًتاجتية للمنظمة ،حيث يصبح

العنصر البشري أحد األسلحة لتحقيق القدرة التنافسية ،وحتسني أوضاع ادلنظمة السوقية و نتائج أعماذلا.
ولقد تزايد االعًتاف اإلداري يف اآلونة األخرية بأمهية العنصر البشري باعتباره أحد العناصر احلاكمة يف حتقيق
النجاح للمؤسسة ادلعاصرة من خالل مسامهتو يف حتقيق ادليزة التنافسية باستمرار(.جمال الديم محمد
مرسي:المرجع السابق،ص)53

ويتناول ىذا ادلدخل ستة ركائز أساسية البد من استيعاهبا من قبل اإلدارة:
االعًتاف بأمهية العنصر البشري :حيث تقدم البيئة اخلارجية رلموعة من الفرص و التهديدات ،والبد إلسًتاجتية ادلواردالبشرية من االعًتاف هبذه التأثريات وزلاولة استثمار الفرص والتقليل من التهديدات أو جتنبها إن أمكن.
االعًتاف بأمهية تأثري ادلنافسة و الطبيعة احلركية لسو ادلوارد البشرية ،فمثلما نتنافس ادلنظمات على ادلستهلك فإهناتتنافس على احلصول على العمال اجليدين ،فالتغريات يف معدالت األجور و التشريعات اخلاصة هبا ،ومسعة ادلنافسني تؤثر
على القرارات اإلسًتاجتية اخلاصة بادلوارد البشرية(.مؤيد سعيد السالم:مرجع سابق،ص)13
الًتكيز على حتقيق رسالة ادلنظمة :تعمل يف ضوء رسالة ادلنظمة وىنا البد من إسًتاجتية تساىم يف حتقيق رسالة ادلنظمة،إىل جانب أهنا تعرب عن الصورة الذىنية اليت ترغب ادلنظمة يف بنائها عند اآلخرين.
الًتكيز على وضع األىداف اإلسًتاجتية :يتساءل الشخص االسًتاتيجي ماذا جيب أن تفعل ادلؤسسة ودلاذا؟ فإنو يفاحلقيقة يسعى إىل حتديد أىداف زلددة ،والعمل على حتقيقها بغية حتقيق رسالة و رؤية ادلؤسسة ودتثل األىداف و
الوسائل اليت حتتاجها ادلؤسسة لكي تًتجم رسالتها الفلسفية إىل شيء ملموس ديكن قياسو.
االىتمام جبميع العاملني :تشمل اسًتاتيجية ادلوارد البشرية كل العاملني الدائمني و ادلؤقتني يف كل ادلستويات ا"احلوافز،الرواتب ،تقييم األعمال".
التكامل مع اسًتاتيجية ادلنظمة :اسًتاتيجية خاصة للموارد البشرية منبثقة من االسًتاتيجية العامة ذلا أو ادلؤسسات مثالعندما تكون إسًتاجتية ادلؤسسة التوسع و النمو و السيطرة تكون اسًتاتيجية ادلوارد البشرية االستقطاب

والتوظيف(.مؤيد

سعيد سالم :نفس المرجع،ص)13

ومنو ديكن استنباط أن الوظائف التنفيذية وفق مدخل إدارة ادلوارد البشرية ىي:
 بالنسبة للعملية التوظيفية  :تقوم على أساس علمي "مؤىالت ،ختصص" من خالل سياسة االستقطاب،
االختيار و التعيني
 بالنسبة للعملية التكوينية :اىتمت بالتدريب و التكوين ادلستمرين هبدف تنمية ادلوارد البشرية
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 بالنسبة للعملية التحفيزية :و ىي عبارة عن حتديد مستوى األداء زائد نظام الكفاءات ولقد اىتمت باجلانبني
ادلادي وادلعنوي على حد سواء.
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تحديات إدارة الموارد البشرية في مواجهة التغيرات:

إن التغريات البيئية للقرن احلايل ما وقع منها وما يتوقع حدوثو ،يؤكد أن إدارة ادلوارد البشرية أمام حتديات قادمة تستلزم
الحتوائها وضوح يف الوظائف و األدوار وموقع ىذه اإلدارة داخل ادلؤسسة ،ولكي يكون بإمكان ىذه األخرية احتواء
التغريات البيئية ادلختلفة عليها أن هتتم بإدارة ادلوارد البشرية كوهنا دتثل حلقة وصل بني ادلؤسسة و البيئة  ,فادلؤسسات
الناجحة يف البيئة التنافسية تشجع إدارة ادلوارد البشرية فيها لتمارس أدوار متعددة حىت تستطيع حتقيق األىداف ادلسطرة
من جهة ،االستجابة دلتطلبات البيئة من جهة ثانية.
كما جيب على ادلؤسسات ادلعاصرة أن تويل اىتمام ادلوارد البشرية حاليا و مستقبليا وذلك من خالل ختطيط ادلسار
الوظيفي ،و إدارتو من خالل استحداث قسم التدريب و التطوير ادلسؤول عن توجيو العاملني إلجياد األساليب ادلناسبة
لتحقيق أىدافها ،ويعرف ىذا القسم بوكالة التغيري الداخلي الذي يتمثل دوره يف مساعدة أعضاء ادلؤسسة يف التكيف مع
ادلتغريات احلاصلة(.خالد عبد الرحمان الهيتي :المرجع السابق،ص)44.45
 /1التحديات البيئية :و نقصد هبا التغريات اخلارجية ادلؤثرة على أداء ادلؤسسة ،و البيئة اخلارجية اليت جتسدت معادلها

من خالل استجابتها للمتغريات ادلتسارعة أفرزت يف الواقع العملي بيئة دينامكية أي بنية غري مستقرة أو ثابتة حيث أن
اإلطار العام للتعامل مع البيئة يقوم على اعتبار التغيري ظاىرة طبيعية ،أما االستقرار فهو حالة شاذة ،إن ىذه ادلتغريات قد

أثرت على سو العمل و مهارات القوى العاملة وقيمها و متطلباهتا الثقافية ،ولذا فان البناء االسًتاتيجي و التنظيمي
دلؤسسات القرن احلايل قد ركز على ضرورة االستجابة النوعية ذلذه ادلعطيات من خالل التحلي بادلرونة الشاملة ذلذه
ادلعطيات من خالل التحلي بادلرونة و االستجابة للمتغريات البيئية و إفرازاهتا ادلختلفة.
(خضير كاظم حمود،2011:ص)25

العوامل االقتصادية :وىي العوامل ادلرتبطة بادلوارد ادلتاحة و كيفية استغالذلا و ما يرتبط هبا من أسعار منافسة ،انفتاح،

ودور إدارة ادلوارد البشرية إن تراعي ىذه ادلتغريات االقتصادية ،الن ىذه األخرية تؤثر بشكل واضح على العديد من
مدخالت و سلرجات ادلؤسسة و كذا عملياهتا التشغيلية.

التحديات التكنولوجية :لقد لعب التطور التكنولوجي و حتديات ثورة ادلعلومات و االتصاالت دورا بارزا يف إحداث
العديد من التطورات االقتصادية و االجتماعية و احلضارية ،شلا حذا بادلؤسسات اإلنسانية تغيري سبل تعاملها مع القوى
العاملة يف ضوء تعدد الثقافات و القيم السائدة باجملتمعات من ناحية ،و تعدد ادلهارات و التخصصات اليت أفرزهتا
متطلبات التطور احلاصل يف سلتلف رلاالت عرض و طلب القوى البشرية ،كما لعب ىذا التنوع الثقايف لألفراد على
تأكيد قيم جديدة أملتها ضرورة التعامل مع ادلستجدات التكنولوجية مع احًتام العمل و مواعيد تنفيذه ،و اعتبار الوقت
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كلفة و حتسني نوعية حياة األفراد العاملني و غريىا من اآلثار التنظيمية و اإلدارية ادلختلفة (.خضير كاظم حمود:مرجع

سابق،ص)25

فلقد أسهمت العودلة يف خلق توسع شامل يف األسوا العادلية حبيث أصبح اجملتمع اإلنساين قرية صغرية نستطيع من
خالل ثواين ان نتعامل مع سلتلف ادلؤسسات إضافة إىل أن سبل احلصول على القوى البشرية و اختيارىم خضع للعديد
من االعتبارات اليت نصت عليها االتفاقيات و ادلعايري الدولية و معايري العمل السائدة ،وىذا ما جيعل سبل التعامل مع
العاملني خاضعا للعديد من التشريعات و القوانني ال على األصعدة احمللية فحسب وإمنا الدولية أيضا (.خضير كاظم
حمود:نفس المرجع،ص)29

 /2التحديات التنظيمية  :دتثل التحديات الداخلية للمؤسسة اليت يسهل على اإلدارة توجيهها و أىم ىذه التحديات
ىي حاجة ادلؤسسة للموقع التنافسي ،و مشاكل ختفيض القوى العاملة يف ادلؤسسة ،و احلاجة لثقافة تنظيمية
قوية ،وىذا يتطلب إجياد طر مناسبة لزيادة فاعلية ادلؤسسة ،و قابليتها التنافسية يف رلال ادلوارد البشرية من
أمهها:
استخدام أنظمة حتفيزية مرتبطة باإلبداع.حتسني اجلودة الشاملة من خالل تطبيقات إدارة اجلودة الشاملةإن عدم قدرة ادلؤسسات على التحكم يف زليطها اخلارجي حيتم عليها إجراء تغيريات تنظيمية .حىت تتمكن من مواجهة التجديدات التكنولوجية و ادلنافسة احلادة على مواجهة اإلجراءات و القوانني احلكومية و
حاجات اجملتمع و متطلباتو .
و ديكن للتغيري أن يكون يف شكلني :تغيري استجايب و تغيري تنبئي ،فاالستحقا يكون استجابة لعوامل زليطة تضطر
ادلؤسسات إىل االستجابة ذلا ،أما التغيري التنبؤي فيسبق األحداث استعدادا ذلا ،ذلدف التخفيف من سلبياهتا ،ويعترب
التغيري التنظيمي التنبؤي أكثر فعالية حيث تؤخذ اإلجراءات لسبق األحداث عوض انتظار حدوثها(.بوفلجة

غياث،2004:ص)136

 /3التغيرات الفردية  :و تتضمن رتيع القضايا اخلاصة بالعاملني و القرارات ادلرتبطة هبم  ،و من أىم ىذه التهديدات
اليت يواجهها العاملون بسبب ختفيض قوة العمل و إعادة ىيكلة ادلؤسسة  ،و يتطلب التوافق بني الفرد و ادلؤسسة
إسًتاتيجيات و سياسات لزيادة دمج العاملني مع قيم الفرد و ادلؤسسة  ،و جذب الكفاءات للعمل  ،و االستمرار مع
ادلؤسسة .
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إن مهمة التوافق أصبحت احملور الرئيسي لعمل ادلديرين يف ظل البيئة ادلتغرية  ،و لقد برز مفهوم ادلسؤولية االجتماعية
جنبا إىل جنب مع أخالقيات العمل  ،إذ أصبح لزاما على ادلؤسسة ادلوازنة بني كل من التزاماهتا ضلو العاملني  ،و الزبائن
من جهة و اجملتمع الذي تعمل فيو من جهة أخرى  ( .بو فلجة غياث  :نفس المرجع ،ص ) 136
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العوامل و المتغيرات المؤثرة على وظيفة إدارة الموارد البشرية :

 /1وظيفة إدارة الموارد البشرية و البيئة االقتصادية و االجتماعية :
لقد تزايد البعد االجتماعي للمؤسسة بعد احلرب العادلية الثانية  ،و أصبح لزاما على ادلؤسسة أن تستجيب للحاجات
النفسية و االجتماعية للعامل  ،و وضع إجراءات تقنية لتسيري األجور  ،الًتقية و التوظيف .
وقد لعبت إدارة ادلوارد البشرية دور كبري كوهنا ناضلت من أجل نوعية عالقات العمل  ،و بعد سنة  8791عرف
االقتصاد الدويل أزمة رغم تطوره و تطورات ادلنافسة الدولية  ،و ظهر تسارع يف نسبة البطالة اليت مست العديد من
الفئات االجتماعية إضافة إىل تقنيات األنظمة ادلعلوماتية  ،كل ىذا فرض على ادلؤسسات حتوالت ىامة لتكييف مع
احمليط اجلديد  ،خاصة فيما خيص استعمال ادلوارد البشرية ما حتم عليها أن تتصرف بداللة إسًتاتيجية  ،و ختطيط
اجتماعي .
يف الثمانينات و مع زيادة حدة ادلنافسة الدولية  ،و األزمة االقتصادية ،و االبتكارات التكنولوجية  ،كل ىذا أدى إىل
انقالب على مستوى ادلهام  ،االتصال  ،مؤىالت ادلورد البشري لتشغيل معدات مكلفة و سهلة التعرض لألعطاب .

(مدحت محمد أبو النصر ، 2007 :ص ) 75

كل ىذه التغريات و التطورات غريت يف عالقة القوة بني أرباب العمل و النقابة  ،حيث دخال يف عملية توافق متبادل
 ،شلا مكن من استجابة أفضل حلاجات ادلؤسسة  ،و استجابة حقيقية للموارد البشرية  ،و نتيجة للعوامل السابقة  ،و
حتت تأثري الدخول السريع للصناعة اليابانية إىل األسوا العادلية  ،و قد أرجع الباحثون أن صلاح ادلؤسسة اليابانية يعود
لقدرة مواردىا البشرية  ،حبيث يتم تكييف وسائل اإلنتاج  ،و اذلياكل التنظيمية مع العوامل ادلذكورة أعاله  ،و توظيف
أشخاصا يقبلون التغيري كأسلوب عادي للحياة العملية  ،قادرين على ادلبادرة لرفع كفاءة ادلؤسسة و تكييفها مع البيئة ،
و إىل ضرورة تزويد ادلؤسسة بثقافة حركية جتلب انتماء و والء العمال  ( .نوري منير  :نفس المرجع ،ص ) 65
 /2وظيفة إدارة الموارد البشرية و التطورات التكنولوجية و تشريعات العمل :
إن التقدم التكنولوجي الذي حدث منذ الثورة الصناعية  ،كان مذىال عرب اخلمسة آالف سنة السابقة  ،إذ أن الرقي
يف النواحي الفنية قد صاحبو تغيري جذري للقوى العاملة نتيجة لتغري حاجات و متطلبات ادلؤسسة  ،و من أىم ىذه
ادلتغريات  :التوسع ادلستمر يف األوتوماتيكية  ،و زيادة االعتماد على احلاسبات االلكًتونية .

12

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل األول

و ترتبط وظيفة إدارة ادلوارد البشرية السائدة يف أي بلد  ،و تظهر أمهية اإلطار القانوين التشريعي عندما نتناول أي جانب
من جوانب الوظيفة  ،و لقد عرفت ىذه التشريعات بعد احلرب العادلية الثانية تطورا مهما أدى إىل تقوية التزامات
ادلؤسسة يف رلاالت عديدة  ،و ختص ىذه التشريعات عدة جوانب منها :
 حرية األجور و وضع احلد األدىن ادلضمون .
 حتسني ظروف العمل و ختفيض و تنظيم وقت العمل .
 عقد العمل اخلاص دلد زلددة و العمل ادلؤقت .
و لقد أدى تطور تشريعات العمل إىل التزامات عديدة جيب أن تؤديها وظيفة ادلوارد البشرية  ،و مواقف صعبة جيب أن
تسريىا  ،و تعزز تكاليف عليها أن تتحكم فيها  ( .نوري منير  :نفس المرجع ،ص ) 65

13

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل األول
 .IIالتغيير التنظيمي :
 -1ماهية التغيير التنظيمي :
/1األسباب التي تستدعي التغيير:

تعيش ادلؤسسة يف ظل مواجهة التغريات بيئة سلتلفة ،واليت تفرض عليها إحداث تغيري تنظيمي ،ومن ىنا ديكن تقسيم
أسباب التغيري إىل أسباب داخلية و أسباب خارجية:
األسباب الداخلية:
 تغريات اذليكل التنظيمي :حيث إن تعميم ىيكل يركز على ادلنتج مثال بدال عن الًتكيز على األسلوب
الوظيفي الذي ينجم عنو إحداث بعض التغيريات التنظيمية لتواكب مع ىذا التغيري.

 التغيري الدديغرايف للعاملني :ازدياد نفسية النساء الاليت يتقلدن مناصب قيادية عليا ،أو وسيطية ،سيطرة
العاملني األكرب سنا ،فمثل ىذه العوامل تقود ادلؤسسة إلحداث تغيري ما (.حسن محمد احمد محمد
مختار،2009:ص)68

ويضيف القرنويت إىل ىذه القوى :تطور وعي العاملني ،زيادة طموحاهتم وحاجاهتم  .إضافة إىل زيادة إدراك العالقة بني
البيئة اإلدارية ،وبني رغبة العامل يف تسخري رتيع قدراتو الكامنة للعمل ،إضافة إىل إدراك الصلة بني أسلوب التعامل و
إفساح اجملال لو للمشاركة يف اختاذ القرارات  ،وبني إنتاجيتو(.حسن حريم ،2004:ص.)366
كما أن ىناك تغريات حتدث على مستوى العمل شلا يؤدي بادلؤسسة إىل التوجو ضلو رفع مستوى العامل عن طريق
التدريب ،الرسكلة ،ىذا التغيري يف مستوى الوظائف يؤدي حتما إىل حتليلها وتغيري ىيكلتها من حيث الوصف اجلديد
دلتطلبات الوظيفة ،وشاغلها و ادلوائمة بني الفرد وعملو حسب ادلؤىالت ادلكتسبة رلداد  ،و تغريات أخرى تفرض على
ادلؤسسة جتديد إمكانياهتا  ،و قدراهتا لتحقيق أىدافها عن طريق إحداث تغيري تنظيمي  ( .صالح الدين عبد الباقي  :نفس

المرجع ،ص ) 361

األسباب الخارجية  :و تصنف بدورىا إىل :
 التغريات االقتصادية و تغريات السوق  :ىذه التغريات السوقية تكون يف الغالب بسبب العمالء  ،و ادلنافسني يف
ىذه األسواق  ،شلا يلزم ادلؤسسة مبواكبة ىذه التغريات  .و كما يتمثل التغيري االقتصادي يف التطور السريع
للسلع و اخلدمات  ,و سيطرة اقتصاد السوق مع البحث عن منوذج تنظيمي  ،و يركز على الكفاءة و الفعالية و
اإلنتاجية  ( .حسن محمد أحمد محمد مختار  :نفس المرجع ،ص ) 68
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 التغيري االجتماعي  :و ىو الناتج عن حتمية تغري الظروف البيئية  ،و ادلسامهة يف عملية التغيري التنظيمي  ،و
تراكم ادلشاكل االجتماعية كالبطالة  ،الصحة  ،شلا أدى إىل االنشقاق و االختالالت يف سلوك األفراد  ،ضف
إىل التغريات ادلستمرة يف سوق القوى العاملة من ناحييت الكم  ،و العدد  ،نظرا للتغريات يف اذليكل  ،نظم
التقييم و التدريب  ،و ادلعروف بالًتكيبة النوعية للعمالة و الكفاءات  (.صالح الدين عبد الباقي  :نفس المرجع

،ص ) 361

 التغيري التكنولوجي  :إن التبادل يف التكنولوجيا من فًتة ألخرى جيعل بعضها متقادما شلا يستلزم تغيريىا أول بأول
( حسن محمد أحمد محمد مختار  :نفس المرجع :ص ) 68

و قد حصر " ابراىيم بلوط " أسباب التغيري اخلارجية فيما يلي :
 العودلة  :الرأي العام  ،و تزايد ضغوطاتو يف التوجيو  ,و تصويب السياسات يف الداخل و اخلارج .
 التنافس العادلي ( االخًتاعات  ,االبتكارات اجلديدة  ,رفع ادلوازنات البحوث  ,و التطوير لدى بعض الدول ,
عادلية اإلدارة )  ,إضافة إىل ارتفاع ادلستوى الثقايف لدى الناس ( االىتمام العادلي بالبيئة و حتسني أوضاع ادلرأة ,
و توسيع دور رلموعات العمل و نقابات العمال  ( .حسن ابراهيم بلوط  :نفس المرجع ،ص ) 334
ب /أهداف التغيير التنظيمي :إن اذلدف األساسي يكمن يف حتقيق التكامل بني االنساق من أجل التكيف  ,التوازن ,
و االندماج مث حتقيق اذلدف  ,و بالتايل إحداث التغيري الذي ىو عملية ىادفة  ,مدروسة و سلططة و مقصودة من أجل
الوصول إىل األىداف التالية :
 زيادة قدرة ادلنظمة أو ادلؤسسة يف التعامل و التكيف مع البيئة احمليطة هبا  ,و حتسني قدرهتا على ادلنافسة .
 تشجيع األفراد العاملني على حتقيق اذلداف التنظيمية و حتقيق الرضا الوظيفي ذلم .

 مساعدة ادلؤسسة على حل ادلشكالت اليت تواجهها من خالل تزويدىا بادلعلومات عن عمليات ادلؤسسات
ادلختلفة  ,و نتائجها عن طريق بناء جو من الثقة و االنفتاح بني األفراد يف ادلؤسسة .

 حتقيق التنمية اإلدارية و ذلك من خالل حتقيق التوازن التنظيمي عن طريق جعل كل مكونات ادلؤسسة تتناسب
و أىدافها .

 تطبيق ادلنهج العلمي يف اختاذ القرارات من خالل التأين يف اختاذىا و عدم الًتدد يف االستقرار عليو  ( .محمد بن
يوسف النمران العطيات ، 2006 :ص ) 61

ج /أهمية التغيير التنظيمي :
تبدو أمهية التغيري التنظيمي للعديد من األسباب ادلؤثرة على استمرارية ادلؤسسة و منوىا و بقائها  ,و من بني األبعاد
ادلوضحة ألمهية التغيري التنظيمي ما يلي :
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بالنسبة للعاملني  :و يتم التغيري التنظيمي بإشباع حاجات االنتماء و زيادة روح الفريق و زيادة جودة حياة العمل  ,و
حتفيز العاملني و حتقيق الرضا الوظيفي و تدعيم القيم االجيابية لديهم  ,و لذا تبدو أمهية التغيري بالنسبة للعاملني يف
النقاط التالية :
 رغبة العاملني يف وظائف تتحدى مهاراهتم  ,و تنمي شخصيتهم .
 سعي العاملني إىل مناخ تنظيمي حيقق ذلم ادلساواة  ,و تأثري متبادل يف عالقتهم التنظيمية .

 احتالم اإلدارة لكرامتهم اإلنسانية  ,تزيد من انتمائهم و والئهم للمؤسسة إضافة إىل والء ادلؤسسة دلسؤولياهتا
االجتماعية .
 تصميم الوظائف و اذلياكل التنظيمية و ادلسار الوظيفي مبا يواكب تطلعات العاملني خالل حياهتم الوظيفية .
 االىتمام بالتحقيق الذايت للفرد و الصراحة بني أفراد ادلؤسسة و الشعور بالدفء االجتماعي .
 وضع السياسات و النظم اإلدارية ادلؤيدة لتحفيز العاملني و إثارة منوىم .
بالنسبة للمؤسسة  :و تبدو احلاجة يف التغيري للعديد من احلاالت أمهها :
 التكيف مع البيئة و استغالل الفرص أو مواجهة التهديدات .
 استغالل أفضل ادلوارد البشرية و ادلادية ادلتاحة للمؤسسة .

 إحياء الركود ادلؤسسي أو جتنب تدىور يف األداء ادلؤسسي .
 حتديث و تطوير التكنولوجيا و األساليب ادلستخدمة يف أساليب العمل .
 التخلص من البريوقراطية و الفساد اإلداري .
 مواجهة االحتياجات ادلستقبلية للتوسع و دخول أسواق جديدة  (.عبد الحميد عبد الفتاح المغربي 2008:
،ص ) 428

د /خصائص التغيير التنظيمي :إن عملية التغيير تتطلب خصائص نذكر منها :
 االستهدافية  :تتجو إىل حتقيق ىدف و تسعى إىل غاية معلومة و موافق عليها و مقبولة من قوى التغيري .
 الواقعية  :ترتبط كل مؤسسة بالواقع ادلفروض عليها  ,و الذي دتليو عليها بيئتها ىذا الواقع الذي تعيشو ادلؤسسة
جيب أن يتم يف إطار إمكانيتها و مواردىا و ظروفها اليت دتر هبا .
 التوافقية  :يقصد هبا موائمة و مالزمة بني عملية التغيري  ,و بني رغبات و احتياجات و تطلعات القوى ادلختلفة
ذلا .

 الفاعلية  :القدرة على التأثري يف اآلخرين و توجيو قوى الفعل ادلستهدف تغيريه .
 ادلشاركة  :ليتم التغيري بنجاح جيب أن تكون نسبة ادلشاركة عالية ىذه النسبة اليت دتثلها القوى و األطراف اليت
تتأثر بالتغيري و تتفاعل مع قادة التغيري .
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 اإلصالح  :إن أىم ميزة جيب توافرىا ىي إصالح ما ىو قائم من عيوب و اختالالت يف ادلؤسسة .

 الشرعية  :من أجل احلفاظ على الشرعية القانونية فإنو يتعني على ادلؤسسة تعديل و تغيري القانون قبل إجراء
التغيري خشية معارضة القانون القائم يف ادلؤسسة مع اجتاىات التغيري لذا جيب أن يتم يف إطار الشرعية القانونية
 الرشد و العقالنية  :البد من عقلنة التغيري أي أن يتسم بالًتشيد لكونو صفة الزمة لكل عمل إداري .

 القدرة على التكيف  :نظرا لقيود البيئة ادلفروضة على ادلؤسسة فإنو يتوجب االىتمام بالتكيف السريع مع
األحداث البيئية و زلاولة السيطرة عليها  ,و التحكم يف االجتاىني و مسارىا بل و قد تقود و تضع األحداث
بذاهتا لإلبقاء على حيوية و فاعلية ادلؤسسة  ( .محمد قاسم القريوتي  :بدون سنة ،ص ) 342
-2

أنواع و أنماط التغيير التنظيمي :

لفهم طبيعة التغيري التنظيمي علينا حتديد أنواعو اليت تتعدد بتعدد ادلعايري ادلستخدمة يف التصنيف  ,و اليت ديكن
حصرىا فيما يلي :
أوال  :التغيير حسب درجة الشمولية  :و ىنا ديكن التمييز بني نوعني من التغيري مها التغيري الشامل و التغيري اجلزئي
حيث أن التغيري الشامل يشمل على كافة أو معظم اجلوانب و اجملاالت يف ادلؤسسة أما اجلزئي فيقتصر على جانب واحد
 ,كتغيري اآلالت أو األجهزة  ,إال أنو قد ينجر عنو نوع من عدم التوازن يف ادلؤسسة  ,حبيث تكون بعض اجلوانب متطورة
 ,و ىذا ما يؤثر سلبا على فاعلية ادلؤسسة  ,و لذا جيب مراعاة التوازن  ( .محمد حسن الشماع و خيضر كاظم حمود :

، 2000ص ) 370

ثانيا  :التغيير حسب معيار التخطيط  :أذا اعتمدنا ىذا ادلعيار منيز بني نوعني من التغيري األول سلطط  ,و حيصل

بصورة سلططة طبقا دلتطلبات حتقيق األىداف العامة  ,أو اخلاصة يف ادلؤسسة ذاهتا  ,و بفعل إداري من اإلنسان و
بدرجات متفاوتة من تداخلو  ,حيث صلد "سكيبنز" " " secbbnisيقدم تعريف للتغيري ادلخطط بأنو أسلوب إداري

الذي يتم مبوجبو حتويل ادلؤسسة من حالتها الراىنة إىل صورة أخرى من صور تطورىا ادلتوقعة  ,أما التغيري غري ادلخطط
فهو يتم تلقائيا أو يسمى تغيريا تنظيميا  ,ال دخل للمؤسسة أو البيئة الداخلية يف حدوثو  ,إذ يأيت جراء عوامل طبيعية
بيولوجية مثال  :ازدياد عمر العمال  ( .محمد قاسم القريوتي  :نفس المرجع ،ص ) 337
ثالثا  :التغيير كأساس للتصنيف  :إذا أخذنا موضوع التغيري التنظيمي أساسا للتصنيف ال ديكن التمييز بني التغيري
ادلادي مثل ادلادي مثل التغيري اذليكلي و التكنولوجي و التغيري اإلنساين .
فالتغيير الهيكلي  :ىو تغيري يف مكونات اذليكل التنظيمي الرمسي للمنظمة  ,عالقات السلطة  ,طبيعة الوظيفة  ,إعادة

توزيع االختصاصات  ,إعادة تصميم خطوط االتصال و قنوات تدفق السلطة و ادلسؤولية  ,نطاق اإلدارة  ,العالقة بني
االستشاريني و اإلداريني  ,تدخل يف رلال التغيري اذليكلي  ,و قد تلجأ ادلؤسسات إىل تغيري شامل يف بنائها التنظيمي كلو
 ,و ىو ما يطلق عليو ( إعادة التنظيم ) .
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أما التغيير التكنولوجي :فيتم بتطبيق طرق و وسائل جديدة و حتويل ادلوارد ادلتاحة من سلع و خدمات  ,من خالل

معدات تصميم العمل  ,تتابع العمل  ,ثناء التكنولوجيا ادلتاحة  ,و نظم معاجلة ادلعلومات  ,و الذي تكون لو آثار
سلوكية و ىيكلية بعيدة ادلدى على ادلؤسسة  ,و كمثال على ذلك اقتناء ادلؤسسة آلالت جديدة ينطوي عليو تغيريات يف

زلتوى الوظيفة  ,و بالتايل تقسيم العمل  ,شلا يؤدي إىل التغيري يف العالقات بني العاملني و ظروف العمل ادلادية  ,أمناط
الوظيفة  ,إجراءات الًتقية  ,تغيريات يف األجور و الرواتب  (.علي الشريف محمد سلطان ، 1998 :ص ) 330
كما أن التغيري يف وسائل التكنولوجيا يؤدي إىل حتول نسق العمالة  ,خاصة ادلهارات ادلكتسبة حديثا عن طريق
الرسكلة  ,مبا تتطلبو اآللة اجلديدة من صقل دلهارات العمال ( .صالح الدين عبد الباقي  :نفس المرجع ,ص ) 360
التغيير اإلنساني  :و يظهر ىذا النوع من التغيري يف رلالني  ,التغيري ادلادي لألفراد و ذلك باالستغناء عن بعضهم و
إحالل غريىم زللهم  ,التغيري النوعي لألفراد و يكون برفع مهاراهتم و تنمية قدراهتم أو تعديل أمناط سلوكهم من خالل
نظم التدريب  ,و التنمية و تطبيق نظم ادلكافآت و اجلزاءات  ( .علي السلمي ، 1998 :ص ) 328
أما التغيير المعنوي  :فهو نفسي اجتماعي يهدف إىل إحداث التغيري يف أمناط السلوك بالنسبة للوظائف  ,عن طريق
برنامج التنمية البشرية  ,أو التدريب  ،إال أن أمناط سلوك العاملني و أساليب العمل فيها تقليدية  (.صالح الدين عبد

الباقي  :نفس المرجع ،ص ) 362

رابعا  :التغيير حسب درجة سرعته  :نستطيع أن منيز بني التغيري السريع و التغيري البطيء  ,فاألول يتميز بالسرعة نظرا
لطبيعة الظروف ادلؤدية لعملية التغيري التنظيمي  ,إذ حيدث نتيجة للتطور و التغيري ادلستمرين يف رغبات العمالء  ,و الثاين
تغيري تدرجيي إذ تعمل ادلؤسسة على التغيري رويدا بًتسيخ ما غري بادلؤسسة و بشكل بطيء .
باإلضافة إىل أنو ىناك آلية أخرى تعتمد لتقسيم و حتديد أنواع التغيري التنظيمي و تسمح بتنميطو و جتزئتو إىل أربعة
أنواع كما يلي :
 التغيير على مستوى المؤسسة  :و يتميز ىذا النوع من التغيري بشموليتو  ,إذ يشمل كافة العناصر و
ادلستويات اإلدارية من خالل استخدام ادلسموحات لواقع ادلؤسسة .

 التغيير على مستوى التفاعل بين الفرد و المؤسسة  :تؤثر على ادلؤسسة من خالل التفاعالت بني األفراد ,
إذ يشمل ىذا النوع إعادة تصميم الوظائف و ادلهام بشكل يتناسب و قدرات و رغبات العاملني  ,و يتغري
منط اإلشراف  ,حتلل األدوار  ,و إتباع منهج اإلدارة باألىداف .
 التغيير على نمط العمل الفردي  :يعتمد على ادلستوى و النوع  ,على إتباع ادلشاركة و التشاور  ,و االستعانة
بطرف ثالث لتقدمي اخلربة  ,و بناء فريق و استغالل منط التحليل للمشاركة بواسطة الفريق و حتسني العالقات
بني الدوائر و األقسام ادلختلفة .
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 التغيير في العالقات الشخصية  :يتم ىذا النوع من التخطيط السليم للعمل  ,على اعتبارىا مهنة يشغلها
الفرد مدى احلياة  ( .جمال الدين لعويسات ، 2009 :ص ) 60

-3

إدارة التغيير التنظيمي :

مبا أن ادلؤسسة نظام مفتوح  ,فإن إحداث التغيري التنظيمي ال يتوقف فقط على ادلديرين داخل ادلؤسسة  ,و الذين
ديلكون دراية و خربة كافيتني دلعرفة عملياتو  .إذ يتعداه لضرورة االستعانة مبستشارين خارجيني  ,حيث ديكنهم رؤية
ادلوقف بطريقة أكثر موضوعية  ,و بالرغم من ىذا فإن االستعانة هبم حتتاج إىل دراسة أوضاع و مشاكل ادلؤسسة قبل
اقًتاح خطة التصرف  ( .نبيل موسى خليل ، 1994 :ص ) 225
ىذا يعين أن إدارة التغيري قد تستعني مبصادر خارجية ألخذ النصح و ادلشورة  ,و إجراء تغيريات تراىا مطلوبة و
مناسبة  .و ينظر إىل ىذه ادلصادر نظرة إجيابية كوهنا حيادية الرأي و التوصيات و بعيدة كل البعد عن التحديات
الداخلية اليت قد يقع ضحيتها بعض ادلديرين ادلندفعني حبماس ضلو التغيري (.حسن ابراهيم بلوط  :نفس المرجع ،ص ) 336
و ىناك بعض الكتابات تتناول تعبري التطوير التنظيمي للداللة على إدارة التغيري التنظيمي  ,و قد يتداخل التعبريان
معا لوصف منهجية التغيري يف ادلؤسسات  ,و بالرغم من التقارب اللفظي بني ادلوضوعني صلد أن التطوير التنظيمي يف
كثري من األحيان ديتد إىل ما بعد عملية التغيري التنظيمي  ,و ذلك من خالل دتليك األفراد قدرات التحديث ادلستمر ,
و ذلك من خالل دتليك األفراد قدرات التحديث ادلستمر  ,و ذلك بتعليمهم قدرات التشخيص و كيفية التدخل و
تثبيت التغيري يف ادلستقبل  .و بالرغم من ذلك صلد أن إدارة التغيري التنظيمي أكثر عمقا من التطوير التنظيمي كأحد
خطوات إدارة التغيري التنظيمي  ,و يتمثل عمق إدارة التغيري التنظيمي يف أنو عمل يغوص يف إسًتاتيجية ادلنظمة  ,و
رلاالت ادلزايا التنافسية و حتليل السوق و ادلستهلك أكثر بكثري من التطوير التنظيمي  ,و بالرغم من أن االثنني يستمدان
جذورمها من العلوم السلوكية و يعمالن بنفس ادلبادئ تقريبا  ,إال أن ىناك بعض الفروق بني االثنني .
و رلمال ديكن القول أن العالقة بينهما تأخذ بعدا تارخييا  ,فقد كانت البداية لصاحل التطوير التنظيمي  ,و من ذتة بتوسع
و تعقد ادلشكالت اليت تواجو ادلؤسسات نشأت احلاجة دلنهج متكامل يتعامل مع كافة أنواع ادلشاكل التنظيمية يف
الشكل الذي عليو إدارة التغيري التنظيمي اآلن  ( .حسن محمد أحمد محمد مختار  :نفس المرجع ,ص ) 250
-4

معوقات التغيير التنظيمي و انعكاساتها على إدارة الموارد البشرية :

رغم أن التغيري ظاىرة عادلية إلزامية ال ديكن جتنبها  ,إال أنو نادرا ما حيدث بطريقة ىادئة متوازنة  .إذ أن مقاومة
التغيري رد فعل عادي كما أنو غالبا ما جيهل ادلسريون أسباب ادلقاومة و فيما يلي بعضها منها :
 االرتباط االعتباري الذاتي  :حيث يقاوم العمال التغيري يف حالة اعتقادىم أهنم سوف يفقدون االعتبار  ,و يفىذه احلالة فإن غالبية األفراد ادلعنيني باألمر يهتمون بأنفسهم فقط  .أو نادرا ما يفكرون يف ادلنفعة العامة اليت
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قد تًتتب عن التغيري  .كما أن شعور العامل بأن التغيري يسبب هتديدا مباشرا دلصاحلة  ,غالبا ما تؤدي إىل
ادلقاومة  ( .بوفلجة غياث ، 2004 :ص ) 137
 توقع الخسارة  :فغالبا ما يتوقع ادلعنيون بالتغيري بأن ىدف اإلدارة من التغيري توفري النفقات  ،ما يعين أن ذلكقد حيتم وضع حلول و أساليب عمل من شأهنا التأثري على مصاحلهم  ( .جمال الدين لعويسات  :نفس المرجع

،ص ) 61

 قلة الفهم و الثقة  :دييل العمال إىل ادلقاومة عند عدم فهمهم للهدف و ميكانيزمات التغيري ادلسطر  ,حيثحيدث ىذا خاصة عند انعدام الثقة بني أطراف تقدمي ادلشروع  .إن تشويو ادلعلومات الناجتة عن عدم الثقة و
الشك يؤديان إىل عدم فاعلية االتصال و فشل التغيري  ( .بوفلجة غياث  :نفس المرجع ،ص ) 138

 كما أن ادلعنويني يفًتضون أن التغيري موجو ضدىم  ,و ذلك يعود لقلة ادلعلومات حول التغيري و أىدافو و مايًتتب عليها  ,و تأخذ ادلقاومة للتغيري عدة صور منها  :ختفيف متواصل إلنتاجية ادلؤسسة  ,عدم استقرار
الكوادر اإلدارية للمنظمات  ,إضافة إىل البطيء يف العمل  ,و الصراعات ادلكشوفة داخل ادلؤسسة .
( جمال الدين لعويسات  :نفس المرجع ،ص ) 62

و من خالل ما سبق ذكره يتضح أنو ال ديكن إغفال التغيري التنظيمي  ,و من ىنا ال يستطيع اإلدارة أن تقف
مكتوفة األيدي جتاه مقاومة األفراد للتغيري  ,بل جيب عليها أن تسعى جادة  ,و أن تبذل قصارى جهودىا  ,و
تتخذ شىت الوسائل و اإلجراءات للتخفيف من حدة مقاومة التغيري .
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 .IIIمديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة:
-1

تعريف مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة

مديرية الشباب و الرياضة بوالية ادلسيلة ىي مؤسسة عمومية انشأت بعد التقسيم اإلداري اجلديد سنة
 1984و باشرت أعماذلا يف بداية  1985و بعد سنتني أي  01جانفي  1987أعيدت ىيكلة مصاحل الوالية ،و
أصبحت تشمل أقسام و مصاحل  ،حيث التحق قطاع الشبيبة و الرياضة بقسم استثمار ادلوارد البشرية ،و أصبحت
تشمل مصلحة الشباب و الرياضة  ،وبعد صدور ادلرسوم التنفيذي رقم  234/90:ادلؤرخ يف 20جويلية  ،1990الذي
حيدد قواعد تنظيم مصاحل ترقية الشبيبة و الرياضة حيث تنظم مصاحل ترقية الشبيبة يف الوالية إىل أن جاء ادلرسوم التنفيذي
رقم  283/93 :ادلؤرخ يف  23نوفمرب  1993وادلتضمن تغيري تسمية ترقية الشبيبة يف الوالية لتصبح التسمية مديرية
الشباب و الرياضة.
و تعترب مؤسسة ذات طابع خدمي وذلك نظرا الىتمامها يف ادلسامهة يف تنشيط ادليدان الرياضي و الشباين داخل
مناطق الوالية وحىت من اخلارج من خال ل تباد ل النشاطات مع الواليات اخأخر تتنظيم دورات مشًتتة يف سلتل
الرياضيات ،وتعتمد ادلديرية يف نشاطها على عدة مصاحل تابعة ذلا وتل مصلحة متخصصة يف رلا ل معني.
يًتتز أساس نشاط مديرية الشباب والرياضة يف متابعة النوادي الرياضية ،و الرابطات وتفعيل دورىا يف شىت
اجملاالت وذلك بادلسامهة يف دعم ادلعنوي و ادلادي ،وتذا متابعتها خأجل حتسني اخأداء للنوادي الرياضية وتذا النشاطات
الشبانية عموما وتذا ادلتابعة ادليدانية ذلا.
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 345-06:ادلؤرخ يف 5رمضان عام  1427ادلوافق  ل 28:سبتمرب  2006الذي
حيدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة وتسريىا وخاصة ادلادة  5منو ،حيث:
ادلادة اخأوىل :طبقا إلحكام ادلادة  5من ادلرسوم التنفيذي رقم  345-06ادلؤرخ يف  5رمضان عام  1427ادلوافق
لػ 28:سبتمرب سنة ،2006يهدؼ ىذا القرار إىل حتديد وتنظيم مصاحل مديرية السباب والرياضة للوالية.
ادلادة الثانية :تضم مديرية السباب والرياضة للوالية وحتت سلطة ادلدير اربع 04مصاحل وتنظم تاخأيت:
1ػ مصلحة الًتبية البدنية والرياضية
 2ػ مصلحة نشاطات الشباب
3ػ مصلحة االستثمارات والتجهيزات
 4ػ مصلحة التكوين وإدارة الوسائل
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 -2مهام مديرية الشباب والرياضة:

 تطوير الربامج االجتماعية الًتبوية و الًتفيهية وحرتة مبادالت الشباب وفضآهتم للتعبري وتنشيطها ومتابعة
تنفيذىا.

 ترقية احلرتة اجلمعوية للشباب والرياضة وتذا ىياتلها وتطويرىا وتنظيمها.
 إعداد برامج اإلعالم واالتصا ل واإلصغاء للشباب وتذا تطويرىا وتنشيطها.

 تنفيذ الربامج اذلادفة لإلدماج االجتماعي للشباب وادلشارتة ادلتصفة بادلواطنة وترقية مبادراهتم وتذا مكافحة
اآلفات االجتماعية والعن والتهميش،باالتصا ل مع ادلصاحل واذليئات ادلعنية للوالية.

 تنفيذ برامج ترقية وتعميم الًتبية البدنية والرياضية،السيما يف الوسط الًتبوي والتكوين وإعادة الًتبية والًتقية
باالتصا ل مع الصاحل واذليئة ادلعنية للوالية.
 وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء ادلواىب الرياضية الشابة وتكوينها وتطوير ىذه التنظيمات واخأقطاب
 -3مدير الشباب والرياضة :
يعترب ادلدير ادلسؤو ل اخأو ل عن مديرية الشباب والرياضة حسب ادلرسوم الرئاسي ادلؤرخ يف 09شعبان عام  1427ادلوافق لػ
 02سبتمرب  2006يتضمن تعني مدراء الشبيبة والرياضة.
 -1-3مهام مدير الشباب والرياضة:
•
•
•
•

توزيع ادلهام على رؤساء ادلصاحل.
إعداد برامج النشاط للمديرية.
متابعة ادلشاريع اليت يف طور اإلجناز بالتنسيق مع مكتب التجهيز.
وضع برا مج عمل ادلديرية.

•
•
•

اقًتاح مشروع ميزانية ادلديرية و دراستها مع الوزارة ادلعنية.
حضور الندوات الوطنية و اجلهوية لوزارة الشباب و الرياضة.
تنظيم اجتماعات دورية لرؤساء ادلصاحل دلناقشة التقارير ادلعدة.

•
•

متابعة النشاطات و التظاىرات الرياضية و الشبانية.
يعمل على تطوير ادلنشآت الرياضية و الشبانية.

 -4األمانة :
بكل ما حتملو تلمة أمانة من معاين النزاىة  ،الثقة  ،السرية فهي تعمل جاىدا على زلافظة السر ادلهين إذا
تعترب مهزة وصل بني ادلسؤو ل و ادلصاحل اإلدارية اخأخر حبيث توفر الشروط ادلهنية الالزمة تاحلرص على دقة العمل و
تنظيمو فلها أمهية بالغة و دور فعا ل تلعبو على مستو اإلدارة.
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 -1-4مهام األمانة :
•

حفظ البيانات الدقيقة و إبالغ ادلسؤو ل بادلواعيد احملددة للمقابالت و االجتماعات .

•

تكل باالستقبا ل و إرسا ل الربيد اإلداري و تذلك أعما ل الكتابة يف جهاز اإلعالم اآليل و النسخ و ترتيب

الوثائق و ادلستندات و البطاقات يف أثاث سلصصة لذلك بطريقة مرتبة و منظمة .
•

حفظ ادلستندات و اخأوراؽ اخلاصة بعمل اإلدارة يف ملفتها مع و ضعها يف أماتن احلفظ ادلعروفة ليسهل تقدميها

للمسؤو ل عند احلاجة .
•

دراسة ادلواضيع اليت تلفت هبا من طرؼ ادلدير و إعداد تقارير تافية عنها .

استالم الربيد الوارد فتحو و تسجيلو يف سجل الوارد و نفس الشيء بالنسبة للربيد الصادر و بإظهار تاريخ و
•
رقم ادلراسلة و ادلوضوع و اسم ادلرسل إليو .
•

الرد على ادلكادلات اذلاتفية .

 -5المفتشية :
 -1-5مهام مفتشية الرياضة :
•

القيام بزيارات تفتيشية دلنشآت الرياضية .

•

القيام بزيارات تفتيشية لإلطارات الرياضية .

•

متابعة و مراقبة الوضعية اإلدارية و القانونية وادلالية لسري النوادي و الرابطات.

•

مراقبة السري احلسن للنوادي و الرابطات الرياضية و ضبط حساباهتا ادلالية.

•

القيام بالتقارير التفتيشية لكل عملية.

 -2-5مهام مفتشيه الشباب :
•

القيام بزيارات تفتيشية و بيداغوجية للمنشآت الشبانية.

•

القيام بزيارات تفتيشية و بيداغوجية لإلطارات الشبانية.

•

مراقبة السري احلسن للجمعيات الشبانية و ضبط حساباهتا ادلالية و اإلدارية (.المرسوم التنفيذي رقم )345-66
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الدراسات السابقة :
.I

الدراسات المحلية :

الدراسة األولى :
دراسة خان زلمد ناصر بعنوان "أهمية تسيير الموارد البشرية في إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادية"
دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية يف صناعة الكوابل –بسكرة -مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري
 ،ختصص تسيري ادلؤسسات  ،جامعة زلمد خيضر بسكرة سنة 2008-2007
ىدفت إىل معرفة ما كانت ادلورد البشري يف إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة .
تساؤالت الدراسة :
ما ىو تسيري ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة االقتصادية ؟ماىية إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب فكري جديد ؟ وما عالقتهما بنظام اإليزو ؟كيف يساىم تسيري ادلوارد البشرية يف حتقيق اجلودة الشاملة بادلؤسسة االقتصادية ؟وقد اعتمد الباحث يف دراستو على ادلنهج الوصفي  ،دراسة حالة
مت اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من  303عامل
األدوات ادلستخدمة :
استمارة االستبيان  ،ادلقابلة  ،النسب ادلئوية دلعرفة الداللة اإلحصائية للفوارق الظاىرة بني التكرارات  ،حساب كاف2
النتائج ادلتوصل إليها :
-1
-2
-3

أن التوظيف بادلؤسسة زلل الدراسة يعتمد على أساس علمي و مهين إذ جتد ادلؤسسة نفسها بني عدة
بدائل الختيار ما جيعلها يف مركز قوة
موافقة األفراد للمناصب اليت يشغلوهنا حيث تعتمد ادلؤسسة على قاعدة الرجل ادلناسب يف ادلكان ادلناسب
نقص التكوين يف ادلواضيع اليت تتعلق باجلودة الشاملة و أساليب تطبيقها بادلؤسسة من أجل احلصول على
فوائد ذلك.
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الدراسة الثانية :

دراسة دىينة زلمد رضوان بعنوان " تسيير المنشآت الرياضية في ظل العولمة " دراسة متمحورة حول العنصر البشري

ادلؤىل  ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري و تسيري ادلوارد البشرية و ادلنشآت الرياضية  ،قسم الرتبية البدنية و
الرياضية  ،جبامعة اجلزائر 2009/2008
ىدفت الدراسة إىل  :اإلصالح الرياضي الشامل و الوطين يرتبط ارتباطا مباشرا و ضروريا بإصالح ادلنشآت الرياضية
ادلتمثل أساسا يف تأىيل العنصر البشري وفق متطلبات عودلة اإلدارة احلديثة والتقلبات األساسية اليت تعرفها السوق
االقتصادية العادلية اليت تتميز باالستقرار االقتصادي و تقدس الشراكة ادلتميزة و ادلؤىلة .
تساؤالت الدراسة :
ما ىي التدابري و اإلجراءات التسيريية و اإلدارية و التشريعية الكفيلة لضمان ادلنشأة الرياضية اجلزائرية بقائها ضمنمصاف نظام العودلة احلديثة دون أن تفقد ىويتها و شليزاهتا الثقافية و االجتماعية و الوطنية ؟
ما مدى اخلدمات اليت تقدمها على شكل استهالك و تسويق رياضي و ترفيهي و اجتماعي يثمن و يربز دورىا يفاجملتمع عن طريق مواردىا البشرية من جهة و دورىا يف احملافل العادلية و النتائج الرياضية من جهة أخرى ؟
ما ىي مؤىالت القيادة ادلسرية اليت تضمن ذلا ذلك و كذلك مجاعة العمل ادلشرفة ؟ادلنهج ادلتبع ىو ادلنهج الوصفي  ،عينة الدراسة تتكون من  50فرد مت اختيارىم عشوائيا و ذلك نظرا حملدودية الوقت
ادلخصص إلعداد ادلذكرة و كذا اإلمكانيات ادلادية و البشرية ادلتاحة للدراسة .
النتائج ادلتوصل إليها :
تشخيص األسباب اليت أدت إىل تدىور التسيري ادلنشأة الرياضية يف بالدنا .عدم االىتمام و انعدام العنصر البشري ادلؤىل لتسيري ادلنشأة الرياضية .كيفية تطبيق األسس العلمية الكفيلة لتحقيق التوازن و االنسجام بني ادلنشأة و األفراد العاملني فيها .دراسة ثالثة :
دراسة إبراىيم قامسي بعنوان " االتصال و دوره في ممارسة التغيير التنظيمي في المؤسسة الصناعية الجزائرية
بالمؤسسة الوطنية للنسيج  ،وحدة الجنوب باألغواط " و ىي مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاجستري يف علم االجتماع و
اتصال ادلنظمات  ،قسم العلوم االجتماعية و اإلنسانية جبامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،سنة 2012/2011
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ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة دور االتصاالت يف تزويد أفراد ادلنظمة بكل التفاصيل و ادلعلومات الكافية يف التغيري و
تقبلو و شلارستو .
و قد طرحت ىذه الدراسة رلموعة من التساؤالت ىي :
ىل يساىم االتصال التنظيمي يف أبراز التغيري و األىداف ادلرجوة من وراءه للعمال داخل ادلؤسسة ؟ىل لالتصال التنظيمي الذي تستعملو اإلدارة دور يف تزويد العمال بادلعلومات الكافية حول خصائص التغيري التنظيميداخل ادلؤسسة ؟
ىل صلاح التغيري داخل ادلؤسسة يعود إىل حسن انتقاء اإلدارة باألساليب االتصالية و شلارستها على العمال ؟و قد مت استخدام ادلنهج الوصفي  ،كما وظف أدايت ادلالحظة و ادلقابلة  ،أما بالنسبة للعينة فقد مت اختيار عينة عشوائية
بسيطة .
و قد توصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية :
ضرورة تدريب العاملني و حتسني مستواىم العلمي و ادلهين للنهوض بالثقافة التنظيمية قائمة على أساليب اتصاليةمتنوعة رشيدة .
تدريب العاملني على مزاولة االتصاالت بكفاءة يف ظل وجود مراجع يرجع إليها عند احلاجة .الدراسة الرابعة :
دراسة خلفهوم فهيمة بعنوان " دور إدارة الموارد البشرية في تنمية و تطوير كفاءات اإلطارات العاملين بالمؤسسة "
جاءت ىذه ادلذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسرت يف علم االجتماع ختصص تنظيم و عمل جبامعة ادلسيلة سنة
 . 2012/2011ىدفت إىل زلاولة إبراز دور إدارة ادلوارد البشرية يف تنمية و تطوير كفاءات العاملني بادلؤسسة
تساؤالت الدراسة كانت كاآليت :
ىل إلدارة ادلوارد البشرية دور يف تنمية و تطوير كفاءات العاملني بادلؤسسة ؟و يندرج حتتو التساؤل الفرعي :
ىل تساىم عمليات التوظيف و التكوين و الرتقية يف تنمية و تطوير الكفاءات ؟اعتمدت الطالبة يف دراستها على ادلنهج الوصفي  ,و مشلت الدراسة  44إطار ( ادلسح الشامل )
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األدوات ادلستخدمة يف الدراسة  :استمارة االستبيان  ,الربنامج اإلحصائي spss
أىم النتائج ادلتوصل إليها

أن إلدارة ادلوارد البشرية دور يف تنمية و تطوير الكفاءات وذلك من خالل عدة عمليات التوظيف  ,التكوين و الرتقيةالتوظيف لو تأثري فعال على حسن تنظيم ادلنظمة و الرفع من إنتاجها و مردوديتها .التكوين يعمل على تنمية القدرات و حتسني مستوى األداء .الرتقية تعمل على قياس و تقييم األداء لتحديد مدى كفاءتو من أجل بذل أقصى ما يستطيعون من جهد للحصولعلى ترقية شلا يعود على ادلنظمة بالفائدة .
الدراسة الخامسة :
دراسة بن عريوة فاتح بعنوان " أهمية التخطيط للموارد البشرية في المؤسسة الرياضية في ظل التكنولوجيا الحديثة "
دراسة ميدانية مبديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة  ،جاءت ىذه ادلذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسرت يف علوم و
تقنيات النشطات و الرياضية ختصص إدارة و تنظيم يف الرياضية 2015-2014
ىدفت ىذه الدراسة إىل الرتكيز على الوظيفة التخطيط للموارد البشرية يف أي مؤسسة .
تساؤالت الدراسة :
 ىل توجد أمهية الستقطاب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة الرياضية يف ظل التطور التكنولوجي . ىل توجد أمهية الختيار ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة الرياضية يف ظل التطور التكنولوجي . ىل توجد أمهية لتدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة الرياضية يف ظل التطور التكنولوجي .و قد اتبع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي  ،و اشتملت العينة على  35إداري بادلديرية و قد قام الباحث باستعمال
طريقة ادلسح الشامل .
النتائج ادلتوصل إليها :
 الستقطاب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة الرياضية أمهية يف ظل التكنولوجيا احلديثة . الختيار ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة الرياضية أمهية يف ظل التكنولوجيا احلديثة . لتدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة الرياضية أمهية يف ظل التكنولوجيا احلديثة .27
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الدراسات العربية :
الدراسة السادسة :

دراسة سعيد بن عبيد بن منشو بعنوان " إستراتيجية إدارة الموارد البشرية لمواجهة تحديات العولمة " ،و إمكانية
تطبيقها يف األجهزة ادلدنية و األمنية مبدينة الرياض " و ىي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة يف العلوم األمنية ،
قسم العلوم اإلدارية جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية .
ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة دور إسرتاتيجية إدارة ادلوارد البشرية يف مواجهة حتديات العودلة  ,و ما مدى إمكانية
تطبيقها يف األجهزة ادلدنية و األمنية مبدينة الرياض .
تساؤالت الدراسة :
ما مدى إدراك العاملني بادلنظمات ادلدنية و األمنية مبدينة الرياض دلفهوم العودلة ؟ما ىي التحديات اليت تواجو إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات ادلدنية و األمنية مبدينة الرياض يف ظل العودلة ؟و قد مت استخراج ادلنهج الوصفي  ،كما وظف أداة االستبيان و أداة التحليل اإلحصائي  ،أما بالنسبة للعينة فقد مت
اختيار عينة قصدية  ،و قد توصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية :
وجود العديد من التحديات اليت تواجو إدارة ادلوارد البشرية للمنظمات ادلدنية و األمنية دلدينة الرياض بسبب العودلة . التوصل إىل اسرتاتيجيات إلدارة ادلوارد البشرية بادلنظمات ادلدنية و األمنية مبدينة الرياض دلواجهة حتديات العودلة . وجود العديد من الصعوبات اليت تعيق تطبيق اسرتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات ادلدنية و األمنية مبدينةالرياض دلواجهة حتديات العودلة يف مقدمتها  :زلدودية التأىيل القيادات اإلدارية القادرة على تبين التحديث و التطوير .
الدراسة السابعة :
دراسة يوسف بن عطية بعنوان " واقع إدارة التغيير و أثرها على أداء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية " دراسة

حالة رلمع الشفاء الطيب .

جاء ىذا البحث استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف إدارة األعمال باجلامعة اإلسالمية  ،غزة ،
. 2009
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ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على واقع إدارة التغيري يف وزارة الصحة الفلسطينية و أثر ذلك على أداء العاملني من
خالل دراسة حالة رلمع الشفاء الطيب  ،و قد مت تناول ثالث رلاالت للتغيري ىي  :التغيري يف اذليكل التنظيمي  ،التغيري
يف التكنولوجيا  ،التغيري يف األفراد .
تساؤالت الدراسة :
 ما ىو أثر إدارة التغيري على أداء العاملني يف وزارة الصحة الفلسطينية ؟ادلنهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي ن و مت توزيع  300استبانو على أفراد العينة  ،و اسرتجاع  288استبانو
و استبعاد  3استبيانات لعدم صالحيتها و بذلك يكون عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل . 285
و استخدم الباحث العينة الطبقية العشوائية يف مجع البيانات ( طبيب  ،فين  ،دتريض  ،إداري )
األدوات ادلستخدمة يف الدراسة ىي  :استمارة استبيان  ،برنامج احلزم اإلحصائية . spss
النتائج ادلتوصل إليها :
 التغيري يف اذليكل التنظيمي مل يكن واضح ادلعامل و ذلك بسبب إحداث تغريات اذليكل التنظيمي ذلداف ختدم مصاحلشخصية لفئة معينة .
 عدم وضوح خطوط السلطة و ادلسؤولية لإلدارات داخل اجملمع شلا يؤدي إىل تداخل ادلصاحل و ادلسؤوليات . التغيري يف التكنولوجيا مل يكن واضحا و مل يعمل على تقدمي اجلهد و الوقت  ،أو السرعة يف االصلاز حيث مل يوجدخطة شاملة حتدد ماىية التكنولوجيا ادلطلوبة .
الدراسة الثامنة:
دراسة زلمود زلمد القردحجي بعنوان "أثر عمليات نظم إدارة الموارد البشرية في ذكاء المنظمة " دراسة ميدانية يف
رلموعة اجلميح يف الدمام بادلنطقة الشرقية  ،ادلملكة العربية السعودية  ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف
ختصص األعمال اإللكرتونية  ،كلية األعمال جبامعة الشرق األوسط سنة 2013
ىدفت إىل بيان مدى أثر عمليات نظم إدارة ادلوارد البشرية (اختيار ادلوظفني ،تدريب ادلوظفني،تقييم ادلوظفني و تصميم
العمل  ،جودة العمل  ،نظام احلوافز و ادلكافآت) يف ذكاء ادلنظمة يف رلموعة اجلميح يف الدمام بادلنطقة الشرقية
تساؤالت الدراسة :
ما أثر عمليات نظم إدارة ادلوارد البشرية يف ذكاء ادلنظمة ؟29
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ما أثر عمليات نظم إدارة ادلوارد البشرية يف ذكاء االستثمار التسويقي ؟ما أثر عمليات نظم إدارة ادلوارد البشرية يف ذكاء التكييف التشغيلي ؟-اعتمد ىذا الباحث يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي

تتكون عينة الدراسة من مجيع ادلديرين  ،و رؤساء األقسام العاملني يف رلموعة اجلميح يف الدمام بادلنطقة الشرقية يف
ادلملكة العربية السعودية  ،فتمثلت عينة الدراسة ب  216فرد
األدوات ادلستخدمة يف الدراسة  :االستبيان  ،الربنامج اإلحصائي spss
أىم النتائج ادلتوصل إليها :
أن ذكاء ادلنطقة يف رلموعة اجلميح بالدمام بادلنطقة الشرقية مرتبط مبمارسة عمليات نظم إدارة ادلوارد البشرية ادلتبعة .أن ذكاء ادلنظمة يف رلموعة اجلميح يف الدمام بادلنطقة الشرقية مرتبطة باختيار ادلوظفنيأن ذكاء ادلنظمة يف رلموعة اجلميح يف الدمام بادلنطقة الشرقية مرتبطة بتدريب و تنمية ادلوظفني.وكل ىذا يدل على أن عمليات نظم إدارة ادلوارد البشرية و عملية االختيار و التدريب يف رلموعة اجلميح فعال
الدراسة التاسعة :
دراسة إياد زلمود عبد الكرمي الرحيم بعنوان " التغيير التنظيمي وسيلة المنظمة للبقاء و التكيف " دراسة تطبيقية يف
شركة ادلنتجات النفطية  -دراسة منشورة  ،رللة التقين  ،اجللد  ، 20العدد، 2سنة 2008
ىدفت ىذه الدراسة إىل حتديد ادلتغريات اليت تعد أكثر تأثريا يف أحداث التغيري التنظيمي يف شركة ادلنتجات النفطية مبا
يساىم يف دتكني الشركة يف دور فعال يف حتقيق التوافق بني التغريات اخلارجية و ما يستلزم من تغريات داخلية يتطلب
تغيريىا .
تساؤالت الدراسة :
 كيف تتكامل العالقة بني التغيري التنظيمي و التغيري البيئي ؟ كيف يتم معاجلة التعارض ما بني التغيري و االستقرار هبدف حتقيق النمو ؟ -ىل يشمل التغيري ادلنظمة أم جزء منها ؟
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اتبع الباحث يف دراستو ىذه على ادلنهج الوصفي و كانت عينة الدراسة من  21فرد و ىي كالتايل  05مديرين 16
رئيس مهندسني مسؤولني يف الشركة .
األدوات ادلستخدمة يف الدراسة ىي استمارة االستبيان و األساليب اإلحصائية . spss
أىم النتائج ادلتوصل إليها :
 شهدت الشركة تغريات بيئية كبرية و متسارعة خالل العقد األخري من الزمن يف الوقت الذي كان على الشركةاالستمرار يف القيام بدور فعال من أجل النهوض يف عماليتها مبا يؤدي إىل تكيفها و التغريات السريعة احلاصلة يف سلتلف
ادليادين .
 أثرت التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية على جوانب معينة يف الشركة يف حني مل يكن تأثريىا مباشر على عناصرأخرى .
 -من بني مسببات التغريات تغريات اليت أجرهتا ىو رغبتها يف إدامة استمرار احلياة .
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 مناقشة الدراسات السابقة و عالقتها بالدراسة الحالية:

إن للدراسات السابقة أمهية معتربة للباحث،دلا ذلا من أمهية و مرتكزات يعتمد عليها يف بناء حبثو و تركيبو من ناحية
اإلطار و ادلعلومات،فالدراسات اليت تناوذلا الباحث كلها تصب يف مصب واحد و ىو إدارة ادلوارد البشرية و التغيري
التنظيمي ،و اتضح من خالل الدراسات السابقة أن موضوع إدارة ادلوارد البشرية و التغيري التنظيمي ،تعترب من
ادلوضوعات اليت نالت اىتمام الباحثني  ،وقد تبني مايلي:
 أن كل من ىذه قد استهدفت التعرف على أحد اجلوانب اذلامة ادلتعلقة بإدارة ادلوارد البشرية و التغيري التنظيمي سعيالفهم عميق حول العناصر ادلكونة ذلذا ادلفهومني ،أو العوامل ادلؤثرة فيو،أو ادلعوقات اليت حتد من وجوده و بذلك
استطاعت أن تفسر ما حييط هبذين ادلفهومني من غموض و تأكيد اجرائيتو و واقعيتو و ترمجة عناصرمها و مفرداهتما مبا
يتالءم مع العمل يف ادليدان اإلداري  ،و جل الدراسات استخدمت ادلنهج الوصفي ،و أساليب إحصائية متعددة لتحليل
و تفسري البيانات وذلك الختالف مواضيع و أىداف الدراسة ،إال أن معظمها استخدم برنامج الزمر اإلحصائية.
أما من حيث ادلنهج وأداة الدراسة فقد اتبعت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي التحليلي و االستبيان كأداة جلمع البيانات
حيث تتشابو مع مجيع الدراسات السابقة.
 سامهت الدراسات السابقة يف اختيار و حتديد الباحث لألساليب اإلحصائية ادلناسبة مع متطلبات البحث ،و استفادالباحث من اختيار منهج البحث حيث اختار الباحث ادلنهج الوصفي و كذلك يف اختيار عينة البحث  ،و يف كيفية
احلصول على بيانات االستبيان و أدوات دراسة متغريات البحث كما أن زلاور االستبيان يف ىذه الدراسة سلتلفة عن باقي
الدراسات.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تصميم أدوات مجع ادلعلومات الالزمة و يف مقارنة النتائج اليت وردت
يف الدراسات السابقة،مبا سوف تفسر عنو نتائج الدراسة احلالية.
سامهت سلتلف الدراسات السابقة يف عملية حتديد و صياغة مشكلة البحث بأبعادىا و جوانبها ادلختلفة وأىم
مفرداهتا و تكوين إطار مرجعي نظري حول موضوع البحث.
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 -1الكلمات الدالة في الدراسة :
 -1.1إدارة الموارد البشرية :
أ /لغة :

 اإلدارة  :أداره  ،تعاطاه  ،أدار الشيء  ،توىل األمر على حسن عملو  ،أداره  ،جعلو يدور  ،أدار األوامر أو
الرأي  ،أحاط بو  ،أدار الشيء عليو  ،حاول إلزامو إياه  ،أدار ادلؤسسة  ،أداره عنو أي صرفو عنو ( .مسعود

جبران ، 2003 ،ص ) 45

:الوَرَد :
 الموارد  :ادلورد ،ادلنهل  ،الطريق  :مصدر الرزق  ،مجع موارد  ،و ادلوردة  :الطريق إىل ادلاء  ،يقال َ
الطريق اجلريء  ( .هاشم إسماعيل  :دون سنة النشر ،ص ) 198

 البشرية  :اسم مؤنث منسوب إىل بشر ( كتل بشرية )  ،ثروة بشرية يراد هبا الناس  ( .أحمد مختار عمر :
، 2008ص ) 208

ب /اصطالحا :
 اإلدارة  :عرف "صالح الدين جوىر" اإلدارة  :بأهنا عملية اختاذ قرارات حتكم سلوك األفراد يف استخدامهم
ادلوارد ادلادية  ،و البشرية ادلتاحة لتحقيق أىداف زلددة على أحسن وجو شلكن ( .إبراهيم عبد الهادي محمد :

دون سنة النشر ،ص ) 26

 الموارد البشرية  :يقصد بادلوارد البشرية ذلك الكم الذي دتتلكو ادلنظمات من األفراد ذوي ادلهارات و ادلعارف
و الذين يستطيعون حتقيق أىداف ادلنظمة  (.عالء الدين يوسف  ،2004 :ص) 103

 أما إدارة الموارد البشرية  :فتعرف بأهنا اإلدارة اليت تؤمن بأن األفراد العاملني يف سلتلف مستويات ادلؤسسة ىم
أىم ادلوارد و من واجبها أن تعمل على تزويدىم بكافة الوسائل اليت دتكنهم من القيام بأعماذلم مبا فيو

مصلحتها و مصلحتهم ،و تراقبهم و تسهر عليهم لنجاحها و صلاحهم (.مؤيد سعيد السالم،2006 :ص ) 5
 كما أهنا تعرف باإلدارة ادلسئولة عن زيادة فعالية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة  ،لتحقيق أىدافها بادلوازاة معحتقيق أىداف الفرد  ( .بسيوني محمد البرادعي ، 2005 :ص ) 5
 ىي النشاطات اإلدارية ادلتعلقة حبصول ادلؤسسة على احتياجاهتا من ادلوارد البشرية  ،و تطويرىا و حتفيزىا واحلفاظ عليها مبا ميكن من حتقيق األىداف التنظيمية بأعلى مستويات الكفاءة و الفعالية  (.جمال الدين محمد
المرسي ، 2006 :ص ) 16

ج/التعريف اإلجرائي :ىو ذلك الفرع من النظام الكلي للمؤسسة اليت تعين بالعنصر البشري وتعمل على تزويدىم بكافة
الوسائل اليت دتكنهم من القيام بأعماذلم دلا فيو مصلحتها و مصلحتهم وتراقبهم وتسهر عليهم حىت تضمن النجاح ذلم
وذلا  ،من خالل حسن اختيارىم وتدريبهم وتقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية ذلم.
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 -2.1التغيير :
أ/لغة:

التغيري ىو مشتق من الفعل غري ،وغري الشيء بدل بو غريه ،وجعلو على ما كان عليو  ( .ابن منظور  :بدون سنة النشر
،ص ) 5

ب/اصطالحا:
ىو كل طارئ يطرأ على موقف إنساين معني كان من قبل يتصف بطابع من النظام و التواتر و االنسجام ،والتغري
التنظيمي عند "يوسف سعدون" ىو ذلك التغيري الذي يشمل كل التحوالت ،والتعديالت اليت تطرأ على األوضاع
التنظيمية يف فًتات متالحقة سعيا لتحقيق األىداف التنظيمية ،وكذا حتقيق التكيف مع البيئة و احملي(..يوسف

سعدون،2005:ص)5

التغيير للتنظيمي :
التغيري التنظيمي ىو عملية تعديل هتدف إىل زيادة كفاءة التنظيم ،و ينتج عنها تغري يف سلتلف قطاعات التنظيم بناءا
على التغريات البيئية ،فان معظم ادلنظمات تتغري بطريقة ما(.علي السلمي1975:ص)237

وقد عرف"حسن إبراىيم بلوط" التغيري التنظيمي بأنو ذلك التبديل ادللموس الذي يطال أجزاء ادلؤسسة  ،إذ يشمل
تعديال يف اذليكل التنظيمي ،أو يف التكنولوجيا أو يف ثقافة ادلؤسسة  ،أو يف سياسات العمالة ،كما قد يشمل توزيع ونشر
وجدولة ادلوارد فارضا على ادلؤسسة التأقلم وادلواجهة ( .حسن إبراهيم بلوط2005:ص)331

ج/التعريف اإلجرائي  :ىو عملية تنظيمية تقوم هبا ادلؤسسة بغية إجراء تعديل جوىري يف بعض أجزاء التنظيم أو كلو،
هتدف من ورائو إىل االنتقال من مرحلة أفضل تتوافق والعناصر الداخلية للمؤسسة وادلتغريات البيئية اخلارجية ذلا .
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 -2اإلشكالية :

تعترب ادلؤسسات الرياضية شخصية معنوية و كيان جامع لألفراد يف احملي .االجتماعي على أداء أعمال و نشاطات ال
ميكن لفرد واحد القيام هبا حيث تشغل حيزا كبريا من اىتمامنا من أجل أداء مهام و تقدمي خدمات  .و األكيد صلاح أو
فشل أي مشروع رياضي متوقف على تضافر جهود مجيع األطراف اليت ذلا صلة باجملال الرياضي  ،سواء من قريب أو من
بعيد  ،فال ميكن حصر أي صلاح أو فشل على عنصر أو طرف واحد فق ، .إذا كانت احلاجة ملحة إىل تنسيق جهود
كل األطراف و رص صفوفها  ،و تفعيل أدائها و االرتقاء بو لتحقيق األىداف ادلرجوة  (.رشيد واضح  ، 2002 :ص

) 25

و إن ىذه ادلؤسسات تسعى لتحقيق التنمية و البلوغ ألىدافها  ,و ال جدوى من أي جهود تبذل ما مل يتم بداية
توجيو ىذه اجلهود  ,و ىذا يستلزم ضرورة وجود إدارات متخصصة يشرف عليها مدراء متخصصني يف رلاالت عملهم
مثل  :إدارة اإلنتاج  ,إدارة التسويق  ,إدارة ادلوارد البشرية .
لقد كان ينظر إىل إدارة ادلوارد البشرية يف ادلاضي على أهنا وحدة إدارية منفذة حتتل مكاهنا يف ادلستويات التنظيمية
الدنيا  ،و ذلا طابع روتيين  .و مع بداية القرن احلايل أصبح العمل يف ادلؤسسات الرياضية يعتمد على ادلورد البشري ،
فنجاح أي مؤسسة رياضية يعزي – بدرجة أوىل – إىل ما دتلكو من موارد بشرية فتحقيق األىداف التنظيمية ال ميكن أن
حيدث يف غياب العنصر البشري و ىذا ما أدى إىل ضرورة خلق إدارة ادلوارد البشرية  ،فهي ليست وليدة الساعة إمنا
نتيجة لعدد من التطورات اليت يرجع عهدىا إىل الثورة الصناعية و ما أفرزتو على التنظيمات الصناعية يف ظهور احلاجة إىل
إدارة متخصصة ترعى شؤون العمال  .و كذلك إىل احلركات العلمية و اليت من خالل دراستها جعلت اإلنسان زلور
اىتمام كما اىتمت بالتنظيم و العمل إضافة إىل جتارهبم اليت كان ذلا دور كبري فيما بعد يف وجود من ينظم األفراد داخل
ادلؤسسات الرياضية من خالل إدارة متخصصة تسعى لتحقيق أىداف العمال بالتوازي مع حتقيق أىداف ادلؤسسة
الرياضية  (.عمر وصفي عقيلي , 2005:ص ) 25

فإدارة ادلوارد البشرية بني – وجهيت النظر – التقليدية و احلديثة قد حققت تطورا ملحوظا فبالنسبة لوظائف إدارة
ادلوارد البشرية من وجهة النظر التقليدية كانت تركز على ادلسائل احملدودة اخلاصة بتسجيل كافة اإلجراءات الوظيفية اليت
حتدث خالل حياة العاملني الوظيفية  ،و حفظ سجالت و ملفات خدمتهم يف ادلؤسسة الرياضية  ,و القيام بتنفيذ كافة
القوانني و تنفيذ األنظمة الصادرة عن الدولة يف ىذا اجملال  ،إضافة إىل وضع أنظمة التدريب و النقل و الًتقية .
و ميكن القول ىنا أن ىذه النظرة إلدارة ادلوارد البشرية تعترب ضيقة و قاصرة على عكس وجهة النظر احلديثة اليت ميكن
القول أهنا احتلت مكانة اسًتاتيجية ىامة من خالل وظائفها اليت تعترب أىم و أمشل موهنا تضع القواعد و األسس اليت
تنظم احلياة الوظيفية للمورد البشري و كيفية التعامل معو  ،و االستفادة منو باعتباره نشاطها يبدأ مع األفراد منذ دخوذلم
ادلؤسسة الرياضية  ،و ذلك لتنظيم عملهم مع ادلؤسسة الرياضية  .و هبدف تسهيل نشاطات الوظائف األخرى ذلا من
خالل حتليل الوظائف عرب حتديد العوامل ادلرتبطة بواجبات و مسؤوليات كل وظيفة  ،و مجع بيانات عنها مبا يسهل
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عملية الوصف  ،إضافة إىل أهنا تقوم بتحديد احتياجاهتا من موارد بشرية  ،و ذلك يف شكل خطة للقوى العاملة تتضمن
إعداد وظائف و مواصفات لشغل الوظيفة من خالل عملية االستقطاب مث االختيار و التعيني  ،إضافة إىل وظيفة
التدريب اليت هتدف من ورائها لرفع ادلوارد البشرية من أجل تطوير أدائهم .
من خالل ىذا يتبني أن تطوير وظائف إدارة ادلوارد البشرية مل تكن صدفة  ،و إمنا كان استجابة دلتغريات بيئية داخلية و
خارجية  ،فال ميكن إغفال مسامهات ىذه األخرية يف تطوير زلتوى و تطبيقات إدارة ادلوارد البشرية  .و ىذا ما معناه أن
مستقبل ادلؤسسات يعتمد على قدرهتا على إجراء التغيري باعتبارىا نظام مفتوح و متفاعل مع البيئة اخلارجية يؤثر و يتأثر
هبا  ،و طبقا لنظرية النظم فإن ادلؤسسة ليست يف حالة ثبات و سكون  ،و إمنا تتغري لتحقيق البقاء و االستمرار  .و
حىت حتقق و جتسد عملية التغيري التنظيمي  ،وجب عليها أوال التهيئة النفسية للموارد البشرية ما حيقق اخلروج من حالة
االستقرار احلالية و ىذا بغية أن تكون مستعدة لتقبل التغيري من خالل التزود بادلعلومات و البيانات الالزمة لتصل يف
األخري إىل حالة من االستقرار الذىين لدى ادلوارد البشرية و ىذا كلو تفاديا دلقاومة التغيري  (.محمود أبو بكر 2004 :

,ص )190 , 189

و مبا أن زلي .ادلؤسسة الرياضية أصبح يتسم باحلركية و الديناميكية  ،فقد أصبح لزاما على ادلؤسسة أن جتد الوسيلة
الدائمة اليت دتكنها من التجديد و التأقلم  ،و التخطي .إلحداث التغيري التنظيمي الذي ميكن أن نلمسو من خالل عدة
أمناط منها  :التغيري التكنولوجي الذي يكون نتيجة لنشاط جديد  ،و يشمل تبديل وسائل اإلنتاج أو التعديل يف تدفق
العمل  ،أو إدخال آالت و معدات جديدة و ىذا ما لو عالقة بوظيفة التدريب  .و نتيجة التغيري الذي قد حيصل يف
اسًتاتيجية ادلؤسسة حيصل التغيري اذليكلي و الذي يشمل القيام بإعادة التصميم ادلتعلق بوظيفة ما  ،و جتدر اإلشارة ىنا
إىل أن ىذا النم .من التغيري قد يكون شامال أو جزئيا  ،و لذا من الضروري إجراء تغيري يف ادلستويات العليا أو الدنيا
ذليكل ادلؤسسة الرياضية  ،و إال ستكون ىناك آثار سلبية تنعكس على استمرارىا  .و يرتب .حتقيق التغيري اذليكلي
بوظيفة إدارة ادلوارد البشرية ادلتمثلة يف ختطي .ادلوارد البشرية  ،ألن فاعلية التغيري ترتب .بدرجة إسهام ادلوارد البشرية باعتبار
أن التغيري التنظيمي يشملها بشكل أساسي و ىذا ألجل تعديل أو تغيري سلوكياهتم و الًتكيز على ما يكون من قدرات و
مواىب  ،و توظيفها يف األعمال اليت تسعى ادلؤسسة الرياضية لتحقيقها  ،و ىذا من خالل التغيري الفين الذي لو صلة
مباشرة بعملية توصيف الوظائف(.محمد بن يوسف النمران العطيات ,2006 :ص ) 43
و ميكن القول ىنا أن أىداف ادلؤسسة الرياضية ال ميكن ذلا أن تتحقق إال إذا كان ىناك تكييف بني إدارة ادلوارد
البشرية كجهاز فعال من جهة  ،و بني ادلتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية من جهة أخرى  .و ىذا ما تسعى ىذه
الدراسة للكشف عنو من خالل طرح التساؤل التايل :
 -هل إلدارة الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التنظيمي بمديرية الشباب و الرياضة ؟
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و منو تندرج األسئلة الفرعية التالية :

 ىل لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
 ىل لتخطي .ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
 ىل لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة ؟
 -3أهداف الدراسة :

 معرفة دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة.
 إبراز دور تدريب ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة .
 إبراز دور ختطي .ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
 التعرف على دور عملية توصيف الوظائف يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة .

 -4أهمية الدراسة :
إن إدارة ادلوارد البشرية ىي زلرك ادلؤسسة  ،حيث تقوم بعمل أساسي يسري يف كل جوانب العملية اإلدارية  ،إذ
تقوم بدور ىام يف ادلؤسسة  ،وذلك بتنظيم و تنسيق اجلهود و نشطات العاملني و ربطهم باألىداف اليت تسعى ادلؤسسة
لتحقيقها خاصة يف ظل ادلتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية مبا مييزىا من تعقد و تغيري و ىذا نظرا لديناميكية  ،و
التغريات ادلتزايدة و ادلختلفة يف اجملاالت السياسية  ،االقتصادية  ،االجتماعية  ،الثقافية  ،و التكنولوجية و منها العودلة ،
تشريعات العمل  ،تطور البحوث و التكنولوجيا  ،و الثورة ادلعلوماتية اليت تتطلب إحداث تغيري جوىري  ،و مستمر  ،و
من ىنا زاد اىتمام الدول و ادلؤسسات بإحداث تغيريات يف ادلؤسسة خالل السنوات األخرية دلواكبة التغريات السريعة ،
و مواجهة ادلنافسة احلادة و حتقيق ميزة تنافسية من خالل وضع الشخص ادلناسب يف ادلكان ادلناسب لتحقيق تكييف
األفراد و ادلؤسسات مع التجديد احلاصل .
 -5الفرضيات :
الفرضية العامة :
 إلدارة ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة.
الفرضيات اجلزئية :
 لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة.
 لتخطي .ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
 لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة.
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اإلجراءات الميدانية للدراسة

الفصل الثالث
تمهيد:

انطالقا من دراسيت دلوضوع دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي داخل ادلؤسسة الرياضية ،سنحاول إجياد
حل لإلشكالية ادلطروحة سابقا و ذلك بإثبات صحة فرضيات الدراسة أو نفيها ،ذلذا عمد الباحث إىل وضع خطة
جتلت معادلها على النحو التايل:
ىذا الفصل سيخصص للطريقة ادلنهجية ادلستخدمة يف البحث و اإلجراءات ادليدانية أبرز من خاللو منهج البحث الذي
سوف يستخدمو ،ضبط متغريات البحث إجرائيا و من مث التطرق إىل رلتمع و عينة الدراسة و شرح ألدوات البحث
ادلعتمدة يف مجع البيانات و ادلعلومات وكذلك إجراءات التطبيق ادليداين للدراسة و األساليب اإلحصائية ،دراسة صدق و
ثبات األدوات اليت سيتم توظيفها و إيضاح أىم القواعد و االعتبارات اليت ينبغي مراعاهتا حني التنفيذ.
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الفصل الثالث
 -1الدراسة االستطالعية:

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة ادليدانية للبحث حيث
يقوم الباحث بتنظيم زيارات دليدان الدراسة باالطالع على دراستو أو االطالع على بعض جوانب دراستها
ادليدانية(.رشيد زروايت ،2002،ص )23
وعلى ىذا األساس تعترب الدراسة االستطالعية من أىم ادلراحل اليت جيب على الباحث القيام هبا قصد التأكد من مالئمة
مكان الدراسة للبحث و مدى صالحية األداة ادلستعملة حول موضوع البحث ،وذلذا قمنا بدراسة استطالعية على
مستوى مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة وقد كان اذلدف من ىذه الدراسة مجع ادلعلومات اليت ذلا ارتباط ويثق و
مباشر مبتغريات الدراسة .
و يف ىذه الدراسة اليت تناولنا فيها " دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي داخل ادلؤسسة الرياضية " ،دراسة
ميدانية دلديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة "  ،حيث قمنا بإجراء دراسة استطالعية كتابية (استبيان) مع بعض
موظفي مصاحل مديرية الشباب و الرياضة  ،مع االطالع على الوثائق ادلتعلق هبا  .وقد مت توزيع  05استمارات للدراسة
االستطالعية  ،و اشتملت ىذه الدراسة على عدة خطوات ىي :
 التعرف على مصاحل مديرية الشباب و الرياضة. التعرف على رلتمع الدراسة معرفة مدى مالئمة أداة االستبيان مع رلتمع الدراسة . التعرف على ميدان تطبيق و إجراء ىذه الدراسة . معرفة الصعوبات اليت قد تواجو الباحث أثناء إجراء الدراسة .-2المنهج المتبع في الدراسة:

ال ديكن ألي باحث االستغناء عن منهج الدراسة ألي موضوع كان ،وال ديكن أن يتوصل إىل نتائج صادقة و موضوعية
ما مل يعتمد على منهج معني ،فادلنهج ىو الطريق أو عبارة عن رلموعة من العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الفرد
الباحث بغية حتقيق حبثو(رشيد زروايت، 2002،مرجع سابق،ص)191
و قد اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة على استخدام ادلنهج الوصفي الذي حياول وصف الظاىرة موضوع البحث و يفسر
و يقيم أمالً يف الوصول إىل تعميمات مفيدة يزيد هبا رصيد ادلعرفة .
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الفصل الثالث
 -3مجتمع و عينة الدراسة:

لكي تكون الدراسة مقبولة و قابلة لإلجناز البد من تعريف رلتمع البحث الذي نريد دراستو وأن نوضح ادلقاييس
ادلستعملة من أجل حصر ىذا اجملتمع ،ورلتمع الدراسة يتكون من ادلوظفني اإلداريني مبديرية الشباب و الرياضة لوالية
ادلسيلة و البالغ عددىم  35موظف حسب ادلعلومات اليت حتصلت عليها من خالل الدراسة االستطالعية .
و رلتمع الدراسة كما يعرفو عبيدات ذوقان :بأنو مجيع مفردات الظاىرة اليت يدرسها ،و بذلك فإن رلتمع الدراسة ىو
مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة(.عبيدات ذوقان و أخرون،2001،ص)131
أما العينة فهي من األدوات األساسية يف البحوث العلمية و اذلدف األساسي للحصول على معلومات و بيانات على
اجملتمع األصلي للبحث ،حسب ما قالو زلمد حسن عالوي أن ينظر إىل العينة على أهنا جزء من الكل أو البعض من
اجملتمع تتخلص يف زلاولة الوصول إىل تعميمات لظاىرة معينة(زلمد حسن عالوي،1999،ص)134
حيث اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة على طريقة ادلسح الشامل ،و ذلك لصغر حجم رلتمع الدراسة و الذي يقدر كما
ذكرنا سابقا  35موظف ،و ىذا ما سهل توزيع االستبيان على مجيع العاملني ،و تكونت عينة الدراسة من  30موظف
 ضبط متغيرات الدراسة:
استنادا إىل فرضية الدراسة تبني لنا جليا أن ىناك متغريين اثنني أحدمها مستقل و األخر تابع.
المتغير المستقل :إدارة ادلوارد البشرية
المتغير التابع :التغيري التنظيمي
-4أدوات جمع البيانات و المعلومات :
مت االعتماد يف الدراسة على استمارة استبيان جلمع البيانات ادليدانية  ،و ديكن تعريفها بأهنا :عبارة عن منوذج يضم
رلموعة من األسئلة توجو إىل ادلبحوثني من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف يتم مألىا
مباشرة و تسمى االستبيان ،يطلب من ادلبحوث اإلجابة عليها مباشرة ،و قد ترسل عن طريق الربيد فتسمى االستبيان
الربيدي(زلمد حسن عالوي ،مرجع سابق،1999،ص )22
من خالل الدراسات السابقة انطلق الباحث من إعداد استبانة حول ادلوضوع "دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري
التنظيمي داخل ادلؤسسة الرياضية " و اليت تعد األداة الرئيسية للدراسة ادليدانية للحصول على ادلعلومات و البيانات اليت
جيرى تعبئتها من قبل ادلستجيب.
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وقد قسمت االستمارة إىل ثالثة زلاور ،وىي كالتايل:

 المحور األول :و يتضمن أسئلة تدور حول " لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديريةالشباب و الرياضة " و قد اشتمل ىذا احملور على  10أسئلة.

 المحور الثاني :و يتضمن أسئلة تدور حول "لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديريةالشباب و الرياضة " وقد اشتمل ىذا احملور على  09أسئلة
 المحور الثالث :و يتضمن أسئلة تدور حول "لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديريةالشباب و الرياضة " وقد اشتمل ىذا احملور على  11أسئلة .

الخصائص السيكومترية (الصدق والثبات)ألداة الدراسة

دتت صياغة االستبيان يف شكلو األويل البد من إخضاعو الختباري الصدق والثبات.

أوال  :صدق االستبيان :يقصد بصدق أداة الدراسة؛ أن تقيس أسئلة االستبيان ما وضعت لقياسو ،وقمنا بالتأكد من
صدق االستبيان من خالل؛ الصدق الظاىري لالستبيان (صدق احملكمني) وصدق االتساق الداخلي ألسئلة ادلقياس،
والصدق البنائي حملاور ادلقياس.

 10صدق الظاىري :

ويقوووم علووى فكوورة موودى مناسووبة أسووئلة االسووتبيان دلووا يقوويس ودلوون يطبووق علوويهم وموودى عالقتهووا باالسووتبيان ككوول

وموون ىووذا ادلنطلووق مت عوورا االسووتبيان علووى رلوعووة احملكمووني ( 15أسااات ة ) موون ذوي اخلووربة واختصوواص ألخووذ وجهووات
نظرىم واالستفادة من آرائهم يف تعديلو والتحقق من مدى مالئموة كول عبوارة للمحوور الوذي تنتموي إليوو ،ومودى سوالمة
ودقووة الصووياغة اللفظيووة والعلميووة لعبووارات االسووتبيان  ،وموودى شووول االسووتبيان دلشووكل الدراسووة وحتقيووق أىوودافها ،و ضوووء
أراء السادة احملكمني مت إعادة صياغة بعض العبارات وإضافة عبارات أخرى لتحسني أداة الدراسة .
 12صدق االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان:
ويقصد بصدق االتساق الداخلي ألسئلة االسوتبيان :مودى اتسواق مجيوع أسوئلة االسوتبيان موع احملوور الوذي تنتموي
إليووو وقوود قووام الباحووث حبسوواب االتسوواق الووداخلي وذلووك موون خووالل حسوواب معووامالت االرتبوواط بريسووون بووني كوول سوؤال
من أسئلة احملور والدرجة الكلية احملور نفسو على عينة الدراسة االستطالعية والبالغ عددىا  05الفرد.

04

اإلجراءات الميدانية للدراسة

الفصل الثالث

 -0-2صدق االتساق الداخلي ألسئلة المحور األول  :لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي
مبديرية الشباب و الرياضة

-10

الجدول رقم ( )01يوضح االتساق الداخلي السئلة المحور األول
معامل االرتباط

النتيجة

الرقم السؤال
ى وول خض ووع الع وواملني ل وودورات تدريبي ووة بع وود تغي ووري التكنولوجي ووا مبديري ووة
الشباب و الرياضة ؟

0,898

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل التدريب موجو جلميع األفراد العاملني بادلؤسسة الرياضية ؟

0,816

يوجد ارتباط دال إحصائيا

3

ىل ترتبط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) ؟

0,921

يوجد ارتباط دال إحصائيا

4

ىوول توورى موودة التوودريب كافيووة للووتحكم يف التكنولوجيووا اجلديوودة مبديريووة
الشباب و الرياضة ؟

0,884

يوجد ارتباط دال إحصائيا

5

ما ىو األسلوب ادلتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ؟

0,994

يوجد ارتباط دال إحصائيا

6

ى وول أس وولوب الت وودريب ادلتب ووع ي ووؤثر يف عملي ووة ال ووتحكم يف التكنولوجي ووا
مبديرية الشباب و الرياضة ؟

0,914

يوجد ارتباط دال إحصائيا

7

ىل تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي ؟

0,835

يوجد ارتباط دال إحصائيا

0,884

يوجد ارتباط دال إحصائيا

0,885

يوجد ارتباط دال إحصائيا

0.896

يوجد ارتباط دال إحصائيا

0
2

ى وول ت ووتالءم بو ورامج الت وودريب م ووع نوعي ووة التكنولوجي ووا ادلس ووتخدمة مبديري ووة
18
الشباب و الرياضة ؟
9

ىل تواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب ؟

ىوول توورى بعوود تقييمووك لعمليووة التوودريب أهنووا سوواعدت بشووكل فعووال يف
01
حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة

قيمة  rالجدولية  11800 :عند مستوى الداللة  1115ودرجة حرية  // 4درجة الحرية = ن 4 =0-5 =0-
دال إحصائيا  :معناه توجد عالقة بين السؤال والمحور ال ي تنتمي إليو

 قاعدة  :إذا كانت  rاحملسوبة أكرب من  rاجلدولية  ،فانو يوجد ارتباط معنوي
يتضح من خالل اجلدول أعاله بان مجيع أسئلة ترتبط مع المحاور األول  :لتودريب ادلووارد البشورية دور يف حتقيوق التغيوري
التكنولوووجي مبديريووة الشووباب و الرياضووة1أي أن أسووئلتو دالووة إحصووائيا  ،حيووث جنوود أن معووامالت االرتبوواط احملسوووبة لكوول
سوؤال موون أسوئلتو اكورب موون قيموة  rاجلدوليووة ،أي يوجود ارتبوواط معنووي ومنووو تعتورب أسووئلة احملوور األول صووادقة ومتسووقة
داخليا ،دلا وضعت لقياسو.
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-12صدق االتساق الداخلي ألسئلة المحور الثاني  :لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية
الشباب و الرياضة

الجدول رقم ( )02يوضح االتساق الداخلي ألسئلة المحور الثاني
معامل االرتباط

النتيجة

الرقم السؤال
ىل لديكم نظام معلومات خاص بادلوارد البشرية يف مديرية الشباب و
11
الرياضة ؟

0,902

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط ادلوارد البشرية يساىم يف
12
جناح التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة ؟

0,963

يوجد ارتباط دال إحصائيا

0902

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل الطريقة ادلستخدمة يف اختيار ادلوارد البشرية تساعد على حتقيق
14
التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة ؟

0825

يوجد ارتباط دال إحصائيا

على أي أساس يتم اختيار كم و نوع ادلوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية
15
الشباب و الرياضة ؟

0,884

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل ادلعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات ادلوارد البشرية تزيد من فعالية
16
عملية التخطيط للموارد البشرية مبديرية الشباب و الرياضة ؟

0,884

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل تتضمن برامج ختطيط ادلوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف
17
ادلؤسسة ؟

0,888

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل أسلوب التخطيط ادلتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف
18
مديرية الشباب و الرياضة ؟

0,810

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل برامج ختطيط ادلوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني
19
لشغل مهامهم اجلديدة ؟

0,920

يوجد ارتباط دال إحصائيا

من أين تتحصل ادلؤسسة على مواردىا البشرية ؟

13

قيمة  rالجدولية  11800 :عند مستوى الداللة  1115ودرجة حرية  // 4درجة الحرية = ن 4 =0-5 =0-
دال إحصائيا  :معناه توجد عالقة بين السؤال والمحور ال ي تنتمي إليو

 قاعدة  :إذا كانت  rاحملسوبة أكرب من  rاجلدولية  ،فانو يوجد ارتباط معنوي
 -13يتضح من خالل اجلدول أعاله بان مجيع أسئلة ترتبط مع المحور الثاني  : :لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف
حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و الرياضة
أي أن أسئلتو دالة إحصائيا  ،حيث جند أن معامالت االرتباط احملسوبة لكل سؤال من أسئلتو اكرب من قيموة  rاجلدوليوة
يف مجيووع أسووئلة :أي يوجوود ارتبوواط معنوووي ومنووو تعتوورب أسووئلة زلووور المحااور الثاااني  :صووادقة ومتسووقة داخليووا ،دلووا وضووعت
لقياسو
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الفصل الثالث

-14صدق االتساق الداخلي ألسئلة المحور الثالث  :لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين
مبديرية الشباب و الرياضة

الجدول رقم ( )03يوضح االتساق الداخلي ألسئلة المحور الثالث
معامل االرتباط

النتيجة

الرقم السؤال
 20ىل يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة ؟

0,888

يوجد ارتباط دال إحصائيا

 21ىل يوجد يف مؤسستكم ما يسمى ببطاقات التوصيف ؟

0,810

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية
22
الشباب و الرياضة ؟

0,963

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل كان ىناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد
23
إحداث التغيري اذليكلي ؟

0,930

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل ىذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و
24
الرياضة ؟

0,888

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و
25
الرياضة ؟

0,845

يوجد ارتباط دال إحصائيا

 26ىل التغيري اذليكلي يؤثر على توزيع ادلهام مبديرية الشباب و الرياضة ؟

0,951

يوجد ارتباط دال إحصائيا

 27ىل تغيري بعض أجزاء اذليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف ؟

0,987

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية
28
الشباب و الرياضة ؟

0,822

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية
29
الشباب و الرياضة ؟

0,964

يوجد ارتباط دال إحصائيا

ىل طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اذليكل التنظيمي يف مديرية
30
الشباب و الرياضة ؟

0,852

يوجد ارتباط دال إحصائيا

قيمة  rالجدولية  11800 :عند مستوى الداللة  1115ودرجة حرية  // 4درجة الحرية = ن 4 =0-5 =0-
دال إحصائيا  :معناه توجد عالقة بين السؤال والمحور ال ي تنتمي إليو

 قاعدة  :إذا كانت  rاحملسوبة أكرب من  rاجلدولية  ،فانو يوجد ارتباط معنوي
يتضووح موون خووالل اجلوودول أعوواله بووان مجيووع أسووئلة تورتبط مووع المحااور الثالااث  :لعمليووة توصوويف الوظووائف دور يف حتقيووق

التغيووري الفووين مبديريووة الشووباب و الرياضووة أي أن أسووئلتو دالووة إحصووائيا  ،حيووث جنوود أن معووامالت االرتبوواط احملسوووبة لكوول
سؤال من أسئلتو اكرب من قيمة  rاجلدولية ،يف مجيع أسئلتو  :أي يوجود ارتبواط معنووي ومنوو تعتورب أسوئلة المحاور الثالاث

صادقة ومتسقة داخليا ،دلا وضعت لقياسو.

04

اإلجراءات الميدانية للدراسة

الفصل الثالث
 13صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة:

يعتوورب صوودق االتسوواق البنووائي أحوود مقوواييس صوودق أداة الدراسووة ،حيووث يقوويس موودى حتقووق األىووداف الوويت تسووعى

األداة الوصوول إليهووا ،ويبووني صودق االتسوواق البنووائي مودى ارتبوواط كوول زلوور موون زلوواور أداة الدراسوة بالدرجووة الكليووة ألسووئلة
االستبيان رلتمعة ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول رقم ( :)04يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة
محاور االستبيان

0

محاور االستبيان

2

3

معامل االرتباط

المحور األول  :بيانات خاصة بالتدريب و عالقتو
بتحقيق التغيير التكنولوجي بمديرية الشباب و

0,896

الرياضة

المح ااور الث اااني  :بيان ااات خاص ااة بتخط اايط الم ااوارد
البشرية و عالقتو بالتغيير الفناي بمديرياة الشاباب و

0,877

الرياضة1

المحور الثالث  :بيانات خاصة بتوصيف الوظائف
و عالقتو بالتغيير الهيكلي بمديرية الشباب و
الرياضة

0,812

النتيجة

دال

دال

دال

قيمة  rالجدولية 11623 :عند مستوى الداللة  1110ودرجة حرية  // 4قيمة  rالجدولية 11498 :عند مستوى الداللة  1115ودرجة حرية 4

من خالل اجلدول أعاله جند معامالت االرتباط بني كل احملوور وادلعودل الكلوي ألسوئلة االسوتبيان دالوة إحصوائيا،
حيث قيمة  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rاجلدولية ومنو تعترب زلاور صادقة ومتسقة ،دلا وضعت لقياسو
ثانيا  :ثبات وصدق أداة الدراسة:
ثبات االستبيان :يقصد بثبات االستبيان؛ أهنا تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبيان أكثر من مرة ،حتت نفس
الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى ،أن ثبات االستبيان؛ يعين االستقرار يف نتائج االستبيان ،وعدم تغيريىا بشكل كبري،
فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة ،عدة مرات ،خالل فرتات زمنية معينة ،وقد مت التحقق من ثبات استبيان
الدراسة ،من خالل معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج  ،spssواجلدول رقم ( )05يبني معامل ألفا كرونباخ لقياس
ثبات االستبيان.
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الفصل الثالث

جدول رقم ( : )15يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة
محاور االستبيان

0

محاور االستبيان

2

3

المحور األول  :بيانات خاصة بالتدريب و عالقتو
بتحقيق التغيير التكنولوجي بمديرية الشباب و

معامل ألفا
كرونباخ

عدد األسئلة

0,877

10

الرياضة

المح ااور الث اااني  :بيان ااات خاص ااة بتخط اايط الم ااوارد
البشرية و عالقتو باالتغيير الفناي بمديرياة الشاباب و

0,877

10

الرياضة1

المحور الثالث  :بيانات خاصة بتوصيف الوظائف
و عالقتو بالتغيير الهيكلي بمديرية الشباب و

0,877

جميع أسئلة االستبيان

ثابت

ثابت

10

ثابت

30

ثابت

الرياضة

0,877

النتيجة

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل ألفا كرونباخ ىي معامالت مرتفعة ،وكذلك معامل ألفا جلميع زلاور
االستبيان معا بلغ  0.877وىذا يدل على أن قيمة الثبات مرتفعة ألداة الدراسة ذات ثبات كبري مما جيعلنا على ثقة تامة
بصحة االستبيان وصالحيتو لتحليل وتفسري نتائج الدراسة واختبار فرضياهتا.
جتدر اإلشارة إىل أن معامل الثبات ألفا كرونباخ ،ترتاوح بني (  ،)1-0وكلما أقرتب من الواحد؛ دل على وجود ثبات
عال ،وكلما اقرتب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات .وان احلد األدىن ادلتفق عليو دلعامل ألفا كرونباخ ىو . 0.6 :
ومنو نستنتج أن أداة الدراسة اليت أعددناه دلعاجلة ادلشكلة ادلطروحة ىي صادقة وثابتة يف مجيع أسئلتها وىي جاىزة
للتطبيق على عينة الدراسة.

 -5إجراءات التطبيق الميداني :
بعد إكمالنا للجانب النظري توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيو بضبط استمارة االستبيان ادلوجهة اىل إداريي مديرية
الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة ,قام البحث بتحديد أسئلة استمارة االستبيان اليت تناولنا فيها ثالث زلاور  ،و ىي
علي التوايل :
احملور األول  :التدريب ادلوارد البشرية دور يف التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة .و يتضمن  10أسئلة
احملور الثاين  :لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة .و يتضمن  09أسئلة
احملور الثالث  :لتوصيف الوظائف يف التغيري اذليكلي مبديرية الشباب و الرياضة .و يتضمن  11أسئلة
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الفصل الثالث

اجملال ادلكاين  :اشتملت دراستنا على عينة من موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة  ،و البالغ عددىا 30
موظف .
اجملال الزماين  :امتدت فرتت الدراسة من اواخر شهر فيفري إىل غاية هناية الدراسة بالنسبة للجانب النظري أما بالنسبة
للجانب التطبيقي فقد قام الباحث بزيارة مديرية الشباب والرياضة لوالية مسيلة بتاريخ  2016/03/13وذلك إلجراء
دراسة استطالعية وبعد ذلك قام الباحث بتوزيع استمارة االستبيان على عينة البحث ودامت من  2016/04/17إىل
غاية . 2016/04/21
 -6األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة1
كم و و و و و ووا ق و و و و و ووام الطال و و و و و ووب بتفريو و و و و و ووغ وحتلي و و و و و وول االس و و و و و ووتبيان م و و و و و وون خو و و و و و ووالل  :برن و و و و و ووامج التحلي و و و و و وول اإلحصو و و و و و ووائي
(  ، ،)SPSS V23حيث قام الطالب باستخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -10اختبار ألفا كرونباخ دلعرفة ثبات أسئلة استمارة االستبيان.
 -10التكارارات والنسااب المئويااة لتحليوول إجابووات أفوراد عينووة الدراسووة وتعوورف علووى اجتاىوواهتم حنووو أسووئلة وعبووارات
أداة الدراسة.
 -10اختبار كاي تربيع لداللة اإلحصائية على وجود فروق يف إجابات العينة على أسئلة أداة الدراسة
(
)
∑
 :foالتكرارات ادلشاىدة
 : feالتكرارات النظرية وىي ناتج قسمة رلموع التكرارات ادلشاىدة على عدد فئات ادلتغري النوعي وىي نفسها بالنسبة
لكل اخلانات .
 والقاعدة العامة يف حتليل إجابة أفراد العينة الدراسة أي يف داللة اإلحصائية إلجابات على العبارات
االستبيان يف وجود فروق بني اإلجابات
دالة إذا كان كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدولة
غري دالة إذا كانت كا 2احملسوبة اقل من اجملدولة
درجة احلرية ل ( نعم  ،ال ) ىي  :عدد البدائل 1-مثال ىنا 1
درجة احلرية ل ( نعم  ،ال  ،نوعا ما) ىي  :عدد البدائل 1-مثال ىنا 2
كا 2اجملدولة عند درجة حرية  1ومستوى الداللة  0.05ىي 3.84
كا 2اجملدولة عند درجة حرية  2ومستوى الداللة  0.05ىي 5.99
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع
 -1عرض وتحليل إجابات أفراد العينة لعبارات المحاور االستبيان :
عرض وتحليل ومناقشة الفرضيات الدراسة :

الختبار فرضيات الدراسة نتطرق أوال إىل حتليل وعرض بيانات إجابات أفراد العينة على كل سؤال من أسئلة
كل حمور على حدا باستخدام النسبة املئوية والتكرارات املشاىدة  ،واالختبار اإلحصائي :كاف تربيع والقاعدة املعتمدة
على تبيان وجود فروق يف إجابات أفراد العينة على أسئلة حماور االستبيان أو الداللة اإلحصائية لكل سؤال ىي :
 دالة إذا كان كا 2احملسوبة اكرب من كا 2اجملدولة أي يوجد اختالف يف إجابات العينة لصاحل القيمة أكثر تكرار
أو أن الطالب متأكد بنسبة  % 95من وجود اختالف موضوعي بني أفراد العينة يف تفضيلهم لبدائل
السؤال مع احتمال خطأ .5%
 غري دال إذا كانت كا 2احملسوبة اقل من اجملدولة ال يوجد اختالف يف إجابات العينة لصاحل القيمة أكثر تكرار
أو أن الطالب متأكد بنسبة  % 95من عدم وجود اختالف موضوعي بني أفراد العينة يف تفضيلهم لبدائل
السؤال مع احتمال خطأ .5%
واحملور التحليل وعرض بيانات كل حمور نقوم باختبار الفرضيات باستخدام املتوسط الكلي لكل حمور واالحنراف
املعياري لتبيان مدى دتركز إجابات أفراد العينة حول ونقوم مبناقشها نتائجها  ،مستدلني باجلانب النظري و ومقارنة نتائج
بالدراسات السابقة.
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الفصل الرابع

المحور األول  :بيانات خاصة بالتدريب و عالقتو بتحقيق التغيير التكنولوجي بمديرية الشباب و الرياضة.
السؤال رقم (  :)10ىل خضع العاملني لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان العاملون خيضعون لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و
الرياضة
الجدول رقم ( : )06يمثل ما إذا كان العاملون يخضعون لدورات تدريبية بعد تغيير التكنولوجيا بمديرية الشباب
و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"

اإلجابات

التكرارات

%

ال

9

30,00

نعم

21

70,00

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
4,800

sig

المجدولة
0,028

3.841

درجة

الحرية

1

االستنتاج

اإلحصائي

دال

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح ما إذا كان العاملون يخضعون لدورات تدريبية بعد تغيير التكنولوجيا بمديرية
الشباب و الرياضة.
30
21

25
20
15

9

10
5
0

ال

نعم

التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل خضع العاملني
لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة 22وبنسبة
  70,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  9وبنسبة   30,00وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  4,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,028مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل

القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  70,00

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   70,00يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :خيضع العاملني لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة
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الفصل الرابع
تابع السؤال رقم (  : )10إذا كانت اإلجابة بنعم أين يتم التدريب ؟
الغرض من السؤال  :معرفة مكان التدريب الذي خيضع لو العاملني .
الجدول رقم ( : )07يوضح مكان التدريب الذي يخضع لو العاملين .
اإلجابات

التكرارات

%

داخل المؤسسة

14

%46,7

خارج المؤسسة

4

%13,3

خارج الوطن

3

%10,0

المجموع

21

%70,0

الشكل رقم ( : )12يمثل مكان التدريب الذي يخضع لو العاملين .

30
25
20
14
15
3

10

4

5
0

خارج الوطن

خارج المؤسسة

داخل المؤسسة

التعليق على الجدول:خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال '' :أماكن اليت جيرون فيها التدريب
؟ '' كانت لصاحل داخل املؤسسة

بنسبة   46.7.بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم بنسبة 23.3.

خارج املؤسسة وبنسبة  2....إقامة دورات خارج الوطن
ومنو نستنتج أن  :إن إدارة املؤسسة حمل الدراسة فان الدورات التدريبية داخل املؤسسة أكثر من غريىا سواء خارج
املؤسسة أو داخلها.
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)12ىل التدريب موجو جلميع األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان التدريب موجو جلميع األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية .
الجدول رقم ( : )08يوضح ما إذا كان التدريب موجو لجميع األفراد العاملين بالمؤسسة الرياضية .
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

4

13,33

نعم

26

86,67

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
16,133

sig

المجدولة
0,000

3.841

درجة

الحرية

االستنتاج

اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح ما إذا كان التدريب موجو لجميع األفراد العاملين بالمؤسسة الرياضية .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل التدريب موجو جلميع
األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  26وبنسبة   86,67بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  16,133وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  86,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   86,67يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :التدريب موجو جلميع األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)10ىل ترتبط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ارتباط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) .
الجدول رقم ( : )09يمثل ارتباط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) .
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

7

23,33

نعم

23

76,67

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
8,533

sig

المجدولة
0,003

3.841

درجة

الحرية

االستنتاج

اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح ارتباط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) .
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التعليق على الجدول :من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل ترتبط مدة التدريب
بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  23وبنسبة   76,67بينما بقية

أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  7وبنسبة   23,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  76,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   76,67يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :ترتبط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة )
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)10ىل ترى مدة التدريب كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة رأي العاملني يف مدة التدريب للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )10يمثل رأي العاملين في مدة التدريب للتحكم في التكنولوجيا الجديدة بمديرية الشباب و
الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"

اإلجابات

التكرارات

%

ال

24

80,00

نعم

6

20,00

اجملموع

30

100.00

Chi-Squre
احملسوبة
10,800

sig

اجملدولة
0,001

3.841

درجة

الحرية

االستنتاج

اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح رأي العاملين في مدة التدريب للتحكم في التكنولوجيا الجديدة بمديرية
الشباب و الرياضة.
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل ترى مدة التدريب
كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل ال بقيم مشاىدة  24وبنسبة

  80,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل نعم بقيم مشاىدة  .6وبنسبة   20,00وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  10,800وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,001مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :ال وبنسبة  80,00
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو ال وبنسبة   80,00يف إجابتهم
على السؤال أي ال  :مدة التدريب غري كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)10ما ىو األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )11يوضح األسلوب المتبع في تدريب العاملين بمديرية الشباب و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

8

26,67

22

73,33

30

100.00

Chi-Squre

المحسوبة
أسلوب المحاضرات (
نظري )

تدريب تطبيقي
( عملي )
المجموع

درجة

sig

الحرية

المجدولة

3.841

6,533

0,011

االستنتاج

اإلحصائي

1

دال

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح األسلوب المتبع في تدريب العاملين بمديرية الشباب و الرياضة.
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أسلوب المحاضرات ( نظري )

تدريب تطبيقي

التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ما ىو األسلوب املتبع يف
تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل تدريب تطبيقي ( عملي ) بقيم مشاىدة  22وبنسبة

  73,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل أسلوب احملاضرات ( نظري ) بقيم مشاىدة  8وبنسبة
  26,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  6,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,011مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :التدريب التطبيقي( عملي) وبنسبة  73,33

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو التدريب التطبيقي( عملي) وبنسبة
  73,33يف إجابتهم على السؤال أي :األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ىو
التدريب التطبيقي( عملي)
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)10ىل أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )12يوضح أسلوب التدريب المتبع يؤثر في عملية التحكم في التكنولوجيا بمديرية الشباب و
الرياضة .
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

7

23,33

نعم

23

76,67

المجموع

30

100.00

Chi-Squre

المحسوبة
8,533

sig
المجدولة
0,003

3.841

االستنتاج

درجة

اإلحصائي

الحرية

دال

1

الشكل رقم( :)10رسم بياني يوضح أسلوب التدريب المتبع يؤثر في عملية التحكم في التكنولوجيا بمديرية
الشباب و الرياضة .
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ال

نعم

التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل أسلوب التدريب

املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  23وبنسبة

  76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  7وبنسبة   23,33وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  76,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   76,67يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم ( :)10ىل تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي ؟

الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي .
الجدول رقم ( : )13يوضح ما إذا كان تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيير التكنولوجي .
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

21

70,00

نعم

9

30,00

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
4,800

sig

المجدولة
0,028

3.841

االستنتاج

درجة

اإلحصائي

الحرية

دال

1

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح ما إذا كان تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيير التكنولوجي .
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التعليق على الجدول :من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل تُصمم برامج تدريبية

جديدة عند التغيري التكنولوجي ؟ '' كانت لصاحل ال بقيم مشاىدة  21وبنسبة   70,00بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابتهم لصاحل نعم بقيم مشاىدة  .9وبنسبة   30,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  4,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,028مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل

القيمة أكثر تكرار  :ال وبنسبة  70,00

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو ال وبنسبة   70,00يف إجابتهم
على السؤال أي ال  :تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)10ىل تتالءم برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة مدى مالئمة برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )14يمثل مالئمة برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا المستخدمة بمديرية الشباب و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

5

16,67

نعم

25

83,33

المجموع
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المحسوبة
13,333

sig

المجدولة
0,000

3.841

االستنتاج

درجة

اإلحصائي

الحرية

دال

1

الشكل رقم ( :)10رسم بياني يوضح مالئمة برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا المستخدمة بمديرية الشباب و
الرياضة
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التعليق على الجدول :من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل تتالءم برامج التدريب

مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  25وبنسبة 83,33

 بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  5وبنسبة   16,67وىو ما يوضحو
الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  13,333وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  83,33

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   83,33يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :تتالءم برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم ( :)10ىل تواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب ؟

الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان العاملون يواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب .
الجدول رقم ( : )15يمثل ما إذا كان العاملون يواجهون صعوبات فيما يخص مكان التدريب .
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

21

70,00

نعم

9

30,00

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
4,800

sig

المجدولة
3.841

0,028

درجة

الحرية

االستنتاج

اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم ( :)01رسم بياني يوضح ما إذا كان العاملون يواجهون صعوبات فيما يخص مكان التدريب .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل تواجهون صعوبات
فيما خيص مكان التدريب ؟ '' كانت لصاحل ال بقيم مشاىدة  21وبنسبة   70,00بينما بقية أفراد العينة

كانت إجابتهم لصاحل نعم بقيم مشاىدة  .9وبنسبة   30,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  4,800وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,028مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :ال وبنسبة  70,00
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو ال وبنسبة   70,00يف إجابتهم
على السؤال أي ال  :يواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب
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عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها
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السؤال رقم ( :)01ىل ترى بعد تقييمك لعملية التدريب أهنا ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري التكنولوجي
مبديرية الشباب و الرياضة.
الغرض من السؤال  :معرفة تقييم العاملني لعملية التدريب فيما إذا كانت ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري

التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة.

الجدول رقم ( : )16يمثل تقييم العاملين لعملية التدريب فيما إذا كانت ساعدت بشكل فعال في تحقيق التغيير
التكنولوجي بمديرية الشباب و الرياضة.
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح تقييم العاملين لعملية التدريب فيما إذا كانت ساعدت بشكل فعال في
تحقيق التغيير التكنولوجي بمديرية الشباب و الرياضة.
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التعليق على الجدول :من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال '' :ىل ترى بعد تقييمك
لعملية التدريب أهنا ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة '' كانت لصاحل نعم

بقيم مشاىدة 27وبنسبة   90,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  3وبنسبة
  10,00وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  19,200وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  90,00
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   90,00يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :ىل ترى بعد تقييمك لعملية التدريب أهنا ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري التكنولوجي
مبديرية الشباب و الرياضة.
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المحور الثاني  :بيانات خاصة بتخطيط الموارد البشرية و عالقتو بالتغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة
السؤال رقم ( :)00ىل لديكم نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان ىناك نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )17يمثل ما إذا كان ىناك نظام معلومات خاص بالموارد البشرية في مديرية الشباب و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
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الشكل رقم ( :)02رسم بياني يوضح ما إذا كان ىناك نظام معلومات خاص بالموارد البشرية في مديرية الشباب
و الرياضة.
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال '' :

ىل لديكم نظام

معلومات خاص باملوارد البشرية يف املؤسسة الرياضية ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة 26وبنسبة  86,67

بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو الشكل

أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  16,133وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  86,67

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   86,67يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :لديهيم نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف املؤسسة الرياضية
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تابع السؤال رقم ( :)00إذا كانت اإلجابة بنعم ىل تستخدمون ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية ؟
الغرض من السؤال  :معرفة نتائج إجابة أفراد العينة على استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية .
الجدول رقم ( : )18يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على استخدام ىذا النظام في عملية تخطيط الموارد البشرية .
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح استخدام ىذا النظام في عملية تخطيط الموارد البشرية .
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التعليق على الجدول :خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  :مدى استخدامهم لنظام
معلومات خاص باملوارد البشرية يف عملية ختطيط املوارد البشرية ؟ '' كانت لصاحل نعم

بنسبة   6....بينما

بقية أفراد العينة كانت إجابتهم ال و بنسبة 26.7.

ومنو نستنتج أن  :إدارة املؤسسة حمل الدراسة يستخدمون ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية.
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السؤال رقم ( :)02ىل استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين مبديرية
الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين

مبديرية الشباب و الرياضة.

الجدول رقم ( : )19يمثل ما إذا كان استخدام ىذا النظام في عملية تخطيط الموارد البشرية يساىم في نجاح
التغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح ما إذا كان استخدام ىذا النظام في عملية تخطيط الموارد البشرية يساىم
في نجاح التغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل استخدام ىذا النظام
يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم

مشاىدة  23وبنسبة   76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة .7وبنسبة
  23,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  76,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   76.67يف إجابتهم

على السؤال أي :نعم استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين مبديرية الشباب
و الرياضة .
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السؤال رقم ( :)00من أين تتحصل املؤسسة على مواردىا البشرية ؟
الغرض من السؤال  :معرفة مصادر حصول املؤسسة على مواردىا البشرية .
الجدول رقم ( : )20يمثل مصادر حصول المؤسسة على مواردىا البشرية .
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح مصادر حصول المؤسسة على مواردىا البشرية .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :من أين تتحصل املؤسسة

على مواردىا البشرية ؟ '' كانت لصاحل من داخل املؤسسة بقيم مشاىدة  27وبنسبة   90,00بينما بقية أفراد
العينة كانت إجابتهم لصاحل من خارج املؤسسة بقيم مشاىدة .3وبنسبة   10,00وىو ما يوضحو الشكل
أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  19,200وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :من داخل املؤسسة وبنسبة  9....

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو من داخل املؤسسة وبنسبة 9....
 يف إجابتهم على السؤال أي يتحصل املؤسسة على مواردىا البشرية من داخل املؤسسة.
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السؤال رقم(:)00ىل الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين ؟
الغرض من الدراسة  :معرفة ما إذا كانت الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين .
الجدول رقم ( : )21يمثل ما إذا كانت الطريقة المستخدمة في اختيار الموارد البشرية تساعد على تحقيق التغيير
الفني .
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح ما إذا كانت الطريقة المستخدمة في اختيار الموارد البشرية تساعد على
تحقيق التغيير الفني .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل الطريقة املستخدمة
يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين يف ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  26وبنسبة 86,67

 بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو
الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  16,133وىي اكبر من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة 86.67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   13,33يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين .
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السؤال رقم ( :)00على أي أساس يتم اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة كيفية اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )22يمثل كيفية اختيار كم و نوع الموارد البشرية التي تحتاجها مديرية الشباب و الرياضة.
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الشكل رقم ( :.)00رسم بياني يوضح كيفية اختيار كم و نوع الموارد البشرية التي تحتاجها مديرية الشباب و
الرياضة.
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التعليق على الجدول :من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :على أي أساس يتم
اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل وفق الوظيفة بقيم مشاىدة 25

وبنسبة   83,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل وفق الشهادة بقيم مشاىدة وبنسبة  16,67
وىو ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  13,333وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 2وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :وفق الوظيفة وبنسبة 83.33

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو وفق الوظيفة وبنسبة   83.33يف

إجابتهم على السؤال أي ان أساس الذي يتم اختيارىم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مبديرية الشباب و الرياضة ىو
اساس  :وفق الوظيفة
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السؤال رقم ( :)00ىل املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط للموارد
البشرية مبديرية الشباب و الرياضة ؟

الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كانت املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط
للموارد البشرية مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )23يمثل ما إذا كانت المعلومات التي يوفرىا نظام معلومات الموارد البشرية تزيد من فعالية
عملية التخطيط للموارد البشرية بمديرية الشباب و الرياضة .
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح ما إذا كانت المعلومات التي يوفرىا نظام معلومات الموارد البشرية تزيد من فعالية
عملية التخطيط للموارد البشرية بمديرية الشباب و الرياضة.
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل املعلومات اليت يوفرىا
نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط للموارد البشرية مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل

نعم بقيم مشاىدة  23وبنسبة   76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة 7
وبنسبة   23,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  76,67
يف إجابتهم 76,67 االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة
على السؤال أي نعم  :املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط للموارد
البشرية مبديرية الشباب و الرياضة
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)00ىل تتضمن برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املديرية ؟

الغرض من السؤال  :معرفة مضمون برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املديرية .
الجدول رقم ( : )24يمثل مضمون برامج تخطيط الموارد البشرية تغيير مهام األفراد العاملين في المديرية.
اإلجابات

التكرارات
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الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح مضمون برامج تخطيط الموارد البشرية تغيير مهام األفراد العاملين في
المديرية .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال '' :

ىل تتضمن برامج

ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املديرية ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  22وبنسبة 70,00

 بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  9وبنسبة   30,00وىو ما يوضحو
الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  4,800وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,028مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل

القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة 7....

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   7....يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :تتضمن برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املديرية
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الفصل الرابع

السؤال رقم( :)00ىل أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )25يمثل أسلوب التخطيط المتبع يساعد على تحقيق فعالية التغيير الفني في مديرية الشباب و
الرياضة.
اإلجابات

التكرارات
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الشكل رقم ( :)21رسم بياني يوضح أسلوب التخطيط المتبع يساعد على تحقيق فعالية التغيير الفني في مديرية
الشباب و الرياضة .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل أسلوب التخطيط
املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة23

وبنسبة   76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  7وبنسبة   23,33وىو
ما يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  76,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   76,67يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة
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الفصل الرابع

السؤال رقم( :)00ىل برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم اجلديدة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كانت برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم

اجلديدة

الجدول رقم ( : )26يمثل ما إذا كانت برامج تخطيط الموارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملين لشغل
مهامهم الجديدة
كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre

اإلجابات

التكرارات
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المجدولة
0,003

3.841

درجة

الحرية

1

االستنتاج

اإلحصائي
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الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح ما إذا كانت برامج تخطيط الموارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملين
لشغل مهامهم الجديدة
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل برامج ختطيط املوارد
البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم اجلديدة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة 23وبنسبة

  76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  7وبنسبة   23,33وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل

القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة .76.67

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة  76.67يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم اجلديدة
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الفصل الرابع

المحور الثالث  :بيانات خاصة بتوصيف الوظائف وعالقتو بالتغيير الهيكلي داخل المؤسسة الرياضية .
السؤال رقم ( :)21ىل يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )27يمثل معرفة ما إذا يتم توصيف الوظائف بمديرية الشباب و الرياضة.
اإلجابات

التكرارات
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الشكل رقم ( :)22رسم بياني يوضح ما إذا يتم توصيف الوظائف بمديرية الشباب و الرياضة.
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل يتم توصيف الوظائف

مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  28وبنسبة   93,33بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  2وبنسبة   6,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  22,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  93,33

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   93,33يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة
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تابع السؤال رقم ( :)21إذا كانت اإلجابة بنعم ىل حيصل عليها كل موظف عند حلاقو مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :املعرفة عن كيفية حصول املوظف عن توصيف الوظائف عند حلاقو مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )28يمثل كيفية حصول الموظف عن توصيف الوظائف عند لحاقو بمديرية الشباب و الرياضة.
اإلجابات

التكرارات

%

طريقة املقابلة

19

63,3

طريقة االستقصاء

6

20,0

طريقة املالحظة الشخصية

3

10,0

اجملموع
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93,33

الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح كيفية حصول الموظف عن توصيف الوظائف عند لحاقو بمديرية الشباب و
الرياضة.
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طريقة االستقصاء

طريقة المقابلة

التعليق على الجدول:خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  :حصول كل موظف عند حلاقو
باملؤسسة الرياضية على توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة '' كانت لصاحل طريقة املقابلة بنسبة  63.3.
بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم بنسبة  2....طريقة االستقصاء وبنسبة  2....طريقة املالحظة
ومنو نستنتج أن  :إن إدارة املؤسسة حمل الدراسة فانو حيصل كل موظف عند حلاقو باملؤسسة الرياضية على توصيف من
خالل طريقة املقابلة
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السؤال رقم ( :)20ىل يوجد يف مؤسستكم ما يسمى ببطاقات التوصيف ؟

الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا ىناك يف مديرية الشباب و الرياضة ما يسمى ببطاقات التوصيف .
الجدول رقم ( : )29يمثل ما إذا ىناك في مديرية الشباب و الرياضة ما يسمى ببطاقات التوصيف .
اإلجابات

التكرارات
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الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح ما إذا ىناك في مديرية الشباب و الرياضة ما يسمى ببطاقات التوصيف .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل يوجد يف مؤسستكم
ما يسمى ببطاقات التوصيف ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  22وبنسبة   73,33بينما بقية أفراد العينة
كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  8وبنسبة   26,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  6,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,011مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة . 73,33
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   73,33يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :يوجد يف مديرية الشباب و الرياضة ما يسمى ببطاقات التوصيف
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السؤال رقم ( :)22ىل مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )30يمثل إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيير ىيكلي بمديرية الشباب و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
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الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيير ىيكلي بمديرية الشباب و
الرياضة
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل مت إعادة توصيف
الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  21وبنسبة

  70,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  9وبنسبة   30,00وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  4,8وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية ، 1
وأيضا قيمة ( SIG = 0,028مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  70,00
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   70,00يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة
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السؤال رقم ( :)20ىل كان ىناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كان ىناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي .
الجدول رقم ( : )31يمثل إن كان ىناك تداخل في األدوار بمديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيير
الهيكلي
اإلجابات

التكرارات
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الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح إن كان ىناك تداخل في األدوار بمديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث
التغيير الهيكلي .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل كان ىناك تداخل يف

األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  23وبنسبة
  76,67بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  7وبنسبة   23,33وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  8,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,003مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  76,67

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   76,67يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :كان ىناك تداخل يف األدوار داخل املؤسسة الرياضية بعد إحداث التغيري اهليكلي
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)20ىل ىذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كان ىذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )32يمثل إن كان ىذا التوصيف يخدم و يحقق التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و الرياضة.
اإلجابات

التكرارات

%

ال

20

66,67

نعم

10

33,33

المجموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
المحسوبة
3,333

sig

المجدولة
0,068

3.841

االستنتاج

درجة

اإلحصائي

الحرية

غير دالة

1

الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح إن كان ىذا التوصيف يخدم و يحقق التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و
الرياضة.
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ال

نعم

التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل ىذا التوصيف خيدم
و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' ال يوجد اختالف وتفاوت كبري يف أراء واجتاىاهتم حنو بديل واحد

نعم بقيم مشاىدة  10وبنسبة   33,33بينما بقية أفراد و ال بقيم مشاىدة  20وبنسبة   66,67وىو
ما يوضحو الشكل أدناه.
وىذا ما يؤكده اختبار كا 2حيث القيمة احملسوبة بلغت  3,333وىي اقل من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى
الداللة  ...5وبدرجة حرية  ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,068مستوى املعنوية) أكرب من مستوى الداللة ...5
أي ال توجد داللة إحصائية
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)20ىل وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة مدى مسامهة األدوار يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )33يمثل مدى مساىمة األدوار في تحقيق التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و الرياضة.
اإلجابات

التكرارات

%

ال

4

13,33

نعم

26

86,67

المجموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
المحسوبة
16,133

sig

المجدولة
0,000

3.841

االستنتاج

درجة

اإلحصائي

الحرية

دال

1

الشكل رقم ( :)20رسم بياني يوضح مدى مساىمة األدوار في تحقيق التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و
الرياضة.
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نعم

التعليق على الجدول :من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل وضوح األدوار
يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  26وبنسبة 86,67

 بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو
الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  16,133وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  86,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   86,67يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة
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الفصل الرابع

السؤال رقم (  :)20ىل التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كان التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )34يمثل إن كان التغيير الهيكلي يؤثر على توزيع المهام بمديرية الشباب و الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

4

13,33

نعم

26

86,67

المجموع

30

100.00

Chi-Squre

المحسوبة
16,133

sig
المجدولة
0,000

3.841

درجة

الحرية

االستنتاج

اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم( :)20رسم بياني يوضح إن كان التغيير الهيكلي يؤثر على توزيع المهام بمديرية الشباب و الرياضة.
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نعم

التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل التغيري اهليكلي يؤثر

على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  26وبنسبة   86,67بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  4وبنسبة   13,33وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  16,133وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  86,67
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   86,67يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة
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الفصل الرابع
السؤال رقم ( :)20ىل تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف ؟

الغرض من السؤال  :معرفة إن كان تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف .

الجدول رقم ( : )35يمثل تغيير بعض أجزاء الهيكل التنظيمي يؤدي إلى عملية التوصيف .

اإلجابات

التكرارات

%

ال

13

43,33

نعم

17

56,67

المجموع

30

100.00

كا" 2كاي تربيع"
Chi-Squre
المحسوبة
0,533

sig

المجدولة
0,465

3.841

درجة

االستنتاج

الحرية

اإلحصائي

غير دالة

1

الشكل رقم ( :)01رسم بياني يوضح تغيير بعض أجزاء الهيكل التنظيمي يؤدي إلى عملية التوصيف .
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل تغيري بعض أجزاء
اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف ؟ '' كانت غري متفاوتة يف اختيارىم لبديل من بدائل السؤال حيث كانت

جد متقاربة نعم بقيم مشاىدة  17وبنسبة   56,67و ال بقيم مشاىدة  13وبنسبة   43,33وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  0,533وىي اقل من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
،وأيضا قيمة ( SIG = 0,465مستوى املعنوية) أكرب من مستوى الداللة  ...5أي ال توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)20ىل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من سؤال  :معرفة إن كان وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
الجدول رقم ( : )36يمثل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على تحقيق التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و
الرياضة.
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

8

26,67

نعم

22

73,33

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
6,533

sig

المجدولة
3.841

0,011

االستنتاج

درجة

الحرية اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح إن كان وضوح نطاق اإلشراف يساعد على تحقيق التغيير الهيكلي بمديرية
الشباب و الرياضة
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من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق

التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  22وبنسبة   73,33بينما بقية
أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  8وبنسبة   26,67وىو ما يوضحو الشكل أدناه.

وأن كا 2احملسوبة بلغت  6,533وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية 1
 ،وأيضا قيمة ( SIG = 0,011مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل
القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  73,33

االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   73,33يف إجابتهم

على السؤال أي نعم  :وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي داخل املؤسسة الرياضية
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)20ىل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كان وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و

الرياضة

الجدول رقم ( : )37يمثل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على تحقيق التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و
الرياضة
كا" 2كاي تربيع"
اإلجابات

التكرارات

%

ال

21

70,00

نعم

9

30,00

المجموع

30

100.00

Chi-Squre
المحسوبة
4,8

sig

المجدولة
0,028

3.841

االستنتاج

درجة

اإلحصائي

الحرية

دال

1

الشكل رقم ( :)02رسم بياني يوضح ما إذا كان وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على تحقيق التغيير الهيكلي
بمديرية الشباب و الرياضة
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل وضوح إجراءات
الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  21وبنسبة

 70,00بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال  بقيم مشاىدة  9وبنسبة   30,00وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  4,8وىي اكرب من كا 2اجملدولة عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية  ، 1وأيضا
قيمة ( SIG = 0,028مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة
أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  70,00
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   70,00يف إجابتهم
على السؤال أي نعم :

وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي داخل املؤسسة الرياضية ؟
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الفصل الرابع

السؤال رقم ( :)01ىل طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كانت طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و

الرياضة.

الجدول رقم ( : )38يمثل إن كانت طريقة توصيف الوظائف تتغير بتغير الهيكل التنظيمي في المؤسسة الرياضية
اإلجابات

التكرارات

%

ال

5

16,67

نعم

25

83,33

المجموع
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100.00

كا" 2كاي تربيع"
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13,333
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المجدولة
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3.841

درجة

االستنتاج

الحرية

اإلحصائي

دال

1

الشكل رقم ( :)00رسم بياني يوضح إن كانت طريقة توصيف الوظائف تتغير بتغير الهيكل التنظيمي في مديرية
الشباب و الرياضة.
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التعليق على الجدول:من خالل اجلدول أعاله جند أن إجابات أفراد العينة حول السؤال  '' :ىل طريقة توصيف
الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة ؟ '' كانت لصاحل نعم بقيم مشاىدة  25وبنسبة

  83,33بينما بقية أفراد العينة كانت إجابتهم لصاحل ال بقيم مشاىدة  5وبنسبة   16,67وىو ما
يوضحو الشكل أدناه.
وأن كا 2احملسوبة بلغت  13,333وىي اكرب من كا 2اجملدولة  3.841عند مستوى الداللة  ...5وبدرجة حرية
 ، 1وأيضا قيمة ( SIG = 0,000مستوى املعنوية) أقل من مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصائية
لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة  83,33
االستنتاج  :نستنتج مما سبق أن االجتاه العام للمستجوبني ،يؤكدون على أنو نعم وبنسبة   83,33يف إجابتهم
على السؤال أي نعم  :طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة

84

عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع
اختبار الفرضيات :

الفرضية : 10لتدريب الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التكنولوجي مديرية الشباب و الرياضة:

إلثبات صحة الفرضية نلخص إجابات أفراد العينة على أسئلة احملور األول املتعلقة بسؤال إمجايل املتمثل يف ىل بيانات
خاصة بالتدريب و عالقتو بتحقيق التغيري التكنولوجي مديرية الشباب و الرياضة ؟ جند :

جدول رقم ( : )00يبن ملخص تحليل عبارات المحور 10
نتيجة

رقم

السؤال

البديل أكثر تكرار

النسبة المئوية

.0

ىل خضع العاملني لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%70,00

دال

.2

ىل التدريب موجو جلميع األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية ؟

نعم

%86,67

دال

.0

ىل ترتبط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) ؟

نعم

%76,67

دال

.0

ىل ترى مدة التدريب كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة ؟

ال

%80,00

دال

.0

ما ىو األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ؟

التدريب التطبيقي

%73,33

دال

.0

ىل أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و
الرياضة ؟

نعم

%76,67

.0

ىل تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي ؟

ال

%70,00

دال

.0

ىل تتالءم برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%83,33

دال

.0

ىل تواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب ؟

ال

%70,00

دال

نعم

%90,00

دال

ىل ترى بعد تقييمك لعملية التدريب أهنا ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري
.01
التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة
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مناقشة نتيجة الفرضية األولى:

السؤال األول  :ىل خضع العاملني لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟
من خالل اجلدول رقم (  ) 39و الشكل رقم ( )34و الذي حيتوي على النتائج املتعلقة بأفراد العينة للمحور األول و
املوجهة إىل موظفي مديرية الشباب و الرياضة جند أن كا 2احملسوبة بلغت  4.8وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة %7.
,أي أن العاملني خضعوا لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا احلديثة .
السؤال الثاني  :ىل التدريب موجو جلميع األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية ؟
مننن خننالل اجلنندول رقننم ( )39و الشننكل رقننم ( )34يتبننني ان كننا 2احملسننوبة بلغننت  26.23وىنني اكننرب مننن كننا2
اجملدولة  3.842عند مستوى الداللنة  ، ...5أي توجند داللنة إحصنائية لصناحل القيمنة أكثنر تكنرار نعنم وبنسنبة 86

,أي أن التدريب موجو جلميع األفراد .

السؤال الثالث  :ىل ترتبط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) ؟
من خالل اجلدول رقم (  )39و الشكل رقم ( )34يتبني ان كا 2احملسوبة بلغت  5.33وىي اكرب من كا 2اجملدولة

 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار نعم وبنسبة  ,  76أي
أن مدة التدريب ترتبط بطبيعة التكنولوجيا ( معقدو أو بسيطة ).
السؤال الرابع  :ىل ترى مدة التدريب كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة ؟
م ننن خ ننالل اجل نندول رق ننم (  ) 39و الش ننكل رق ننم ( )34يتب ننني ان ك ننا 2احملس ننوبة بلغ ننت  2..8وى نني اك ننرب م ننن ك ننا2
اجملدولة  3.842عند مستوى الداللة  ...5أي توجد داللة إحصنائية لصناحل القيمنة أكثنر تكنرار ال وبنسنبة,  8.
ومنو مدة التدريب غري كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة.
السؤال الخامس  :ما ىو األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ؟
من خالل اجلدول رقم (  ) 39و الشكل رقنم ( )34يتبنني أن كنا 2احملسنوبة بلغنت بلغنت  6.53وىني اكنرب منن كنا2
اجملدولة  3.842عند مسنتوى الداللنة  ، ...5أي توجند داللنة إحصنائية لصناحل القيمنة أكثنر تكنرار تندريب تطبيقني
وبنسبة , 73أي أن اسلوب التدريب التطبيقي ىو االسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة.

السؤال السادس :ىل أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟

خالل اجلدول رقم ( ) 39و الشكل رقم ( )34يتبني أن كا 2احملسوبة بلغت  8.53وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار نعم وبنسبة  , %76أي
أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة.
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السؤال السابع  :ىل تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي ؟

خالل اجلدول رقم ( ) 39و الشكل رقم ( )34يتبني أن كا 2احملسوبة بلغت بلغت  8.4وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 3.842عند مستوى الداللة  . ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار ال وبنسبة ,  7.أي
تُصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي
السؤال الثامنة  :ىل تتالءم برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة ؟
خالل اجلدول رقم (  )39و الشنكل رقنم ( )34يتبنني أن كنا 2احملسنوبة بلغنت  23.33وىني اكنرب منن كنا 2اجملدولنة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصناحل القيمنة أكثنر تكنرار  :نعنم وبنسنبة, 83.33
أي أن برامج التدريب تتالءم مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة
السؤال التاسع  :ىل تواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب ؟

خننالل اجلنندول رقننم (  )39و الشننكل رقننم ( )34يتبننني أن كننا 2احملسننوبة بلغ ننت  4.8وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تكنرار  :ال وبنسننبة  , 7.أي
أن املوظفون يواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب .
السؤال العاشر  :ىل تنرى بعند تقييمنك لعملينة التندريب أهننا سناعدت بشنكل فعنال يف حتقينق التغينري التكنولنوجي مبديرينة

الشباب و الرياضة ؟

خننالل اجلنندول رقننم (  ) 39و الشننكل رقننم ( )34يتبننني أن كننا 2احملسننوبة بلغننت  29.2وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصنائية لصناحل القيمنة أكثنر تكنرار  :نعنم وبنسنبة  , 9.أي
أن عمليات التدريب ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة.
التعليق :

من خالل اجلدول أعاله جند أن معظم عبارات احملور  .2دالة إحصائيا لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا عند مستوى داللة
( ،)...5حيث كا 2احملسوبة اكرب من اجملدولة يف معظمها وىو ما يوضحو الشكل أدناه .
وذلك ما يثبت أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة أي  :ىناك دور لبيانات خاصة
بالتدريب يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة .و ىذا ما يثبت صحة الفرضية القائلة بأنو  :لتدريب
الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التكنولوجي داخل المؤسسة الرياضية .
 و ىذا ما أكدتو دراسة يوسف بن عطية  2..9بعنوان " واقع إدارة التغيير و أثرىا على أداء العاملين في وزارة
الصحة الفلسطينية " دراسة حالة جممع الشفاء الطيب .
حيث توصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية :
التغيري يف اهليكل التنظيمي مل يكن واضح املعامل و ذلك بسبب إحداث تغريات اهليكل التنظيمي هلداف ختدم مصاحل
شخصية لفئة معينة .
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 عدم وضوح خطوط السلطة و املسؤولية لإلدارات داخل اجملمع مما يؤدي إىل تداخل املصاحل و املسؤوليات . التغيري يف التكنولوجيا مل يكن واضحا و مل يعمل على تقدمي اجلهد و الوقت  ،أو السرعة يف االجناز حيث مل يوجدخطة شاملة حتدد ماىية التكنولوجيا املطلوبة .
 و كذا دراسة إبراىيم قامسي  2.22بعنوان " االتصال و دوره في ممارسة التغيير التنظيمي في المؤسسة
الصناعية الجزائرية بالمؤسسة الوطنية للنسيج  ،وحدة الجنوب باألغواط "
خلصت إىل النتائج التالية :
ضرورة تدريب العاملني و حتسني مستواىم العلمي و املهين للنهوض بالثقافة التنظيمية قائمة على أساليب اتصاليةمتنوعة رشيدة .
تدريب العاملني على مزاولة االتصاالت بكفاءة يف ظل وجود مراجع يرجع إليها عند احلاجة .الفرضية : 12بيانات خاصة بتخطيط الموارد البشرية دورىا في تحقيق التغيير الفني داخل المؤسسة الرياضية.

إلثبات صحة الفرضية نلخص إجابات أفراد العينة على أسئلة احملور األول املتعلقة بسؤال إمجايل املتمثل يف ىل بيانات

خاصة بتخطيط املوارد البشرية و عالقتو بتحقيق التغيري الفين داخل املؤسسة الرياضية ؟ جند :
جدول رقم ( : )01يبن ملخص تحليل عبارات المحور 12
البديل أكثر تكرار

النسبة المئوية

نتيجة

رقم

السؤال

 .00ىل لديكم نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%86,67

دال

 .02ىل استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين
مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%76,67

دال

 .00من أين تتحصل املؤسسة على مواردىا البشرية ؟

من داخل المؤسسة

%90,00

دال

%86.67

دال

 .00على أي أساس يتم اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و
الرياضة ؟

وفق الوظيفة

%83.33

دال

 .00ىل املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط
للموارد البشرية مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%76,67

دال

 .00ىل تتضمن برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املؤسسة ؟

نعم

%70.00

دال

 .00ىل أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مبديرية الشباب و
الرياضة ؟

نعم

%76,67

دال

 .00ىل برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم
اجلديدة ؟

نعم

%76.67

دال

 .00ىل الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين يف مديرية نعم
الشباب و الرياضة ؟
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مناقشة نتيجة الفرضية الثانية :
السؤال الحادي عشر  :ىل لديكم نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
من خالل اجلدول رقم (  ) 4.و الشكل ( )35جند أن كا 2احملسوبة بلغت  26.23وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة 86.67
, %أي أنو ىناك نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة.
السؤال الثاني عشر:ىل استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين مبديرية
الشباب و الرياضة ؟
منن خنالل اجلندول رقنم ( ) 4.و الشنكل ( )35يتبنني أن كننا 2احملسنوبة بلغنت  8.53وىني اكنرب منن كنا 2اجملدولننة
 3.842عن نند مس ننتوى الدالل ننة  ، ...5أي توج نند دالل ننة إحص ننائية لص نناحل القيم ننة أكث ننر تك نرار نع ننم وبنس ننبة 76.67
,أي أن استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة.
السؤال الثالث عشر :من أين تتحصل املؤسسة على مواردىا البشرية ؟
مننن خننالل اجلنندول رقننم ( ) 4.و الشننكل ( )35يتبننني أن كننا 2احملسننوبة بلغننت  29,2وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكنرار منن داخنل املؤسسنة وبنسنبة
 ,  9.أي تتحصل املؤسسة على مواردىا البشرية من داخل املؤسسة .
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السؤال الرابع عشر :ىل الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقينق التغينري الفنين يف مديرينة الشنباب
و الرياضة
مننن خننالل اجلنندول رقننم ( ) 4.و الشننكل ( )35يتبننني ان كننا 2احملسننوبة بلغننت  26.23وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار نعننم وبنسننبة,  86.67
ومنو الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة.
السؤال الخامس عشر  :على أي أساس يتم اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مبديرية الشباب و الرياضة ؟
مننن خننالل اجلنندول رقننم ( ) 4.و الشننكل ( )35يتبننني ان كننا 2احملسننوبة بلغننت بلغننت  23.33وىنني اكننرب مننن كننا2
اجملدولننة  3.842عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار وفننق الوظيفننة
وبنسننبة , 83.33أي يننتم اختيننار كننم و نننوع امل نوارد البش نرية الننيت حتتاجهننا مديريننة الشننباب و الرياضننة علننى اسنناس
الوظيفة .
السؤال السادس عشر  :ىل املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملينة التخطنيط للمنوارد
البشرية مبديرية الشباب و الرياضة ؟

خالل اجلدول رقم (  )4.و الشكل ( )35يتبني ان كا 2احملسوبة بلغت  8.53وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار نعم وبنسبة , %76.67
أي ان املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط للموارد البشرية مبديرية الشباب
و الرياضية.
السؤال السابع عشر  :ىل تتضمن برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املؤسسة ؟
خالل اجلدول رقم ( )4.و الشكل ( )35يتبني أن كا 2احملسوبة بلغت بلغت  4.8وىي اكرب من كا 2اجملدولة

 3.842عند مستوى الداللة  . ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار نعم وبنسبة  ,  7.أي
تتضمن برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املؤسسة .
السؤال الثامن عشر  :ىل أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
خالل اجلدول رقم ( )4.و الشكل ( )35يتبني أن كا 2احملسوبة بلغت 8.53وىي اكرب منن كنا 2اجملدولنة 3.842
عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار  :نعننم وبنسننبة  , 76.67أي ان
أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة.
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السؤال التاسع عشر  :ىل برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم اجلديدة ؟
خن ننالل اجلن نندول رقن ننم ( )4.و الشن ننكل ( )35يتبن ننني أن كن ننا 2احملسن ننوبة بلغن ننت  8.53وىن نني اكن ننرب من ننن كن ننا 2اجملدولن ننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار  :نعننم وبنسننبة 76.67
 ,أي أن برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم اجلديدة .
التعليق :

من خالل اجلدول أعاله والشكل أدناه جند أن معظم عبارات احملور  .2دالة إحصائيا لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا عند
مستوى داللة ( ،)...5حيث كا 2احملسوبة اكرب من اجملدولة يف معظمها وىو ما يوضحو الشكل أدناه .
وذلك ما يثبت أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة أي  :ىناك دور لبيانات خاصة
بتخطيط املوارد البشرية و عالقتو بالتغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة  ،و ىذا ما يثبت صحة الفرضية القائلة بأنو :
لتخطيط الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة.
و ىذا ما أكدتو دراسة خان حممد ناصر  2..8بعنوان "أىمية تسيير الموارد البشرية في إدارة الجودة الشاملة في
المؤسسة االقتصادية"
النتائج املتوصل إليها :
-2

أن التوظيف باملؤسسة حمل الدراسة يعتمد على أساس علمي و مهين إذ جتد املؤسسة نفسها بني عدة

-2
-3

بدائل الختيار ما جيعلها يف مركز قوة
موافقة األفراد للمناصب اليت يشغلوهنا حيث تعتمد املؤسسة على قاعدة الرجل املناسب يف املكان املناسب
نقص التكوين يف املواضيع اليت تتعلق باجلودة الشاملة و أساليب تطبيقها باملؤسسة من أجل احلصول على
فوائد ذلك.

و كذا دراسة بن عريوة فاتح  2.25بعنوان " أىمية التخطيط للموارد البشرية في المؤسسة الرياضية في ظل
التكنولوجيا الحديثة "
و فقد توصل إىل النتائج التالية:
 الستقطاب املوارد البشرية يف املؤسسة الرياضية أمهية يف ظل التكنولوجيا احلديثة . الختيار املوارد البشرية يف املؤسسة الرياضية أمهية يف ظل التكنولوجيا احلديثة . -لتدريب املوارد البشرية يف املؤسسة الرياضية أمهية يف ظل التكنولوجيا احلديثة .

91

عرض النتائج و تفسيرىا و مناقشتها

الفصل الرابع

الفرضية  : 10البيانات خاصة بتوصيف الوظائف دورىا في تحقيق التغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة.
إلثبات صحة الفرضية نلخص إجابات أفراد العينة على أسئلة احملور األول املتعلقة بسؤال إمجايل املتمثل يف ىل بيانات
خاصة بتخطيط املوارد البشرية و عالقتو بتحقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة ؟ جند :
وبصفة عامة من خالل عرض حتليل إجابات إفراد العينة على أسئلة ىل بيانات خاصة بتوصيف الوظائف و عالقتو
بالتغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ديكن ان نلخص إجابات املستجوبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( : )00يبن ملخص تحليل عبارات المحور 10
رقم

البديل أكثر تكرار

السؤال

نتيجة

النسبة المئوية

داللة

كا2

 .21ىل يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%93,33

دال

 .20ىل يوجد يف مؤسستكم ما يسمى ببطاقات التوصيف ؟

نعم

%73,33

دال

 .22ىل مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%70,00

دال

 .20ىل كان ىناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي ؟

نعم

%76,67

دال

 .20ىل ىذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟

غير دال

 .20ىل وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%86,67

دال

 .20ىل التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%86,67

دال

 .20ىل تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف ؟

غير دال

 .20ىل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب والرياضة ؟

نعم

%73,33

دال

ىل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و
.20
الرياضة ؟

ال

%70,00

دال

 .01ىل طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة ؟

نعم

%83,33

دال

الشكل رقم ( )00يوضح الداللة اإلحصائية إلجابات العينة على عبارات المحور 10
30

22,533
20

16,133 16,133
13,333
4,8

8,533

6,533

4,8
0,533

10

6,533

3,841

3,333

السؤال  30السؤال  29السؤال  28السؤال  27السؤال  26السؤال  25السؤال  24السؤال  23السؤال  22السؤال  21السؤال 20

كاي تربيع المجدولة

كاي تربيع المحسوبة
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مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة :
السؤال العشرين  :ىل يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة ؟

من خالل اجلدول رقم (  ) 41و الشكل رقم ( )36جند أن كا 2احملسوبة بلغت  53.22وىي اكرب من كا2
اجملدولة  3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار  :نعم وبنسبة
, %93.33أي أنو يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة.
السؤال الحادي و العشرون  :ىل يوجد يف مؤسستكم ما يسمى ببطاقات التوصيف ؟
منن خنالل اجلندول رقنم ( )41و الشننكل رقنم ( )36يتبنني ان كنا 2احملسنوبة بلغننت 6.53وىني اكنرب منن كنا 2اجملدولننة
 3.842عن نند مس ننتوى الدالل ننة  ، ...5أي توج نند دالل ننة إحص ننائية لص نناحل القيم ننة أكث ننر تك نرار نع ننم وبنس ننبة 73.33
,أي أنو يوجد يف املديرية ما يسمى ببطاقات التوصيف.
السؤال الثاني و العشرون :ىل مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
من خالل اجلدول رقم (  ) 41و الشكل رقنم ( )36يتبنني ان كنا 2احملسنوبة بلغنت  4.8وىني اكنرب منن كنا 2اجملدولنة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار منن نعنم وبنسنبة ,  7.
أي يتم إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي داخل املؤسسة الرياضية.
السؤال الثالث و العشرون :ىل كان ىناك تداخل يف األدوار داخل املؤسسة الرياضية بعد إحداث التغيري اهليكلي ؟

مننن خننالل اجلنندول رقننم ( )41و الشننكل رقننم ( )36يتبننني ان كننا 2احملسننوبة بلغننت 8.53وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار نعننم وبنسننبة , 76.67
ومنو ىناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي.
السؤال الرابع و العشرون  :ىل ىذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
من خالل اجلندول رقنم (  ) 41و الشنكل رقنم ( )36يتبنني أن كنا 2احملسنوبة بلغنت بلغنت  3.33وىني أقنل منن كنا2
اجملدول ن ننة  3.842عن ن نند مس ن ننتوى الدالل ن ننة  ، ...5أي ال توج ن نند دالل ن ننة إحص ن ننائية لص ن نناحل القيم ن ننة أكث ن ننر تكن ن نرار ال
وبنسبة ،  66.67ومنو العبارة غري دالة .

السؤال الخامس و العشرون  :ىل وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟

خالل اجلدول رقم ( )41و الشكل رقم ( )36يتبني أن كا 2احملسوبة بلغت  26.23وىي اكرب من كا 2اجملدولة
 3.842عند مستوى الداللة  ، ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار نعم وبنسبة , %86.67
أي أن وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة .
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السؤال السادس و العشرون  :ىل التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة ؟
خالل اجلدول رقم ( ) 41و الشكل رقم ( )36يتبني ان كا 2احملسوبة بلغت بلغت  26.23وىي اكرب من كا2
اجملدولة  3.842عند مستوى الداللة  . ...5أي توجد داللة إحصائية لصاحل القيمة أكثر تكرار نعم وبنسبة

 , 86.67أي التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة.

السؤال السابع و العشرون  :ىل تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف ؟

خننالل اجل نندول رق ننم ( )41و الش ننكل رق ننم ( )36يتب ننني أن ك ننا 2احملس ننوبة بلغ ننت  ..53وى نني أق ننل م ننن ك ننا 2اجملدول ننة
 3.842عند مستوى الداللة ، ...5أي ال توجد داللة إحصنائية لصناحل القيمنة أكثنر تكنرار :نعنم وبنسنبة  56.67
و منو العبارة غري دالة
السؤال الثامن و العشرون  :ىل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
خننالل اجلنندول رقننم ( ) 41و الشننكل رقننم ( )36يتبننني ان كننا 2احملسننوبة بلغننت  6.53وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار  :نعننم وبنسننبة 73.33
 ,أي أن وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
السؤال التاسع والعشرون :ىل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟

خ ننالل اجل نندول رق ننم ( ) 41و الش ننكل رق ننم ( )36يتب ننني ان ك ننا 2احملس ننوبة بلغ ننت  4.8وى نني اك ننرب م ننن ك ننا 2اجملدول ننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تكنرار  :ال وبنسننبة  , 7.أي
أن وضوح إجراءات الوظيفة ال تساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
السؤال الثالثون  :ىل طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
خننالل اجلنندول رقننم ( )41و الشننكل رقننم ( )36يتبننني ان كننا 2احملسننوبة بلغننت  23.33وىنني اكننرب مننن كننا 2اجملدولننة
 3.842عننند مسننتوى الداللننة  ، ...5أي توجنند داللننة إحصننائية لصنناحل القيمننة أكثننر تك نرار  :نعننم وبنسننبة 83.33
 ,أي أن طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة.
التعليق :
من خالل اجلدول والشكل أعاله جند أن معظم عبارات احملور  .3دالة إحصائيا لصاحل اإلجابة أكثر تكرارا عند
مستوى داللة ( ،)...5حيث كا 2احملسوبة اكرب من اجملدولة يف معظمها وىو ما يوضحو الشكل أدناه .
وذلك ما يثبت أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد عينة الدراسة أي  :ىناك دور لبيانات خاصة
بتوصيف الوظائف و عالقتو بالتغيري اهليكلي داخل املؤسسة الرياضية  .و ىذا ما يثبت صحة القائلة بأنو  :لتوصيف
الوظائف دور في تحقيق التغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة.
 و ىذا ما أكدتو دراسة خان حممد ناصر  2..8بعنوان "أىمية تسيير الموارد البشرية في إدارة الجودة الشاملة
في المؤسسة االقتصادية" ( مت ذكرىا )
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الفصل الخامس
 -1استنتاجات عامة:

 العاملني مبديرية الشباب و الرياضة خيضعون لدورات تدريبية إذا كان ىناك تغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و
الرياضة مثل استخدام برامج معلوماتية جديدة ويف ىذه احلالة فالتدريب يكون موجو جلميع األفراد العاملني
والذين يستخدمون ىتو التكنولوجيا اجلديدة .
 مديرية الشباب و الرياضة لديهم نظام معلومات خاص باملوارد البشرية حيث يساىم يف جناح التغيري الفين وأن
الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد ايضا على حتقيق التغيري الفين وان املعلومات اليت يوفرىا
نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط للموارد البشرية باملديرية.
 يتم إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي للمديرية وأن طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل
التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة
 تلعب إدارة املوارد البشرية دور كبري يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة .
.
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 -2االقتراحات :

من خالل القيام هبذه الدراسة ادلتواضعة و الفروقات اليت بينت لنا من خالل عملية ادلقارنة بني الدراسة ادليدانية و
اجلانب النظري  ،إضافة إىل اإلجراءات العملية تبني ألن ىناك رلموعة نقاط وجب التوقف عندىا  ،و أخذىا بعني
االعتبار حىت تستطيع ىذه ادلؤسسات احملافظة على االستمرارية  ،و التطوير ادلستمر  ،و حتقيق ميزة تنافسية ذلا  ،و
تتمثل ىذه النقاط يف :
 ضرورة وجود إدارة التغيري مبديرية الشباب و الرياضة  ،تعمل على ختطيط برامج للتغيري و إدارهتا و متابعة تنفيذىا
 ،و اإلشراف عليها باستمرار  ،مبا يتوافق و ضمان أىداف و مقاصد ادلؤسسات مع العمل على تطويرىا
باستمرار .

 احلرص على تكوين موظفي إدارة ادلوارد البشرية  ،بداية من تعريفهم مبصطلحات كل وظيفة من وظائف إدارة
ادلوارد البشرية  ،باعتبارىا علما قائما بذاتو  ،و نظرا دلوقعها احلساس يف اذليكل التنظيمي دلديرية الشباب و
الرياضة .
 جتديد و تنويع برامج التدريب و التكوين  ،و توسيعها لتشمل كل فئات ادلوظفني داخل مديرية الشباب و
الرياضة.
 القيام بعمليات ادلسح الشامل أو القراءة األولية للبيئة الداخلية و اخلارجية دلديرية الشباب و الرياضة  ،من أجل
ضمان جناح عملية التغيري التنظيمي  ،بتفعيل دور إدارة ادلوارد البشرية  ،و تقبل فرص مقاومة التغيري .
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خامتة

خاتمة
 -3خاتمة :
من خالل ىذه الدراسة يتضح أن إدارة املوارد البشرية تساىم بشكل كبري يف حتقيق التغيري التنظيمي  ،حيث تعترب
أرضية صلبة تقوم عليها املؤسسات من أجل التفوق و االستمرارية  ،و ذلك من خالل ما مت تناولو يف ااجاب النظر ،
و ربطو إىل حد ما بااجاب التطبيقي .
و ألن فاعلية إدارة املوارد البشرية دور كبري يف حتقيق أىداف املؤسسة  ،لقناعة ىذه األخرية بأمهية ىذه اإلدارة و فتح
اجملال أمامها من أجل املسامهة يف حتسني ظروف املؤسسة  ،و ال يتحقق ىذا إال باالىتمام باملورد البشر الذ أصبح
رأمسال حيو بالنسبة للمؤسسة  .مما يستدعي توفري أفراد أكفاء جي حتفيزىم و حتقيق طموحاهتم النفسية و املادية  ،و
منحهم فرص املشاركة يف اختاذ القرار و تشجيعهم على املبادرة  ،و جعلهم يتحملون املسؤولية  ،الشيء الذ ميكنهم
من تنمية قدراهتم الفردية و ااجماعية  .مما ينعكس إجيابا على املؤسسة  ،و هبذا ميكن تنميتها و تطويرىا .
و من ىنا تكمن أمهية إدارة املوارد البشرية  ،و قيامها مبختلف الوظائف اإلدارية بغية التكيف مع خمتلف التغريات
البيئية الداخلية منها و اخلارجية  ،و حتقيق التغيري التنظيمي كوسيلة للوصول إىل األىداف التنظيمية املسطرة .
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 -4قائمة المصادر و المراجع :
 -1-4قائمة القواميس و المعاجم :
 -1ابن منظور  :لسان العرب  ،ج ، 4دار ادلعارف  ،القاىرة  ،مصر  ،دون سنة النشر .

 -2أمحد سلتار عمر  :معجم اللغة العربية  ،ط ، 1دار عامل الكتب  ،القاىرة  ،مصر . 2008 ،
 -3مسعود جربان  :الرائد  ،اجمللد األول  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  ،لبنان . 2003،
 -4ىاشم إمساعيل  :ادلعجم الوسيط  ،دون طبعة  ،دار الفكر  ،اجمللد  ، 2القاىرة  ،مصر  ،دون سنة النشر .
 -2-4قائمة المراجع باللغة العربية :
 -1إبراىيم عبد اذلادي زلمد  :اإلدارة  ،مفاىيمها  ،أنواعها و عملياهتا  ،دون طبعة  ،الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر
 ،دون سنة النشر .
 -2امحد ماىر  :إدارة ادلوارد البشرية  ،دار اجلامعة  ،ط ، 1رمل اإلسكندرية . 2007،
 -3بسيوين زلمد الربادعي  :ختطيط ادلوارد البشرية  ،ط ، 1دار ايرتاك  ،القاىرة  ،مصر . 2005 ،
 -4بوفلجة غياث  :مبادئ التسيري البشري  ،ط ، 2دار الغرب  ،اجلزائر . 2004 ،
 -5مجال الدين لعويسات  :السلوك التنظيمي و التطوير اإلداري  ،دون طبعة  ،دار ىومة  ،اجلزائر . 2009 ،
 -6مجال الدين زلمد ادلرسي  :اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية  -ادلدخل لتحقيق ميزة تنافسية  ،دون طبعة  ،دار
اجلامعية  ،القاىرة  ،مصر . 2006 ،
 -7حسن إبراىيم بلوط  :إدارة ادلوارد البشرية  ،دون طبعة  ،دار النهضة العربية  ،بريوت  ،لبنان . 2002 ،
 -8حسن أمحد الشافعي و سوزان أمحد علي مرسي  :مبادئ البحث العلمي يف الرتبية البدنية و الرياضية  ،نشأة ادلعارف
يف اإلسكندرية  ،مصر .1999 ،
 -9حسن حرمي  :السلوك التنظيمي ( سلوك األفراد و اجلماعات و منظمات األعمال )  ،د ط  ،دار احلامد  ،عمان ،
األردن . 2004 ،
 -10حسن زلمد امحد زلمد سلتار  :إدارة التغيري التنظيمي ( ادلصادر و االسرتاتيجيات )  ،ط ، 1الشركة العربية ادلتحدة
للتسويق  ،مصر . 2009 ،
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 -11خالد عبد الرحيم مطر اذلييت  :إدارة ادلوارد البشرية  -مدخل اسرتاتيجي  ،ط ، 2دار وائل  ،عمان  ،األردن ،
. 2005
 -12خضري كاظم محود  ،ياسني كاسب اخلرشة  :إدارة ادلوارد البشرية  ،ط ، 4دار ادلسرية للنشر  ،عمان  ،األردن ،
2011
 -13رشيد زروايت  :تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية  ،دار ىومة  ،ط ، 1اجلزائر 2002 ،
 -14رفعت عثمان  :إدارة ختطيط القوى العاملة على مستوى ادلشرو  ،ط ، 1دار الفكر العريب  ،القاىرة  ،مصر ،
. 1982
 -15زكي ىشام  :االجتاىات احلديثة يف إدارة األفراد  ،دون طبعة  ،دار الكتاب اجلامعي  ،القاىرة  ،مصر . 1975 ،
 -16سهيلة زلمد عباس  :إدارة ادلوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي ،ط ، 2دار وائل للنشر و التوزيع  ،األردن . 2006،
 -17صالح الدين زلمد عبد الباقي  :إدارة ادلوارد البشرية  ،ط ، 1الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر . 2000 ،
 -18طريق شوقي  :السلوك القيادي و فعالية اإلدارة  ،دار ادلعارف  ،عمان  ،األردن . 2004،
 -19عادل حرشوش صاحل و مؤيد سعيد السامل  :إدارة ادلوارد البشرية  ،مدخل اسرتاتيجي  ،عامل الكتب احلديثة  ،ط، 2
اربد  ،األردن . 2006،
 -19عبد الباري إبراىيم درة  :إدارة ادلوارد البشرية  ،ط ، 1دار وائل  ،األردن . 2008 ،
 -20عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب  :اإلدارة العامة ( النظرية و التطبيق )،دون طبعة  ،جامعة ادلنصورة  ،مصر . 2008 ،
 -21عالء الدين يوسف و آخرون  :عائد االستثمار يف رأس ادلال البشري  ،قياس القيمة االقتصادية ألداء العاملني ،
ايرتاك للنشر و التوزيع  ،القاىرة  ،مصر . 2004 ،
 -22علي السلمي  :السلوك التنظيمي  ،دون طبعة  ،دار غريب للنشر و التوزيع  ،القاىرة ،دون سنة النشر .
 -23علي السلمي  :تطور الفكر التنظيمي  ،دون طبعة  ،وكالة ادلطبوعات اجلامعية  ،الكويت . 1975 ،
 -24علي الشريف زلمد سلطان  :مدخل معاصر يف مبادئ اإلدارة  ،دون طبعة  ،دار اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر ،
. 1998
 -25عمار بوحوش ،زلمد زلمود ذنيبات" :مناىج البحث العلمي وطريقة إعداد البحوث" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،
بدون طبعة ،اجلزائر.5991 ،
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 -26عمر وصفي عقيلي  :إدارة ادلوارد البشرية  ،ط ، 1مؤسسة زىران  ،األردن . 1991 ،

 -27زلمد بن يوسف النمران العطيات  :إدارة التغيري ( التحديات العصرية للمدير )  ،ط ، 1دار احلامد  ،عمان  ،األردن
. 2006 ،
 -28زلمد حسن الشما و خيضر كاظم محود  :نظرية ادلنظمة  ،ط ، 1دار ادلسرية  ،عمان  ،االردن . 2000 ،
 -29زلمد قاسم القريويت  :السلوك التنظيمي( دراسة السلوك اإلنساين )  ،ط ، 5دار وائل  ،عمان  ،األردن  ،دون سنة
النشر .
 -30زلمود أبو بكر  :ادلوارد البشرية  -مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية  ،ط ، 1دار اجلامعية  ،القاىرة  ،مصر . 2004 ،
 -31مدحت زلمد أبو النصر  :أساسيات علم و مهنة اإلدارة  ،ط ، 1دار السالم  ،القاىرة  ،مصر . 2007 ،
 -32مصطفى مصطفى كامل  :إدارة ادلوارد البشرية  ،دون طبعة  ،دار الشرطة العربية  ،القاىرة ،مصر . 1994 ،
 -33مصطفى جنيب شاويش  :إدارة ادلوارد البشرية (إدارة األفراد) ،دار الشروق للنشر و التوزيع  ،عمان ،ط. 2005 ، 3
 -43نبيل موسى خليل  :التخطيط االسرتاتيجي  ،دون طبعة  ،دار ادلعرفة اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر . 1994،
 -35نوري منري  :تسيري ادلوارد البشرية  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،بدون طبعة . 2010 ،
 -36يوسف سعدون  :علم االجتما و دراسة التغيري التنظيمي يف ادلؤسسة الصناعية ،ط ، 1دار النشر  ،عنابة  ،اجلزائر ،
. 2005
 -3-4قائمة الدوريات و المجالت العلمية :
-1

إياد زلمود عبد الكرمي الرحيم بعنوان " التغيري التنظيمي وسيلة ادلنظمة للبقاء و التكيف " دراسة تطبيقية يف
شركة ادلنتجات النفطية  -دراسة منشورة  ،رللة التقين  ،اجمللد  ، 20العدد، 2سنة .2008

 -4-4الرسائل و األطروحات:
 -1إبراىيم قامسي بعنوان " االتصال و دوره في ممارسة التغيير التنظيمي في المؤسسة الصناعية الجزائرية بالمؤسسة
الوطنية للنسيج  ،وحدة الجنوب باألغواط " مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاجستري يف علم االجتما و اتصال ادلنظمات ،
قسم العلوم االجتماعية و اإلنسانية جبامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،سنة . 2012/2011
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 -2بن عريوة فاتح بعنوان " أهمية التخطيط للموارد البشرية في المؤسسة الرياضية في ظل التكنولوجيا الحديثة "

دراسة ميدانية مبديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسرت يف علوم و تقنيات النشطات و
الرياضية ختصص إدارة و تنظيم يف الرياضية . 2015-2014
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يف األجهزة ادلدنية و األمنية مبدينة الرياض " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة يف العلوم األمنية  ،قسم العلوم اإلدارية
جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية .
 -7زلمود زلمد القردحجي بعنوان "أثر عمليات نظم إدارة الموارد البشرية في ذكاء المنظمة " دراسة ميدانية يف

رلموعة اجلميح يف الدمام بادلنطقة الشرقية  ،ادلملكة العربية السعودية  ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف
ختصص األعمال اإللكرتونية  ،كلية األعمال جبامعة الشرق األوسط سنة 2013

 -8يوسف بن عطية بعنوان " واقع إدارة التغيير و أثرها على أداء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية " دراسة حالة
رلمع الشفاء الطيب  .مذكرة لنيل متطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف إدارة األعمال باجلامعة اإلسالمية  ،غزة ،
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 -5-4قائمة المراسيم و المناشير :
-1

ادلرسوم التنفيذي رقم 345-06
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المالح ـ ـ ــق

قائمة بأسماء المحكمين

الدرجة العلمية

اسم و لقب األستاذ

الجامعة

مرنيز أمينة

أستاذة حماضرة -أ-

املسيلة

بلبار السعيد

أستاذ حماضر

املسيلة

منجحي خملوف

أستاذ حماضر -ب-

املسيلة

مرنيز أسامة

أستاذ حماضر -ب-

املسيلة

تباين علي

أستاذ مساعد -ب-

املسيلة

الملحق 10
وزارة التعليم العالي و البحث العلم
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
معهد علوم و تقنيات النشطات البدنية و الرياضية
قسم :اإلدارة و التنظيم في الرياضة
تخصص :اإلدارة و التنظيم في الرياضة

استمارة االستبيان
يف إطار إجناز حبث لنيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والرياضية فرع اإلدارة والتسيري الرياضي حتت عنوان " دور
إدارة الموارد البشرية في تحقيق التغيير التنظيمي بمديرية الشباب و الرياضة " دراسة ميدانية مبديرية الشباب و
الرياضة لوالية املسيلة  ,نرجو من سيادتكم ملء ىذه االستمارة بصدق و موضوعية ،و نتعهد أن كامل البيانات اجملمعة
بواسطة ىذه االستمارة ستكون سرية وال تستخدم إال ألغراض علمية حبتة ،وشكرا على تعاونكم.

2016/2015

المحور األول  :لتدريب الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التكنولوجي بمديرية الشباب و الرياضة.
 /01ىل خضع العاملني لدورات تدريبية بعد تغيري التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم أين يتم التدريب ؟
داخل املؤسسة

خارج املؤسسة

خارج الوطن

 /02ىل التدريب موجو جلميع األفراد العاملني باملؤسسة الرياضية ؟
نعم

ال

يف حالة اإلجابة ب ال ملاذا ؟.........................
 /03ىل ترتبط مدة التدريب بطبيعة التكنولوجيا ( معقدة أو بسيطة ) ؟
ال

نعم

 /04ىل ترى مدة التدريب كافية للتحكم يف التكنولوجيا اجلديدة مبديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /05ما ىو األسلوب املتبع يف تدريب العاملني مبديرية الشباب و الرياضة ؟
تدريب تطبيقي ( عملي )

أسلوب احملاضرات ( نظري )

إذا كان ىناك أسلوب آخر فما ىو ؟..................................
 /06ىل أسلوب التدريب املتبع يؤثر يف عملية التحكم يف التكنولوجيا مبديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /07ىل تصمم برامج تدريبية جديدة عند التغيري التكنولوجي ؟
نعم

ال

 /08ىل تتالءم برامج التدريب مع نوعية التكنولوجيا املستخدمة مبديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /09ىل تواجهون صعوبات فيما خيص مكان التدريب ؟
ال

نعم

 /10ىل ترى بعد تقييمك لعملية التدريب أهنا ساعدت بشكل فعال يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و
الرياضة ؟
ال

نعم

المحور الثاني  :لتخطيط الموارد البشرية دور في التغيير الفني بمديرية الشباب و الرياضة.
 /11ىل لديكم نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم ىل تستخدمون ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية ؟
ال

نعم

 /12ىل استخدام ىذا النظام يف عملية ختطيط املوارد البشرية يساىم يف جناح التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /13من أين تتحصل املؤسسة على مواردىا البشرية ؟
من خارج املؤسسة

من داخل املؤسسة

 /14ىل الطريقة املستخدمة يف اختيار املوارد البشرية تساعد على حتقيق التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /15على أي أساس يتم اختيار كم و نوع املوارد البشرية اليت حتتاجها مديرية الشباب و الرياضة ؟
وفق الوظيفة

وفق الشهادة

وفق املهارات

 /16ىل املعلومات اليت يوفرىا نظام معلومات املوارد البشرية تزيد من فعالية عملية التخطيط للموارد البشرية مبديرية
الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /17ىل تتضمن برامج ختطيط املوارد البشرية تغيري مهام األفراد العاملني يف املؤسسة ؟
نعم

ال

 /18ىل أسلوب التخطيط املتبع يساعد على حتقيق فعالية التغيري الفين يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /19ىل برامج ختطيط املوارد البشرية استدعت إعادة تدريب العاملني لشغل مهامهم اجلديدة ؟
ال

نعم

المحور الثالث  :لتوصيف الوظائف دور في التغيير الهيكلي بمديرية الشباب و الرياضة.
 /20ىل يتم توصيف الوظائف مبديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /21ىل يوجد يف مؤسستكم ما يسمى ببطاقات التوصيف ؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ىل حيصل عليها كل موظف عند حلاقو باملؤسسة ؟
طريقة املقابلة

طريقة االستقصاء

طريقة املالحظة الشخصية

 /22ىل مت إعادة توصيف الوظائف بعد إحداث تغيري ىيكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /23ىل كان ىناك تداخل يف األدوار مبديرية الشباب و الرياضة بعد إحداث التغيري اهليكلي ؟
نعم

ال

 /24ىل ىذا التوصيف خيدم و حيقق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /25ىل وضوح األدوار يساىم يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /26ىل التغيري اهليكلي يؤثر على توزيع املهام مبديرية الشباب و الرياضة ؟
ال

نعم

 /27ىل تغيري بعض أجزاء اهليكل التنظيمي يؤدي إىل عملية التوصيف ؟
ال

نعم

 /28ىل وضوح نطاق اإلشراف يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /29ىل وضوح إجراءات الوظيفة يساعد على حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال

 /30ىل طريقة توصيف الوظائف تتغري بتغري اهليكل التنظيمي يف مديرية الشباب و الرياضة ؟
نعم

ال
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انًهخص :
بانؼزبيت
عنوان الدراسة  :دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
أهداف الدراسة:

 معرفة دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة.
 إبراز دور تدريب ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة.
 إبراز دور ختطيط ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة.
 التعرف على دور عملية توصيف الوظائف يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة.
مشكلة الدراسة  :هل إلدارة الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التنظيمي داخل المؤسسة الرياضية ؟

التساؤالت الجزئية:

 ىل لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة؟
 ىل لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة؟
 ىل لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة :إلدارة ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة.

الفرضيات الجزئية :

 لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة.
 لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة.
 لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة.

عينة الدراسة :اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلسح الشامل و دتثلت يف موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة .
المنهج المتبع  :ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يتم بواسطتو ادلعرفة الدقيقة و التفصيلية لعناصر مشكلة او ظاىرة ما .

األدوات المستعملة :مت إتباع تقنية االستبيان اليت تعترب من أجنع الطرق للحصول على ادلعلومات.
كهًاث انًفاتيح:

إدارة انًىارد انبشزيت  /انتغييز انتُظيًي  /يذيزيت انشباب و انزياضت
بانفزَسيت
Titre de l'étude: Le rôle de la gestion des ressources humaines dans la réalisation du changement
organisationnel Bmderahalchaababoualriyadh la compétence larme.
Objectifs de l'étude:
• Connaissance du rôle de la gestion des ressources humaines dans la réalisation de changement
organisationnel Bmderahalchaababoualriyadh.

• mettre en évidence le rôle de la formation des ressources humaines dans la réalisation de
Altknulogibmderahalchaababoualriyadh changement.
• mettre en évidence le rôle de planification des ressources humaines dans la réalisation de changements
structurels Bmderahalchaababoualriyadh.
• Identifier le rôle des descriptions d'emploi dans le processus de réalisation de changements techniques
Bmderahalchaababoualriyadh.
Problème Étude: L'rôle de gestion des ressources humaines dans la réalisation de changements
organisationnels au sein de l'organisation sportive?
Questions partielles:
• Est-ce le rôle de la formation des ressources humaines dans la réalisation du changement
Altknulogibmderahalchaababoualriyadh?
• Y planification des ressources humaines rôle dans la réalisation des changements structurels
Bmderahalchaababoualriyadh?
• Avez-fonctions de processus rôle dans la réalisation de changements techniques
Bmderahalchaababoualriyadh caractérisation?
hypothèses:
Le principe général: ressources humaines rôle de gestion dans la réalisation de changement organisationnel
Bmderahalchaababoualriyadh.
hypothèses partielles:
• former le rôle des ressources humaines dans la réalisation du changement
Altknulogibmderahalchaababoualriyadh.
• Le rôle de la planification des ressources humaines dans la réalisation de changements structurels
Bmderahalchaababoualriyadh.
• Le processus de rôle de travail dans la réalisation de changements techniques
Bmderahalchaababoualriyadh caractérisation.
L'échantillon de l'étude: Dans cette étude, nous avons adopté une enquête exhaustive et a été la Direction de
la Jeunesse et des Sports du mandat du personnel liquéfié.
Méthodologie: approche descriptive et analytique, qui est très bien par lui, et une connaissance approfondie
des éléments d'un problème ou d'un phénomène.
Outils utilisés: La technique du questionnaire suivant, qui est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir
des informations
.Mots clés:
Gestion des ressources humaines / Changement organisationnel / Direction Jeunesse et Sport

جاء هذا انبحث في فصىل
انفصم األول:الخلفية النظزية و الذراسات السابقة
وتُاول انفصم انثاَي :االطار العام للذراسة

أيا انفصم انثانث :االجراءات الميدانية للدراسة
انفصم انزابغ  :عرض و منافشة النتائج على ضوء الفرضيات
الفصل الخامس  :استنتاجات و اقتراحات

يٍ أهى انُتائج انتي تىصم إنيها انباحث :

 لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة.
 لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة.

 لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة.
تىصم(ث) انباحث نًقتزحاث ػذيذة أهًها :
أهى انًقتزحاث

 ضرورة وجود إدارة التغيري مبديرية الشباب والرياضة ،تعمل على ختطيط برامج للتغيري و إدارهتا و متابعة تنفيذىا  ،و
اإلشراف عليها باستمرار  ،مبا يتوافق و ضمان أىداف و مقاصد ادلؤسسات مع العمل على تطويرىا باستمرار .
 احلرص على تكوين موظفي إدارة ادلوارد البشرية  ،بداية من تعريفهم مبصطلحات كل وظيفة من وظائف إدارة ادلوارد
البشرية  ،باعتبارىا علما قائما بذاتو  ،و نظرا دلوقعها احلساس يف اذليكل التنظيمي دلديرية الشباب والرياضة .
 جتديد و تنويع برامج التدريب و التكوين  ،و توسيعها لتشمل كل فئات ادلوظفني داخل مديرية الشباب والرياضة.

 القيام بعمليات ادلسح الشامل أو القراءة األولية للبيئة الداخلية و اخلارجية دلديرية الشباب والرياضة  ،من أجل ضمان جناح
عملية التغيري التنظيمي  ،بتفعيل دور إدارة ادلوارد البشرية  ،و تقبل فرص مقاومة التغيري .
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Spécialité : Administration et organisation sportives
Option : Gestion et administration des sports
Résumé :
Titre de l'étude: Le rôle de la gestion des ressources humaines dans la réalisation du changement
organisationnel Bmderahalchaababoualriyadh la compétence larme.
Objectifs de l'étude:
• Connaissance du rôle de la gestion des ressources humaines dans la réalisation de changement
organisationnel Bmderahalchaababoualriyadh.
• mettre en évidence le rôle de la formation des ressources humaines dans la réalisation de
Altknulogibmderahalchaababoualriyadh changement.
• mettre en évidence le rôle de planification des ressources humaines dans la réalisation de changements
structurels Bmderahalchaababoualriyadh.
• Identifier le rôle des descriptions d'emploi dans le processus de réalisation de changements techniques
Bmderahalchaababoualriyadh.
Problème Étude: L'rôle de gestion des ressources humaines dans la réalisation de changements
organisationnels au sein de l'organisation sportive?
Questions partielles:

• Est-ce le rôle de la formation des ressources humaines dans la réalisation du changement
Altknulogibmderahalchaababoualriyadh?
• Y planification des ressources humaines rôle dans la réalisation des changements structurels
Bmderahalchaababoualriyadh?
• Avez-fonctions de processus rôle dans la réalisation de changements techniques
Bmderahalchaababoualriyadh caractérisation?
hypothèses:
Le principe général: ressources humaines rôle de gestion dans la réalisation de changement organisationnel
Bmderahalchaababoualriyadh.
hypothèses partielles:
• former le rôle des ressources humaines dans la réalisation du changement
Altknulogibmderahalchaababoualriyadh.
• Le rôle de la planification des ressources humaines dans la réalisation de changements structurels
Bmderahalchaababoualriyadh.
• Le processus de rôle de travail dans la réalisation de changements techniques
Bmderahalchaababoualriyadh caractérisation.
L'échantillon de l'étude: Dans cette étude, nous avons adopté une enquête exhaustive et a été la Direction de
la Jeunesse et des Sports du mandat du personnel liquéfié.
Méthodologie: approche descriptive et analytique, qui est très bien par lui, et une connaissance approfondie
des éléments d'un problème ou d'un phénomène.
Outils utilisés: La technique du questionnaire suivant, qui est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir
des informations
Mots clés :
Gestion des ressources humaines / Changement organisationnel / Direction Jeunesse et Sport

: انًهخص
.  دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة: عنوان الدراسة

:أهداف الدراسة

. معرفة دور إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة
. إبراز دور تدريب ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة
. إبراز دور ختطيط ادلوارد البشرية يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة

. التعرف على دور عملية توصيف الوظائف يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة
 هل إلدارة الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التنظيمي داخل المؤسسة الرياضية ؟: مشكلة الدراسة

:التساؤالت الجزئية

 ىل لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة؟

 ىل لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة؟
 ىل لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة :إلدارة ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب والرياضة.

الفرضيات الجزئية :

 لتدريب ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب والرياضة.
 لتخطيط ادلوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اذليكلي مبديرية الشباب والرياضة.

 لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب والرياضة.

عينة الدراسة :اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلسح الشامل و دتثلت يف موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة .
المنهج المتبع  :ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يتم بواسطتو ادلعرفة الدقيقة و التفصيلية لعناصر مشكلة او ظاىرة ما .

األدوات المستعملة :مت إتباع تقنية االستبيان اليت تعترب من أجنع الطرق للحصول على ادلعلومات.
الكلمات المفتاحية:
إدارة الموارد البشرية  /التغيير التنظيمي  /مديرية الشباب و الرياضة

Ce mémoire et contienne de trois « 03 » chapitre
Chapitre 1: Contexte théorique et études antérieures
Chapitre 2 : Cadre général pour l'étude
Chapitre 3 : Méthodes sur le terrain pour l'étude

Résultat essentielle que le chercheure à conclue :

• former le rôle des ressources humaines dans la réalisation de changements
technologiques de la Direction de la Jeunesse et des Sports.
• ressources humaines rôle dans la réalisation des changements structurels et la
Direction de la jeunesse et des sports de planification.
• Le processus de rôle de l'emploi dans la réalisation de la Direction de
l'évolution technique de la Jeunesse et des Sports de caractérisation.

ملخص الدراسة

عنوان الدراسة  :دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة لوالية املسيلة .
أهداف الدراسة:

 معرفة دور إدارة املوارد البشرية يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة.
 إبراز دور تدريب املوارد البشرية يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة.
 إبراز دور ختطيط املوارد البشرية يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.

 التعرف على دور عملية توصيف الوظائف يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة.
مشكلة الدراسة  :هل إلدارة الموارد البشرية دور في تحقيق التغيير التنظيمي داخل المؤسسة الرياضية ؟

التساؤالت الجزئية:

 ىل لتدريب املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
 ىل لتخطيط املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة ؟
 ىل لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة ؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة  :إلدارة املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التنظيمي مبديرية الشباب و الرياضة.

الفرضيات الجزئية :

 لتدريب املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة.
 لتخطيط املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
 لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة.

عينة الدراسة  :اعتمدنا يف ىذه الدراسة على املسح الشامل و دتثلت يف موظفي مديرية الشباب و الرياضة لوالية املسيلة .
المنهج المتبع  :املنهج الوصفي التحليلي الذي يتم بواسطتو املعرفة الدقيقة و التفصيلية لعناصر مشكلة او ظاىرة ما .
األدوات المستعملة  :مت إتباع تقنية االستبيان اليت تعترب من أجنع الطرق للحصول على املعلومات.

النتائج المتوصل إليها:

 لتدريب املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري التكنولوجي مبديرية الشباب و الرياضة.
 لتخطيط املوارد البشرية دور يف حتقيق التغيري اهليكلي مبديرية الشباب و الرياضة.
 لعملية توصيف الوظائف دور يف حتقيق التغيري الفين مبديرية الشباب و الرياضة.
االقتراحات :
 ضرورة وجود إدارة التغيري مبديرية الشباب و الرياضة  ،تعمل على ختطيط برامج للتغيري و إدارهتا و متابعة تنفيذىا  ،و
اإلشراف عليها باستمرار  ،مبا يتوافق و ضمان أىداف و مقاصد املؤسسات مع العمل على تطويرىا باستمرار .

 احلرص على تكوين موظفي إدارة املوارد البشرية  ،بداية من تعريفهم مبصطلحات كل وظيفة من وظائف إدارة املوارد البشرية
 ،باعتبارىا علما قائما بذاتو  ،و نظرا ملوقعها احلساس يف اهليكل التنظيمي ملديرية الشباب و الرياضة .
 جتديد و تنويع برامج التدريب و التكوين  ،و توسيعها لتشمل كل فئات املوظفني داخل املؤسسات .

تم بحمد اهلل

