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מ   اإلداريةالعلوم : א
  علوم إدارية : א

אא 
  

א   .تخطيط الموارد البشرية وعالقته باألمن الوظيفي للرئاسة العامة لرعاية الشباب :א
א   خالد مسعود بن قويزان العتيبي :א

א   ناصر إبراهيم آل تويم.  د:א
  

א ما عالقة تخطيط الموارد البـشرية      : تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي      :א
  باألمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض؟

  
א يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالرئاسة العامة لرعايـة الـشباب            :א

 فرد مكونة من مدير إدارة ورئيس قسم ومـشرف          )٥٥٠(بمدينة الرياض ويبلغ عددهم     
  .فرد) ٢٢٦(وموظف وسوف يتم اختيار عينة عشوائية بسيطة لعدد 

 
א א استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة كمـا اسـتخدم   :א

  .الباحث اإلستبانة كأداة للدراسة
  

א :מ
 :علىموافقون أن أفراد عينة الدراسة      

 ومقارنتهـا   الكفاءات واألعداد أهمية تحليل قوة العمل الحالية في المؤسسة من حيث           -١
 .للمؤسسةبقوة العمل الواجب توفرها وكذلك إعداد خطة للموارد البشرية الشاملة 

 وتـوفير اإلمكانـات الماديـة       أهمية االستقرار في العمل والشعور باألمن الوظيفي       -٢
 .عمال بكفاءةوالمعنوية إلنجاز األ

أن من معوقات تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية للرئاسة العامة لرعايـة              -٣
 .توضح األسس العلمية لتخطيط الموارد البشرية الشباب عدم وجود لوائح تنظيمية 

أن من سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية توفير قاعدة متخصصة ألنـشطة              -٤
  .تخطيط الموارد البشرية 

א :מ
توفير التخصصات المناسبة في اإلدارة المسئولية عن تخطيط الموارد البشرية للقيام            -١

  .لهذه الوظيفة
 فـي   توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية بالكمية المطلوبـة        أهمية   -٢

  .الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة
  .البشريةاستخدام الحاسب اآللي في عمليات التخطيط للموارد  -٣
 .توفير اإلعتمادات المالية الالزمة والمناسبة لتخطيط المواد البشرية -٤
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Study Title: Planning on human resources: the relationship with security jobs in 
General Presidency Of Youth Care.  
Student: Khalid Masood Bin Qawizan Al-Otaibi 
Advisor: Dr. Nasser Ibrahim Al-Tuwaim 
 
Study Problem: the present study seeks to address the following question: what is the 

relationship of human resources planning with security job or the personnel 
who are working in the General Presidency Of Youth Care at Riyadh.  

 
Study Population: the research group of the present research comprises personnel 

associated with the General Presidency Of Youth Care at Riyadh city. They 
are 550 in count. Included among their director, department head, supervisors 
and employees. The sample opted randomly and it includes (226) individuals. 

  
Study Methodology: The present researcher employs the analytical descriptive 

approach. Pursuant to this approach, he has used questionnaire as an research 
tool.  

 
Main Results:  

Members of the research sample express that they are agree on  
1. The importance of analyzing the power of current work in the establishment 

from numbers and comparing it with the work and preparing the plan of the 
HR of the establishment . 

2. The importance of stability in work and feeling safety with all abilities that 
can achieve works efficiently . 

3. The obstacles of completing the work of HR is that it lacks to the regulations 
that determine the main principles o planning HR . 

4. Providing a regulation that is specialized in HR planning is on e of the ways 
of activating the activity of HR . 

Main Recommendations: 
1. Providing the suitable specializes in the administration that directs HR 

planning to do this job . 
2. The importance of providing information needed in planning HR in the 

needed amount and in the mentioned time . 
3. Using computer in the operation of HR planning . 
4. Providing the financial assets needed for HR planning .    
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ــداءـــاإلهــ  

 
 إلى روح والدي الطاهرة رحمة اهللا 

 
  ... والدتي أطال اهللا عمرهاإلى

 ... زوجتي وأبنائيإلى

   كل من له الفضل بعد اهللا عز وجل إلى

 ....بما أمدني به من علم ونصح وتوجيه

  
  ...أهدي هذا الجهد المتواضع
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رـــديــكر وتقــش  
  

  :ة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدالحمد هللا رب العالمين والصال

 الذي أمدني بعونه وتوفيقه إلتمام هذا العمل ويـشرفني أن           الىفالشكر هللا أوال وأخرا سبحانه وتع     

نايف بن عبدالعزيز النائـب     / احب السمو الملكي األمير   أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لص     

جامعـة نـايف العربيـة    ل ورئيس المجلس األعلى  ووزير الداخلية   الثاني لرئيس مجلس الوزراء     

 مساعد وزير   إلىأحمد بن عبدالعزيز و   /  نائبة صاحب السمو الملكي األمير     للعلوم األمنية وسمو  

والـشكر   محمد بن نايف بن عبـدالعزيز     /  األمير الداخلية للشئون األمنية صاحب السمو الملكي     

سلطان بن فهد آل سعود الرئيس العام لرعايـة الـشباب           موصول لصاحب السمو الملكي األمير      

 نائبة صاحب السمو الملكي األمير نواف بن فيصل آل سعود وجميـع الـزمالء بالرئاسـة      إلىو

  .العامة لرعاية الشباب

 كل من له فضل من منسوبي جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة             إلىكما أتقدم بالشكر والتقدير     

عبد العزيز بن صقر الغامدي رئـيس جامعـة         / م معالي األستاذ الدكتور   على رأسه  و ،وهم كُثر 

 للعلـوم األمنيـة األسـتاذ       نايف العربية للعلوم األمنية وسعادة نائب رئيس جامعة نايف العربية         

عامر بن خضير الكبيسي عميد     /  وسعادة األستاذ الدكتور   ،الرقوشرشيد أبا    جمعان بن / الدكتور

رئيس قسم العلوم اإلدارية األستاذ الدكتور محمد سيد حمـزاوي بجامعـة            كلية الدراسات العليا و   

  نايف العربية للعلوم األمنية 

  الذي أعطى من وقته الكثيـر      ناصر إبراهيم آل تويم   /  الدكتور   وجزيل الشكر والتقدير ألستاذي   

  . أن تم إنجاز هذا العملإلىوقدم لي التوجيه واإلرشاد 

ـ            سـعادة   ؛ضوي لجنـة المناقـشة والحكـم علـى الرسـالة           كما أتوجه بجزيـل الـشكر لع

على توجيهاتهمـا    أحمد عودة عبدالمجيد عودة    /الدكتوراألستاذ  وسعادة   إبراهيم الماحي  /الدكتور

  . السديدة التي كان لها الفضل في إثراء هذه الرسالة في صيغتها النهائية
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  .ي وأقاربيكما أشكر كل من ساعدني وقدم لي العون من زمالئي وأصدقائ

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سـيدنا               

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

واهللا أسأل أن ينال جهدي هذا تقديركم ورعايتكم وأن يكون إضافة للبحـث العلمـي فـي هـذا                   

  . وأن ينفع به إخواننا واهللا الموفق،المجال

א 
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א א
  أ   ...................................مستخلص الدراسة باللغة العربية

  ب  ................................مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية
  ج .…………………………………………...………اإلهــداء
  د .………………………………………….….……شكر وتقدير

  و  .................................................لمحتوياتقائمة ا
  ح .......................................................قائمة الجداول
  ي  .....................................................قائمة األشكال
  ك  .....................................................قائمة المالحق

  ١  مشكلة الدراسة وأبعادها: الفصل األول
  ١ ......................................................مقدمة الدراسة
  ٢...................................................... مشكلة الدراسة

  ٤ ...................................................تساؤالت الدراسة
  ٥..................................................... أهداف الدراسة
  ٥...................................................... أهمية الدراسة
  ٦  ......................................................حدود الدراسة

  ٧  .............................. .......مفاهيم ومصطلحات الدراسة
  ٩  الخلفية النظرية للدراسة: الفصل الثاني

  ١٠  ................................................اإلطار النظري
  ١٠  ...................................تخطيط الموارد البشرية: أوالً
  ٢٩  ...........................................األمن الوظيفي: ثانياً
  ٤٧  ............................الرئاسة العامة لرعاية الشباب: ثالثاً
  ٥٣ .............................................الدراسات السابقة: رابعاً
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א א
  ٦٠  اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل الثالث

  ٦١ ...............................................................تمهيد
  ٦١  ......................................................منهج الدراسة

  ٦١ ...............................................مجتمع وعينة الدراسة
  ٦١  ..................................................عينة الدراسة
  ٦٢  ........................................................أداة الدراسة

  ٧١  .......................................إجراءات تطبيق أداة الدراسة
  ٧١  ........................................أساليب المعالجة اإلحصائية

  ٧٤ مناقشة نتائجهاعرض و تحليل بيانات الدراسة و: الفصل الرابع
  ٧٥  .........................................................تمهيد

  ٧٦ ................................النتائج المتعلقة بوصف عينة الدراسة
  ٧٩  ......................................النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  ١١٧  نتائج والتوصياتالخالصة وال: الفصل الخامس
  ١١٨  ....................................................خالصة الدراسة
  ١٢٠ .......................................................نتائج الدراسة

  ١٢٨  ..................................................توصيات الدراسة
  ١٢٩  جعقائمة المصادر والمرا

  ١٢٩  .....................................................المصادر: أوالً
  ١٢٩ ...............................................المراجع العربية: ثانياً
  ١٣٤ ..............................................المراجع األجنبية: ثالثاً
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אא    

אא א 

  ٦٤  يوضح معامل ألفا كرونباخ  ١
التحليل السيكومتري لمفردات محور أساليب تخطيط المـوارد البـشرية            ٢

  ٦٥  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض
  ٦٦  يوضح معامل ألفا كرونباخ  ٣
لين التحليل السيكومتري لمفردات محور مقومات األمن الـوظيفي للعـام           ٤

  ٦٦  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
  ٦٧  يوضح معامل ألفا كرونباخ  ٥
التحليل السيكومتري لمفردات محور المعوقات التي تحـول دون تفعيـل             ٦

  ٦٨  نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
  ٦٩  يوضح معامل ألفا كرونباخ  ٧
 محور سبل تفعيل نشاط تخطـيط المـوارد         التحليل السيكومتري لمفردات    ٨

  ٧٠  البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
  ٧٦   عينة الدراسة وفق متغير العمرأفرادتوزيع   ٩
  ٧٧   عينة الدراسة وفق متغير المستوي التعليميأفرادتوزيع   ١٠
  ٧٧   عينة الدراسة وفق متغير مدة الخدمة في العمل أفرادتوزيع   ١١
 عينة الدراسة وفق متغير عدد الدورات التدريبية في مجـال           فرادأتوزيع    ١٢

  ٧٨  العمل

١٣  
 عينة الدراسة على عبارات محور أساليب تخطيط الموارد         أفراداستجابات  

البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الريـاض مرتبـة تنازليـاً         
  حسب متوسطات الموافقة

٧٩  

١٤  
سة على عبارات محور مقومات األمن الوظيفي        عينة الدرا  أفراداستجابات  

للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتبة تنازلياً حسب متوسـطات          
  الموافقة

٨٥  

١٥  
 عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التي تحـول          أفراداستجابات  

دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعايـة           
  ب مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةالشبا

٩١  

١٦  
 عينة الدراسة على عبارات محور سـبل تفعيـل نـشاط            أفراداستجابات  

تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتبـة تنازليـاً           
  حسب متوسطات الموافقة

١٠٠  

١٧  
ي أسـاليب   نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد داللة العالقة بين متغيـر         

تخطيط الموارد البشرية ومقومات األمن الوظيفي لدى العاملين بالرئاسـة          
  العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض

١٠٨  
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אא 
 

אא א 

   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج   ١٨
  ١٠٩   الدراسة طبقاً الختالف متغير العمرعمجتم أفرادمتوسطات إجابات 

  ١١٠  للفروق في فئات العمر  "LSD" نتائج اختبار   ١٩

٢٠  
   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

 الدراسة طبقاً الخـتالف متغيـر المـستوي         مجتمع أفرادمتوسطات إجابات   
  التعليمي

١١١  

  ١١٢  فروق في فئات المستوى التعليميلل  "LSD" نتائج اختبار   ٢١

٢٢  
   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

 الدراسة طبقاً الختالف متغير مدة الخدمة في        مجتمع أفرادمتوسطات إجابات   
  العمل

١١٣  

٢٣  
 للفـروق فـي   One Way ANOVA(تحليـل التبـاين األحـادي    " نتائج 

 الدراسة طبقاً الختالف متغير عدد الـدورات        مجتمع أفرادمتوسطات إجابات   
  في مجال العمل

١١٤  

  ١١٥  للفروق في فئات عدد الدورات في مجال العمل  "LSD" نتائج اختبار   ٢٤
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א 

 

אא א 

  ٤٤  مدرج ماسلو للحاجات  ١
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א 
  

אא א 

  ١٣٦  أداة الدراسة في صورتها األولية  

  ١٤٢  قائمة بأسماء المحكمين  ١

  ١٤٣  النهائيةأداة الدراسة في صورتها   ٢
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אא 

אא 

אא 
אא 

אא 
אאא 
אא 
אא 

אא 
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  :مقدمة الدراسة

 يجب أن تقوم بهـا إدارة أي         من الوظائف األساسية التي    الموارد البشرية يعتبر تخطيط   

وتختلف المنظمات فيمن يعهد إليه القيام بتلك الوظيفة ففي بعض المنظمات قد تتـولى              ،  منظمة

ين قد تتولى إدارة األفراد في بعـض المنظمـات          إدارة التخطيط وضع خطة العمالة فيه في ح       

ن اإلداريـة  وؤوفي بعض المنظمات األخرى قد يتركز هذا النشاط في إدارة الـش         ،القيام بذلك 

وتهـدف خطـة     ،ال يختلف وبغض النظر عن الجهة التي تقوم بهذه الوظيفة فإن الهدف منها            

ديد أهداف العمل وتدبير وسـائل       تح إلىالعمالة في المنظمة كما هو الحال بالنسبة ألي خطة          

تحقيقه وفي مجال القوى العاملة فإن هدف التخطيط يتمثل في تقدير احتياجات المنظمـة مـن                

األفراد ذوي المهارات والتخصصات المحددة في فترة زمنية مقبلة واختيار السبل لتوفير تلك             

  .)١٣١ ص ، م٢٠٠٥ ،شاويش(ات ــاالحتياج

ن الموارد البشرية على مقارنة بين ما هو مطلـوب مـن            ويعتمد تخطيط االحتياجات م   

ويعد تخطيط القوى العاملة محاولة لتحديـد        ،هو معروض منها داخل المنظمة     العمالة وبين ما  

وباختصار فـإن تخطـيط المـوارد        مالئمةاحتياجات المنظمة من العاملين خالل فترة زمنية        

ويـساعد  ،   المطلوبة خالل فتـرة الخطـة      البشرية يعني أساسا تحديد أعداد ونوعيات العمالة      

وتخطيط المـستقبل الـوظيفي      ، في التخلص من الفائض وسد العجز      الموارد البشرية تخطيط  

للعاملين حيث يتضمن ذلك أنشطة التدريب والنقل والترقية كما يساعد على معرفة أسباب ترك              

  .)٨٦ – ٨٥ ص ص ، م٢٠٠٨ ،ثابت(العمل أو بقائهم فيه ومدى رضاء العاملين عن العمل 

 في إطـار عمليـة التخطـيط الـشاملة          الموارد البشرية ويجب أن تكون عملية تخطيط      

ن أي قرار في المنظمة بالتوسـع أو االنكمـاش إنمـا            إألهداف وعمليات المنظمة ككل حيث      

 وميزانيتها وأن تتكامل وتترابط مـع       الموارد البشرية ينعكس تأثيره بشكل مباشر على خطط       
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 مثل نشاط التوظيف وتحليل الوظائف أو التدريب        الموارد البشرية خرى في إدارة    النشاطات األ 

ـ ار مفهوم تحليلي ش   ـ تقع في إط   الموارد البشرية خر فإن عملية تخطيط     آومن جانب    امل ــ

ـ ١٤٢٠ ،عالقي(اــة داخليا وخارجي  ـة بالمنظم ــللظروف المحيط   – ١٣٠ ص ص    ،هـ

١٣١(.  

وارد البشرية تطورا ملحوظا وخاصة في ظل الثـورة         وحيث تشهد القدرات المهارية للم    

التكنولوجية والمعلوماتية واالتصال وما أتاحته من مصادر للتعليم والتعلم والتـدريب جعلـت             

 ،طموحات األفراد تتجه للبحث عن مستقبل وظيفي يقتـرن بإمكانـاتهم وقـدراتهم المهاريـة              

فاق التطور  آوظيفي للعاملين فيها وفق     وبالتالي يجب على منظمات اليوم أن تخطط للمستقبل ال        

  .تهم االمتحقق والمتوقع في قدراتهم ومهار

 المـوارد البـشرية   وسوف يوضح الباحث من خالل هذه الدراسة العالقة بين تخطـيط            

 الوظيفي بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وما ينتج عنها من وضـع الـشخص              األمنوسياسة  

ق الرضا الوظيفي عند األفراد وتحقيق أهداف الرئاسة من         المناسب في المكان المناسب وتحقي    

  . مع حسن وتميز في األداء واإلنتاجيةاًخالل تحقيق جودة أداء عالية وأقل جهد

  :مشكلة الدراسة

 في المنظمات أصبح ضرورة حتميـة فـي عـالم           الموارد البشرية إن االهتمام بتخطيط    

 ،ه نظرا للضغوط والتحديات التي تواجهها     والذي أصبح التخطيط سمة رئيسية من سمات       ،اليوم

فالحاجة  ،والتي تتمثل في الزيادة المستمرة للقوى الداخلية والخارجية والمؤثرة على استقرارها          

 تحسين الربحية واإلنتاجية والجودة أمور تتطلب تغيرات ديناميكية فـي جميـع نـواحي               إلى

  .المنظمة لضمان بقائها

تهتم بالتخطيط المـالي وتخطـيط النقديـة وخطـط           المنظمات   بعضومن المالحظ أن    

 البشري في ظل    للعنصراالستثمار المختلفة والطاقة المتاحة والمستغلة دون االهتمام بالتخطيط         

عد كفـاءة أي منظمـة رهنـاً       تالتطورات الهائلة في الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتي لم         
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 يتوقـف   و  فقـط،  ل المستثمرة أو األسواق المتاحة    بدرجة التكنولوجيا المتوفرة لديها أو األموا     

مـن   على مدى كفاءة العاملين في هذه المنظمة ومدى قدرتهم علـى االسـتفادة                أيضاً النجاح

  . )٢٢ – ١١ ص ص ، م٢٠٠٠ ،توفيق(التكنولوجيا واالستثمارات المتاحة لديها 

عـالم الثالـث     أن أغلب المنظمات الحكومية في دول ال       )٧٥ ، م ٢٠٠٤ ،الكبيسي( وبين

تعاني من وجود خلل في أوضاع العاملين فيها لوجود نقص في طاقاتها البشرية المؤهلة لشغل               

 وجود تضخم فـي     إلىبعض الوظائف التي تتطلب مهارات ومؤهالت عالية المستوى إضافة          

أعداد العاملين وهذا الخلل دليل على ضعف الوعي التخطيطـي لقيادتهـا وغيبـة األجهـزة                

  .والمؤهلة في التخطيط لطاقاتها البشريةالمتخصصة 

 المـوارد البـشرية   وأعطت خطط التنمية اهتماما أساسيا في تأكيدها على أولوية تنمية           

وزيادة توظيفها وتنميتها والتأكيد على زيادة مشاركتها ورفع كفاءتها عـن طريـق التـدريب               

امة للخطـة علـى تنميـة       والتأهيل لتلبية متطلبات االقتصاد الوطني كما حرصت األهداف الع        

مستوى مهارات العاملين وتنمية قدراتهم اإلنتاجية وتمكينهم من التعامل بكفاءة واقتـدار مـع              

ي مجاالت اإلنتاج المختلفة والعناية بإعادة التأهيل والتدريب لرفع إنتاجيـة           فالتطورات التقنية   

خدمة في األنشطة التنمويـة     المستالعامل بما يحقق االستفادة القصوى من التقنيات والتجهيزات         

  .)٤٤٧ ص ، هـ١٤٢٥ ،رشيد(

 تفـشي البطالـة المقنعـة       إلـى  يؤدي   للموارد البشرية ن عدم االستخدام األمثل     إوحيث  

 وعدم وضع الفرد المناسـب فـي المكـان          الموارد البشرية وسوء توزيع    ،والتضخم الوظيفي 

ضية اإلدارة األولى ومحـور     المناسب وارتفاع معدالت التسرب الوظيفي لذا يجب أن تكون ق         

والذي يتمثل فـي التخطـيط       تحقيق األمن الوظيفي للعاملين   اهتمامها األساسي هو العمل على      

السليم واالختيار الجيد والتوظيف الصحيح والتنمية المستمرة والصيانة المستمرة والمحافظـة           

 ئـه يـؤثر علـى أدا     أمنه الوظيفي ن ما يحصل عليه الفرد من       إوحيث   ،على الموارد البشرية  

 يعدكما   ، ومعدل دورانه وبالتالي مكاسب وخسائر المنظمة التي يعمل بها         هوغيابه وجودة عمل  

 ألي شخص أحد المدخالت الرئيسة لجودة الحياة في مجملها وأن الموظف ينشد             األمن الوظيفي 
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األجـر أو   وقد تكون هذه المكافآت ملموسة كزيادة في         ،المكافآت والتدعيم اإليجابي من عمله    

 العمالـة غير ملموسة كالشعور بقيمة وأهمية اإلنجاز وحيث تعاني بعض الشركات من نقص             

وعدم  الموارد البشرية  األسلوب العلمي في تخطيط      إتباعالمؤهلة والمدربة في التخطيط وعدم      

 بدور فاعل نحو إعـداد أسـس        للموارد البشرية لة عن التخطيط    وؤقيام الجهات المركزية المس   

 األمـن الـوظيفي   وبالتالي ينعكس بأثر سلبي علـى        ،الموارد البشرية يير وأدوات خطط    ومعا

  : التالي الرئيسي مشكلة الدراسة في التساؤلهنا تم تحديدللعاملين ومن 

 الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة لرعايـة        باألمن الموارد البشرية ما عالقة تخطيط    

  الشباب بالرياض ؟

   :تساؤالت الدراسة

  :التاليةتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت ي

  ما أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض ؟ -١

  الشباب؟ للعاملين بالرئاسة العامة لرعايةما مقومات األمن الوظيفي -٢

 إدارةفـي    المـوارد البـشرية   تحول دون تفعيل نشاط تخطيط      قد  ما المعوقات التي     -٣

  العامة لرعاية الشباب ؟خطيط الموارد البشرية بالرئاسة ت

 .العامة لرعاية الشباببالرئاسة  الموارد البشريةتفعيل نشاط تخطيط سبل ما  -٤

ما عالقة أساليب تخطيط الموارد البشرية بمقومات األمن الـوظيفي لـدى العـاملين               -٥

  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض ؟

راء المبحوثين تجاه العالقة بـين تخطـيط        آق ذات داللة إحصائية في      هل هناك فرو   -٦

 الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعايـة الـشباب         األمنالموارد البشرية وسياسات    

  وفقا لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية ؟
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  :أهداف الدراسة

  : تحقيق األهداف التاليةإلى تسعى هذه الدراسة 

 .موارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياضتحديد أساليب تخطيط ال -١

 .التعرف على مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب -٢

فـي   الموارد البشرية  تحول دون تفعيل نشاط تخطيط        قد المعوقات التي الوقوف على    -٣

  .لشبابالعامة لرعاية ا تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة إدارة

 الموارد البـشرية  المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط تخطيط        تحديد سبل مواجهة     -٤

 .العامة لرعاية الشباببالرئاسة 

تحديد العالقة بين أساليب تخطيط الموارد البشرية بمقومات األمـن الـوظيفي لـدى               -٥

  .العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض

ق ذات الداللة اإلحصائية في أراء المبحوثين تجـاه العالقـة بـين       التعرف على الفرو   -٦

 الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقا        واألمنتخطيط الموارد البشرية    

  .لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية

  :أهمية الدراسة

ـ تنبثق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله والمتمثل فـي تخطـيط               وارد الم

 الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حيث يمثل          باألمن العاملة وعالقته    البشرية

تخطيط الموارد البشرية عنصرا أساسيا من عناصر العملية اإلداريـة كمـا أن اإلدارة الفاعلـة                

 المـوارد   لألجهزة العامة تتطلب تخطيطا لكل الموارد التي تحتاج إليها لتحقيق أهـدافها وتعـد             

البشرية من الموارد األساسية التي تتطلب تخطيطا شامالً على المدى القريب والبعيد وفقا ألسس              

  علمية منتظمة ومن هنا يمكن تناول أهمية الدراسة من الجوانب التالية 
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  : األهمية النظرية-١

ـ              ي هـذا   تتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية في إثراء الجانب البحثي والمعرفـي ف

 الوظيفي  باألمن وعالقته   الموارد البشرية المجال من إدارة الموارد البشرية والمتمثل في تخطيط         

للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وبالتالي يعتبر إضافة تساعد الباحثين في الحقل العلمـي              

ثين آخرين لتقـديم    نقطة انطالق لباح   األكاديمي بما ستقدمه الدراسة من نتائج وتوصيات كما تعد        

ـ ـارب األسس العلمية التي يجب م     ـنظرا لتق  دراسات مماثلة على القطاعات األخرى     ا ـراعاته

  . الوظيفي من ناحية أخرى األمن من ناحية وللموارد البشريةفي التخطيط 

  : األهمية التطبيقية-٢

مـوارد  التتمثل أهمية الدراسة في الجانب التطبيقي في مساعدة القائمين علـى نـشاط              

 الوظيفي للعـاملين  األمن ومدى أهميته في تحقيق الموارد البشريةبواقع نشاط تخطيط    البشرية  

بتخطيط المـوارد  أهم المعوقات ذات العالقة   وكذلك التعرف على    على مستوى كافة القطاعات     

دة االستفاو كما يمكن للمنظمات في كافة القطاعات العامة والخاصة          ه والعمل على تفعيل   البشرية

بها والعمل علـى    الموارد البشرية   بنتائج الدراسة بما يمكن هذه القطاعات من المحافظة على          

 أوزيادة مهاراتها وتنميتها وتقليل الفاقد منها وعلى حسن القيام بباقي األنشطة فـي المؤسـسة      

ن واألجور والتعويضات الماديـة     يالشركة وخاصة أنشطة عمليات االستقطاب واالختيار والتعي      

ـ         واألمن الوظيفي والتدريب والتطوير والترقيات     دافها  بما يمكن تلك القطاعات من تحقيـق أه

  .وتحقيق أكبر قدر من النجاح

  :حدود الدراسة

بـاألمن   وعالقتـه    المـوارد البـشرية    هذه الدراسة تخطيط     تتناول :الحدود الموضوعية  

  .الوظيفي بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

  .ر الدراسة على األفراد العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشبابتقتص: الحدود البشرية 
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/  ـ  هـ١٤٣٠ إجراء الدراسة الميدانية خالل العام الدراسي الجامعي تم :الحدود الزمنية 

  ) م٢٠١٠ – م ٢٠٠٩(هـ الموافق ١٤٣١

 . لرعاية الشباب بمدينة الرياضالعامة تطبق الدراسة على الرئاسة تم :الحدود المكانية 

  :الدراسةمفاهيم ومصطلحات 

   :التخطيطمفهوم 

 تحقيقها عن طريق    إلىتحديد وتعريف األهداف التي يرجى التوصل       " يقصد بالتخطيط   

 ،منـصور (من شأنها أن تحقق هــذه األهـداف         سياسات محددة وإجراءات وأساليب معينه      

  ) ٢١ ص ،م١٩٧٥

  : في هذه الدراسة بأنهاالتخطيطويعرف الباحث 

 بالرئاسـة العامـة     ة من األهداف بناءاً عليها يتم استخدام الموارد المتاحة         مجموع وضع

لرعاية الشباب أفضل استخدام ممكن بغية تحقيق األمن الوظيفي لجميع العاملين بإدارة الموارد             

  .البشرية

  :مفهوم تخطيط الموارد البشرية

ـ     " عرف السلمي تخطيط الموارد البشرية بأنه        ى األفـراد   وسيلة لضمان الحـصول عل

الالزمين لسير العمليات اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية المختلفة خالل فترة زمنية مستقبلية من            

   .)٥٣ ص ، م١٩٧٢ ،السلمي(كفاءات محددة بأعداد معينة 

  :في هذه الدراسة بأنهاالموارد البشرية   تخطيطويعرف الباحث

الجهة المختصة بتخطيط الموارد    التي تقوم بها    هي مجموعة من النشاطات أو الخطوات       

البشرية إلحداث التوازن بين العرض والطلب على الموارد البشرية في الرئاسة العامة لرعاية             

  .الشباب لضمان تحقيق األمن الوظيفي لجميع العاملين
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  :مفهوم األمن الوظيفي

ينـه   بعـد تعي    في عمله  شعور الموظف باألمان   " بأنه هو  لمي األمن الوظيفي   يعرف الس 

 بموجب أنظمـة ولـوائح وقواعـد واضـحة           وعدم إنهاء خدماته إال    ، ما وتثبيته على وظيفة  

   .)١٤٠ص  ،١٩٨٥،السلمي("  لديهومعروفة

 ١٩٨٣،سند(الوظيفة ومتعلقاتها وما يترتب عليها       لتأمين محاولة"  سند بأنه هو      ويعرفه

  . )٨٦ ص ،م

  :في هذه الدراسة بأنه األمن الوظيفي ويعرف الباحث

اسة العامة لرعاية الشباب بأنهم يخضعون لنظام داخلي عـادل          العاملين في الرئ  إحساس  

  وأي مميـزات   ،الطبي  والعالج ، والمكافآت ، والمعاشات ، والترقيات ،األجور والعالوات  ينظم

  .أخرى في وظيفتهم وكيفية إنهاء الخدمة
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  :اإلطار النظري

  تخطيط الموارد البشرية: أوالً 

  :مفهوم التخطيط -أ

ال يوجد هناك خالف في أي من المدارس اإلدارية على أهمية التخطيط كركن أساسـي               

 التخطيط ليـتم    إلىظائف اإلدارية األخرى تحتاج      أن جميع الو   إلىفي وظائف اإلدارة إضافة     

 تخطيط والميزانية والتنظيم وإدارة األفـراد واإلنتـاج         إلىتفعيل أنشطتها فاالتصاالت بحاجة     

والتسويق وانطالقا من مفهوم التخطيط باعتباره وظيفة من وظـائف اإلدارة يعرفـه بعـض               

 تحقيقها عن طريـق سياسـات       إلى  تحديد وتعريف األهداف التي يرجى التوصل      :الكتاب بأنه 

ـ               ،م١٩٧٥منـصور،   (. دافمحددة وإجراءات وأساليب معينة من شأنها أن تحقق هـذه األه

  .)٢١ص 

 بأنه عملية وضع الخطط المرتكزة على اختيار أنسب األساليب التـي            كما عرفة زويلف  

تقبالً تكفل بلوغ أهداف معينة من خالل فترة زمنية على ضوء الظروف التي قد تـسود مـس                

  .)١٢ م، ص ١٩٨٠زويلف، (ة ممكنة وبأفضل صور

 إسـتراتيجية   :ويركز التخطيط على العمل بطريقة منظمة فقد عرفة بعض الباحثين بأنه          

متكاملة لتلبية احتياجات المنظمة في الوقت المناسب وعلى نحو ديناميكي مـستقر ومتـوازن              

، العواملـة (اإلربـاك أو العطـل      بحيث يستمر العمل الفردي واألداء التنظيمي بعيدين عـن          

  .)٩ ص ،م١٩٨٨
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  :مفهوم الموارد البشرية

لقد تعددت الجهود الفكرية المتعلقة بتحديد مفهوم الموارد البشرية واسـتخدمت مفـاهيم             

اقتصادية وإحصائية واجتماعية مختلفة للداللة على المعنى المقصود ومـن المـسميات التـي              

والعامـل  ) ٣٥ ص   ، م ١٩٩٦ ،مكتب العمل الـدولي    " (السكان الناشطون اقتصاديا   " أطلقت

المنتج المكتسب وقوة العمل وغيرها إال أن من أشهرها وأكثرها استخداما في الفكـر اإلداري               

  .)١٧٨ ص ،م١٩٩٢ ،عالقي(القوى العاملة  الموارد البشرية و:اصطالحي

حديد المقـصود    عدم وجود معايير محددة يمكن استخدامها لت       إلىويعود سبب هذا التعدد     

بالقوى العاملة أو الموارد البشرية لذا تنوعت جهود المفكرين االقتصاديين واإلداريين لتحديـد             

هذا المفهوم واستخدمت تلك المصطلحات كمترادفات للداللة على نفس المعنى أو المفهوم وهو             

  .أمر ال يكفي لضمان الدقة العلمية

 والعاطلين  )العاملين( قطاعات المشتغلين    ويعرف منصور الموارد البشرية بأنها مجموع     

كاألطفال وربات البيوت وحتـى نـزالء        فئات قوة العمل االحتياطية      إلىعن العمل باإلضافة    

  .)٧٠ ص ، م١٩٧٩ ،منصور(ة ونا عن العمل لفترة مؤقتجون والممنوعين قانالس

أما علـى  وهذا التعريف أعاله ينصب على تعريف الموارد البشرية على مستوى الدولة       

 مستوى التنظيمات كمنظمات سواء كانت عامة أو خاصة فإن تحديد الفرق مـابين مفهـومي              

القوى العاملة والموارد البشرية يكون أكثر صعوبة وذلك لعدم وجود معايير واضـحة تفـرق               

بينهما ويمكن القول على صعيد الممارسة العملية إن كال من مفهوم القوى العاملـة والمـوارد         

يستخدمان بصورة مترادفة ولكن على الصعيد العملي والتنظيري كان لبعض مفكري           البشرية  

  اإلدارة نظرة مخالفة

 يرى بعضهم أن مصطلح القوى العاملة على مستوى المؤسسة هو مصطلح متقادم وال             

عية من األفـراد ألداء عمـل معـين         يعبر إال عن الجوانب المتعلقة باالحتياجات الكمية والنو       

 وال يشمل بالتالي جوانب إنسانية وبيئيـة واجتماعيـة          )١٧٩ – ١٧٨ ص   ،م١٩٩٢ ،عالقي(
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تؤثر في هذه الفئة من األفراد العاملين وذلك على العكس من مفهوم الموارد البـشرية الـذي                 

يعتبر أكثر حداثة ويعبر عن قاعدة أوسع من االهتمامات بالنسبة للعاملين فـي المؤسـسة أو                

لتي تتعلق بتطوير قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم واسـتثمارهم         المنظمة خاصة االهتمامات ا   

من خالل تكيفهم بصورة مناسبة مع أوضاع المنشأة وأهدافها دون أن يكون التركيز في إدارة               

هذه العمالة قاصرا على الجوانب التي تهم العمل فقط بل تـشمل معهـا االهتمـام بأهـداف                  

ة تحقق المنفعة المتبادلة بينهما على المـدى الطويل        وتطلعات كل من العاملين والمنشأة بصور     

  .)١٧٩ ص ، م١٩٩٢ ،عالقي(

  :مفهوم تخطيط الموارد البشرية

وسيلة لضمان الحـصول علـى األفـراد        " عرف السلمي تخطيط الموارد البشرية بأنه       

قبلية من  الالزمين لسير العمليات اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية المختلفة خالل فترة زمنية مست          

 ويذكر السلمي في توضيحه لهـذا       ،)٥٣ ص   ، م ١٩٧٢ ،السلمي(كفاءات محددة بأعداد معينة     

  :التعريف أنه يتضمن إيجاد حل لمشكلتين أساسيتين هما

J مشكلة تحديد أنواع األفراد الالزمين ألداء أعمال معينة.  

J  المحددةمشكلة تحديد أعداد األفراد الالزمين ألداء كل نوع من أنواع األعمال. 

 في توضيح آخر لمفهوم تخطيط الموارد البشرية        )٢٦٨ ص   ، م ١٩٩١ ،عاشور(ويبين  

  :بأنه يتضمن معالجة قضيتين أساسيتين هما

J         الكم والنـوع (دد والتخصص سد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية من حيث الع( 

  .لتاريخ مستقبل

J       ن حسن استغاللها بعد التخطـيط      تصميم البرامج الوظيفية لهذه الموارد البشرية لضما

لها مثل برامج االختيار والتعيين والنقل والترقية وقياس األداء والتـدريب وتطـوير             

 .المسار الوظيفي
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كما عرف مجموعة من الباحثين بمعهد اإلدارة العامة بالرياض تخطيط الموارد البشرية            

ة وتقدير األعداد المالءمة منهـا    تحقيق االستخدام األمثل للموارد البشري     إلىبأنه أسلوب يهدف    

 للعرض والطلب من هذه المـوارد والموازنـة فيمـا بينهـا     كما وكيفياً أي أنه يتضمن تقديراً     

العبـود  (والسعي من أجل تنمية مهاراتها وزيادة قدراتها للمساهمة في تحقيق التنمية الـشاملة              

  .)١١ ص ،م١٩٩٣ ،وآخرون

تخطيط الموارد البشرية بأنه مجموعـة       )٤٨ ص   ،م١٩٨٨ ،منجي وكمال (كما يعرف   

 تحديـد وتـوفير األعـداد       إلىالسياسات والنشاطات المتكاملة والمتعلقة بالعمالة والتي تهدف        

والنوعيات المطلوبة من العمالة ألداء أعمال معينة في أوقات محددة وبتكلفة عمـل مناسـبة               

خذ فـي االعتبـار األهـداف       سواء كان ذلك لمشروع قائم أو تحت الدراسة أو اإلنشاء مع األ           

اإلنتاجية للمشروع والعوامل المؤثرة عليها وبذلك تكون خطة الموارد البشرية جزءاً أساسـيا             

  .من الخطة العامة للمنشأة 

 بأن تخطيط الموارد البشرية ليس نشاطا منفردا بل         )٢٥ ص   ، م ٢٠٠٢ ،السمح(وتشير  

 بينها والتي من خاللها يتحقق رسم خطة        هو مجموعة من اإلجراءات والنشاطات المتكاملة فيما      

الموارد البشرية وتطبيقها كما يتضمن أيضا وجود فترة زمنية محددة يتم التخطـيط للمـوارد               

البشرية لسد االحتياجات خاللها في وقت معين كما أن التخطـيط للمـوارد البـشرية يكـون                 

 قائمـاً فعـال كمـا أن        لمشروع تحت التنفيذ أو تحت الدراسة فليس شرطا أن يكون مشروعاً          

وال يتعارض    تحقيق األهداف العامة للمنظمة أو المشروع      إلىالتخطيط للموارد البشرية يهدف     

  .معها

 والتخطيط للقوى العاملة ال يتم بمعزل عن العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة عليـه             

العـدد  (الكم والنوع    تقدير وتوفير الموارد البشرية المطلوبة من حيث         إلىكما يهدف التخطيط    

المطلوب والتخصصات والمؤهالت المطلوبة كما أن تخطيط الموارد البـشرية يعـد عمليـة              

مستمرة ال تتوقف بمجرد تطبيق خطة سابقة بل تتكرر تلقائيا طالما هناك منظمة أو مـشروع                

 عناصر تتوالها كما يتضمن تخطيط الموارد البشرية نشاطات متقدمـة           إلىبه وظائف بحاجة    

 وتنمية قدراتهم لضمان رفع الكفاءة والفعالية التنظيمية وهكذا         ،لحفاظ على األفراد في التنظيم    ل
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فإن تخطيط الموارد البشرية يشمل كذلك نشاطات التدريب والتنمية البشرية وخطـط المـسار              

  .الوظيفي

  :أهمية تخطيط الموارد البشرية

أهم مكونات التنظيم والذي     بأنه يعد العنصر البشري      )٦٠ ص   ،م١٩٩٤ ،زويلف(يبين  

 األهـداف المحـددة باسـتعمال       إلىيعطيه الروح والحيوية والديناميكية ويمكنه من الوصول        

المصادر المادية والتكنولوجية والقانونية وبالتالي يعتبر تخطيط الموارد البشرية من الوظـائف           

تلـف المـشروعات    األساسية ألي إدارة سواء كانت لمشروع أو منظمة ما أو غيرها وقد تخ            

والمنظمات في تحديد الجهة التي تقوم بهذه المهمة الحيوية بها ففي بعض المشروعات تقـوم               

 المـوظفين   نشـؤو إدارة التخطيط بهذه المهمة وفي بعضها اآلخر تقوم بذلك إدارة األفراد أو             

 وفي منظمات أخرى تقوم إدارة متخصصة بهذا النشاط تحت إدارة أو وحدة تخطيط المـوارد              

  :أهمية تخطيط الموارد البشرية في األتيالبشرية وتتمثل 

إحداث توازن ديناميكي ومستقر في نفس الوقت بين االحتياجات التنظيمية وبـين             .١

سوق العمل سواء كان ذلك على مستوى المنظمة الواحدة أو على المستوى القومي            

في العمالة   مما يساعد بدرجة كبيرة على تجنب مشكالت البطالة والعجز المفاجئ         

  .والتضخم الوظيفي الناتج عن زيادة عددها عن االحتياجات الفعلية للتنظيم

يساعد على رفع الكفاءات اإلنتاجية وذلك عن طريق اعتمـاده علـى االسـتغالل            .٢

األمثل للموارد المتاحة المادية والبشرية والتكنولوجية كما يساعد علـى تطبيـق            

ود ايجابي كبير علـى كـل مـن المؤسـسة           مبادئ التنظيم الحديثة التي لها مرد     

والموظف والمستفيد مثل مبادئ الجدارة واتباع األسلوب العلمي المـنظم التخـاذ            

 ،م١٩٩٢ ،عالقي(أقل   القرارات ومن أبرزها تبني سياســـة إنتاج أكثر بتكلفة       

 .)١٨٢ص 

 يضمن تخطيط الموارد البشرية االستخدام األمثل للعمالة في القطاعات الحكوميـة           .٣

 خفض تكلفة العمل الحكومي ممـا       إلىوعندما يخفض تكلفة العمل بها يؤدي ذلك        



 

 -١٥-

 توفير فائض عام يوجه لالستثمار القومي أو االدخار ومن ثم يعمل على             إلىيؤدي  

توفير احتياطي لخلق وظائف جديدة أو تقديم خدمات بنوعيـة أو كميـة أفـضل               

 .)٨ ص ،م١٩٩٩ ،مصطفى(للمجتمع 

ذ أنه يعتبر العنصر األهم فـي العمليـة اإلنتاجيـة إن معظـم              العناية باإلنسان إ   .٤

لم تكن كلها قد أجمعت على أهمية العنصر البشري باعتباره           االتجاهات الحديثة ما  

الركيزة األساسية في العملية اإلنتاجية وتخطيط الموارد البشرية يحقـق االهتمـام            

ل المناسب له مع تـوفير  بهذا العنصر الحيوي إذ يمكن الفرد من االندماج في العم       

وضوح التطلعات المستقبلية في هذا العمل وإتاحـة فرصـة التنميـة وتطـوير              

المهارات له وضمان حصوله على مستحقاته المناسبة التـي تـم تقـديرها مـن               

 ص  ،م١٩٩٣ ،زويلف(خــالل نشاطــات التخطيط للموارد البشرية كما بين        

 العلمي للعناية باإلنسان مما يـساعده        أن تخطيط القوى العاملة يمثل المفتاح      )٦٢

  .على تحقيق أهدافه وأهداف مجتمعه

  :خطوات تخطيط الموارد البشرية

 أن تخطيط الموارد البشرية على مستوى المؤسـسة         )١٣٤ ص   ،م١٩٩٦ ،شاويش(بين  

يتم بعمل سلسلة من النشاطات المتتابعة ويمكن القول بأن هناك سلسلتين من األنشطة الواجـب        

ا األولى تختص بتحديد أنواع الوظائف الواجب توافرها ومقارنتها بما هو موجود فعـال              تطبيقه

ويشمل ذلك عمليات توصيف الوظائف وتصنيفها لتحديد المؤهالت الالزمة وهذه السلسلة مـن      

األنشطة المتعلقة بالوظائف تمر بعدد من اإلجراءات الخاصة بها والتي ليست محل الدراسـة              

لة الثانية من األنشطة هي الخاصة بتخطـيط المـوارد البـشرية وتـشمل              في حين تعد السلس   

  :الخطوات التالية

إعداد التنبؤات بكميات اإلنتاج أو الوحدات الخدمية خالل فترة زمنيـة معينـة فـي                -١

  .المستقبل
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 .وضع جداول لإلنتاج العام خالل نفس الفترة -٢

اردة في جـدول اإلنتـاج      وضع جداول لإلنتاج لكل قسم من المنظمة وفق البيانات الو          -٣

 .العام

تقدير قوة العمل المطلوبة على ضوء البيانات الخاصة بجداول اإلنتـاج وذلـك عـن            -٤

 .طريق دراسات تحليل عبء العمل

 .تقدير قوة العمل الحالية -٥

تقدير عدد العاملين المنتظر تركهم للعمل في المنظمة ألي سبب كان خـالل الفتـرة                -٦

 .حليل قوة العمل الحاليةالزمنية نفسها وذلك عن طريق ت

تقدير صافي قوة العمل التي ستتواجد وذلك بطرح األعداد المحتمل أن تترك المنظمة              -٧

 .موجودات الموارد البشرية الحالية في المنظمة  من

مقارنة صافي قوة العمل مع متطلبات القوى العاملة التي حددها عبء العمـل وذلـك       -٨

  دة المطلوب التخلص منها أو إعادة توزيعها لتحديد العجز المطلوب سداده أو الزيا

  :مراحل تخطيط الموارد البشرية

 أن خطوات تخطيط الموارد البشرية تمثل نـشاطات         .)٤٣ ص   ،م٢٠٠٢ ،السمح(تبين  

متكررة ومتتابعة ضمن مراحل التخطيط الرئيسة لهذه القوى حيث تمثل كل مرحلة مجموعـة              

يحها أما المراحل فهي تـستغرق وقتـا أطـول          من األنشطة والخطوات الفرعية السابق توض     

وتظهر من خاللها مهام تخطيط الموارد البشرية وهو ما سيتم توضيحه ضمن كل مرحلة فيما               

  :يلي

  : تحليل الوضع الداخلي للمؤسسة وتشمل هذه المرحلة:أوالً

 J               تحليل المخزون الحالي للمؤسسة من الموارد البشرية وذلك عن طريق القيـام بمهمـة

 اإلحصائي الشامل لكل الكفاءات العاملة الموجودة في المؤسسة ويتضمن المـسح            المسح

 اإلمكانات  ، اإلنجاز ، الخبرة ، التعليم ،معلومات شخصية  بصورة عامة المعلومات التالية   
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 أهداف المستقبل المهنية وتساعد هذه النشاطات في التأثير علـى قـرارات             ،المستقبلية

تاحة من خالل معرفة المصادر الداخليـة مـن العمالـة           المؤسسة باالهتمام بالفرص الم   

وميزاتها وكذلك توضيح االستراتيجيات المستقبلية كاتجاهات المؤسسة نحو التوسـع أو           

االنكماش واتخاذ القرارات المتعلقة باألفراد من حيـث اختيـارهم لبـرامج التطـوير              

 المؤسـسة والتغيـرات     والتدريب والترقية أو النقل أي أنها تستعد لحركة الموظفين في         

التي تطرأ عليها والكشف على مناطق الخطر أو التهديدات التي يمكن أن تـؤثر علـى                

قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها مثل معدل دوران العمل وعدم الرضا المتزايد من قبل              

العاملين وكذلك تحديد الكفاءات اإلدارية الحالية والمتوقعة للمؤسسة واالسـتدالل مـن            

مخزون القوى العاملة على المراكز اإلدارية التي يتوقع أن تصبح شاغرة نتيجـة             تحليل  

  .)٦١ ،م١٩٨٧ ،باجبر والمفتي(حركة الموظفين منها واليها 

 J  ويقصد به الدراسة الدقيقة والشاملة لكل المهام المتعلقة بالعمل وواجباتـه            :تحليل العمل 

ارف التي يتطلبها إنجاز هذا العمل       المهارات والقدرات والمع   إلى باإلضافة   هومسؤوليات

بمستوى أداء عال وبكفاية تامة ولهذا يعتبر تحليل العمـل مـن النـشاطات اإلداريـة                

األساسية التي يجب على اإلدارة انجازها بشكل علمي ومنظم وبخصوصية تختلف عن            

غيرها من النشاطات األخرى وعلى هذه المرحلة يعتمد تقريـر العمليـات والوظـائف              

 :ى لتخطيط الموارد البشرية والتي من أهمهااألخر

 J اجتذاب الموارد البشرية.  

 J اختيار الموارد البشرية. 

 J  مكافأة الموارد البشرية 

 J تقييم نتائج العمل. 

 J تقييم أداء العامل. 

 J التدريب والتكييف. 

  :وتتضمن مرحلة تحليل العمل عنصرين أساسيين هما
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 J  وبة عن العمل من حيـث       وهو عبارة عن معلومات مفصلة ومكت      :وصف العمل

 وظروفه البيئية ويعتبر وصف العمل      هومسؤوليات وواجباته   وخصائصهطبيعته  

أو وصف الوظائف المصدر الرئيس لتحديد معايير اإلنجاز للعاملين والتي على           

أساسها يتم تقييم اإلنجاز الحقيقي للعامل ولتعريف وتذكير العاملين بواجبـاتهم           

لمـشرفين  تحسين أدائهم كما يساعد وصف العمل ا       إلى وإرشادهم   مومسؤولياته

كالت العمـل التـي     في تكييف وتدريب مرؤوسيهم ومساعدتهم في حـل مـش         

  .)٤٤ ص ، م٢٠٠٢ ،السمح(تواجههم 

 J  ويتضمن تحليل بيانات ومعلومات موثقة عن مؤهالت الفرد من          وصف العامل

ية وغيرها  حيث مهاراته وقدراته ومعارفه وصفاته الشخصية والوظيفية والصح       

حيث تعتبر هذه التحليالت ضرورية لـسالمة عمليـات االختيـار والتعيـين             

للموظفين الجدد وتحديد حركة الموظفين من خالل الوظائف المناسـبة سـواء            

 نرات العـاملي  تسهيل مهام التـدريب وتنميـة قـد   إلىبالترقية أو النقل إضافة     

 .)١٠٨ ص ، م١٩٧٦ ،بيتمان(

  : الموارد البشرية في المستقبل تحديد الطلب على:ثانياً

 بأن هذه المرحلة تتضمن تحديد حجم القوى العاملة         )٢٥٧ ص   ،م١٩٩٠ ،إسكولر(يشير  

المطلوبة خالل سنوات الخطة القادمة من قبل المؤسسة مع األخذ في االعتبار العوامل الداخلية              

ليـة بحـث تحـت      والخارجية المؤثرة على تحديد ذلك الحجم وبالتالي فهذه المرحلة هـي عم           

ظروف معينة عن عناصر العمل التي تخضع لالعتبارات االقتصادية والـسياسية والقانونيـة             

 االعتبارات الداخلية للمؤسسة والتي تعتمـد أساسـا علـى           إلىوالتكنولوجية والتنافسية إضافة    

أهداف المؤسسة واستراتيجياتها وطبيعة نشاطها وخصائصها التنظيمية مـن حيـث الحجـم              

  .فة ومستوى األداءوالثقا



 

 -١٩-

  : تقدير العرض من الموارد البشرية:ثالثاً

بعد تقدير الطلب المتمثل في احتياجات المنظمة من األفراد بكمية ونوعية محددتين تأتي             

مرحلة تقدير العرض من القوى العاملة لنفس الفترة المستقبلية للطلب منها مما يمكن المؤسسة              

  :من تحقيق المهام التالية

J المصادر الداخلية والخارجية للقوى العاملة المتاحةتحديد .  

J المساعدة في اجتذاب الموارد البشرية من تلك المصادر وفق أولويات معينة. 

J           تحديد كمية االستثمارات الرأسمالية في المعدات واألجهزة اإللكترونية المستخدمة كبديل

 .للقوى العاملة في بعض األعمال أو المكملة الحتياجاتها

J هو معـروض    ساعد في تحديد الطاقة اإلنتاجية المتوقعة مستقبال للمؤسسة في ظل ما          ي

 ).١٥٧ ص ،م١٩٩٣ ،إدوارد(من العمالة في سوق العمل 

 كل من االعتبارات والعوامـل      إلىوهذه المرحلة تتطلب النظرة بصورة تحليلية انتقائية        

داخلية أو الخارجية مـن المـوارد       الداخلية والخارجية التي تحدد مدى اإلقبال على المصادر ال        

  :إلىالبشرية وهذه المرحلة تتطلب النظر 

J أعداد وتخصصات الخريجين من الجامعات والمعاهد التعليمية والتدريبية المختلفة.  

J             مستوى العمالة في المؤسسات المنافسة المحلية والخارجية والتي نؤثر على سوق الهمل

 .المحلي للمؤسسة

J دي والظواهر المصاحبة له من تضخم أو عجز أو بطالة وغيرهاحركة النشاط االقتصا. 

J مستويات الرواتب واألجور في سوق العمل. 

J                 العمالة الوافدة من الدول األخرى أو المهاجرين العائدين مـن العمـل فـي مؤسـسات

 .خارجية

ويتمثل الهدف من هذه المرحلة في التحديد الدقيق لما هو معروض من قـوى عاملـة                

  .واء من المصادر الداخلية أو من المصادر الخارجية المعروضة في سوق العملللمنظمة س



 

 -٢٠-

  : مقارنة احتياجات المؤسسة المستقبلية مع العرض المتوقع من الموارد البشرية:رابعاً

بأنه بعد تحديد كل من العرض والطلـب مـن          ) ٤٣١ ص   ،م١٩٩٣ ،إدواردس(يشير  

ابقتين يتم في هذه المرحلة المقارنة بين تقـديرات         الموارد البشرية للمؤسسة في المرحلتين الس     

الطلب والعرض وعلى ضوء نتيجة المقارنة تتخذ سلسلة من القرارات والسياسات للتعامل مع             

الفرق فإذا كان الطلب أكبر من العرض يعني أن المؤسسة تعاني من نقص في العمالة ويمكن                

  : واحد أو أكثر من اإلجراءات التاليةإلىأن تلجأ 

J توظيف عاملين جدد.  

J تشغيل العاملين الحاليين لوقت إضافي. 

J إحالل الميكنة بدال من األيدي العاملة إن أمكن. 

J  استقدام العمالة الخارجيةإلىاللجوء . 

أما في حالة كون الطلب أقل من العرض فهذا يعني أن المؤسسة تعاني من فائض فـي                 

يشكل عبئاً غليها فيمكن أن تعالج هذا الوضع        العمالة يزيد عن حاجتها وبالتالي بقاؤه يمكن أن         

  :بواحد أو أكثر من اإلجراءات التالية

J تسريح العاملين الزائدين عن احتياجات العمل.  

J اإلحالة المبكرة على التقاعد. 

J  الوظائف التي تعاني من النقص في العمالةإلىنقل العاملين من الوظائف ذات الفائض . 

J إعادة تدريب العاملين. 

J ساعات العملتخفيض . 

J إلغاء العمل اإلضافي. 

J إعطاء إجازات طويلة. 

أما في حالة تساوي الطلب مع العرض من العمالة في المؤسسة وهـي حالـة نـادرة                 

الحدوث فليس هناك مشكلة ويتم سير العمل على الوضع الحالي مع ضرورة مراعاة المتابعـة               

  .المستمرة لسد النقص أو معالجة الزيادة
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  :د وتنفيذ خطة شاملة للموارد البشرية على مستوى المؤسسة اعتما:خامساً

  :وهذه المرحلة تشمل العمليات أو الوظائف المتعلقة بإدارة األفراد وتتمثل في المهام التالية

J ويتضمن هذا النشاط الحصول على القـوى العاملـة المطلوبـة لـضمان              :االستقطاب 

حث عن األفراد المؤهلين والمناسبين استمرار العمل في المؤسسة وهذا يشمل عمليات الب       

للعمل في المؤسسة في وظائف معينة والذين يتوقع أن يتقدموا بطلبات عمل للمؤسـسة              

 ،مخامرة(إما نتيجة وجود شواغر وظيفية حالية أو متوقعة مستقبال على المدى القريب             

  .)٦٨ ،م١٩٨٦

فراد المتعلقة بقبـول أو     وتتضمن عملية اجتذاب القوى العاملة محاولة تفسير قرارات األ        

رفض المؤسسة لهم وهذا يعني تحليل المعايير التي تستخدمها المؤسسة التخاذ هذه القـرارات              

وفق سياسة إدارية واضحة تتماشى مع مبادئ الجدارة واالستحقاق والعدالـة قـدر اإلمكـان               

 للعمـل فـي     وتتقارب في نفس الوقت مع األسس التي عليها يبني األفراد قراراتهم لالنضمام           

  ).٤٧ ص ،٢٠٠٢ ،السمح(المؤسسة 

J  حيث إن توظيف الموارد البشرية يجب أن يتم من خـالل إجـراءات              :االختيار والتعيين 

متعددة مدروسة تستطيع المؤسسة من خاللها استبعاد العناصر غير المناسـبة للعمـل             

نزاهـة  وذلك بالتأكيد وفق معايير وأسس كذلك تكون معلنة وواضحة للجميع لضمان ال           

وعدم التحيز هذه المرحلة تعد اختباراً حقيقيا للقائمين على تخطيط المـوارد البـشرية              

للتعرف على مقدراتهم على التنبؤ الصحيح وهذه المرحلة تتضمن إجـراء المقـابالت             

الشخصية األولية والمتقدمة وتعبئة نماذج طلبـات االسـتخدام واختبـارات التوظيـف             

 .والفحص الطبي

J  حيث إن أحد النشاطات المهمة والتي تعتبر مكملة لخطـة           :لين وتنمية قدراتهم  تدريب العام 

 ، وكاسـون  ،بنسون( الموارد البشرية هي إعداد البرامج التدريبية لتنمية قدرات العاملين        

إذ أن خطط المنظمة غالبا ما تتضمن توسعات إنتاجية كمية ونوعية           ) ٢٦ ص   ،م١٩٩٠

 زيادة مهارات ومعارف العاملين لمواكبة التطـورات        إلىمستقبالً ولهذا تحتاج المؤسسة     
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التقنية والنوعية في أساليب العمل والتنظيم فضال عن الحاجة لتنمية صـف ثـان مـن                

العاملين في الوظائف القيادية لضمان حسن اإلدارة مستقبالً وتتـضمن هـذه المرحلـة              

فـة وتحديـد مـدى      نشاطات متنوعة أبرزها إعداد البرامج والدورات التدريبية المختل       

فعاليتها ومناسبتها الحتياجات العمل الفعلية وتجهيز الوسائل التدريبية المالءمة للمهارات          

 .)٤٥ ،م١٩٦٨ ،مرعي(المطلوبـة 

J   حيث تعد من النشاطــات المهمة التي تأتي في مرحلة الحقـة إال             :تقييم أداء العاملين 

ح المراحـل والنـشاطات الـسابقة       أنه ال يجب إهمالها إذ أنها تعتبر المؤشر لمدى نجا         

لتخطيط الموارد البشرية فمن خالل معرفة نتائج أداء العاملين يمكن الحكم على مـدى              

صحة وسالمة عمليات التخطيط للعمالة في المؤسسة من خالل قياس مدى مالءمة أعداد             

ييم ومواصفات العمالة التي خطط لها مع احتياجات العمل الفعلي وهكذا تكون نتائج التق            

مرشدا في رسم مالمح الخطط المالءمة للقوى العاملة مستقبال كما تعتبر عملية التقيـيم              

كذلك حلقة من سلسة التخطيط إذ أنه من خالل نتائجها يمكن تقـدير حركـة العـاملين                 

   )٧٢ ص ،هـ١٤١٠ ،شلبي(والوظائف إما بنقل العاملين أو ترقيتهم أو االستغناء عنهم 

  :خطيط الموارد البشريةالعوامل المؤثرة في ت

 بأن هناك عوامل كثيرة متداخلة ذات عالقة متفاوتـة          )٦٥ ص   ،م١٩٩٦ ،هاشم(يشير  

وتأثير متبادل فيما بينها تؤثر بدورها على أنشطة التخطيط للموارد البشرية وأهم هذه العوامل              

  :يمجموعتان رئيستان هما عوامل خارجية وعوامل داخلية وتتمثل هذه العوامل في اآلت

 وتتمثل في البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة والظروف التي تتـضمنها           :عوامل خارجية  -١

  .)٢٦٢ – ٢٧٥ ص ص ،م١٩٩٠ ،إسكولر(: وأبرز هذه العوامل ما يلي

J  مثل التضخم االقتصادي ومعدل البطالـة فـي االقتـصاد الـوطني             :عوامل اقتصادية 

 والطلب علـى العمالـة      وظروف سوق العمل على المستوى القومي من حيث العرض        

  .ومعدالت األسعار وتأثيرها على االنتعاش االقتصادي
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J    وتتضمن هذه العوامل التغيرات الديموغرافية فـي        :عوامل اجتماعية وسياسية وقانونية 

 إلـى توزيع السكان والتغيرات في العادات والتقاليد االجتماعية كما في حالـة النظـر              

 انخفاض العرض منها مـن القـوى العاملـة          إلىالوظائف الحرفية نظرة متدنية تؤدي      

 التشريعات القانونية واإلدارية والسياسية التـي       إلىالوطنية وزيادة الطلب عليها إضافة      

من شأنها التأثير على سوق العمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتـشريعات              

السائد فـي الدولـة وفـي       العمالية والتحالفات االقتصادية والتجارية التي تتأثر بالمناخ        

 .عالقتها بالدول األخرى

J  تغيرات جذرية في سوق العمـل       إلى حيث أدت الثورة التكنولوجية      :عوامل تكنولوجية 

 تخفيض عدد المـوظفين فـي خطـوط         إلىوالعمالة حيث أدت التطورات الفنية واآللية       

صون فـي   اإلنتاج خاصة وزيادة نسبة الطلب على فئة أخرى من العاملين وهم المتخص           

مجال الصناعات اإللكترونية وفنيو الميكنة وبات التطور التكنولوجي معرفـة أساسـية            

ومهارة رئيسية تتطلبها سوق العمل في األفراد المتقدمين لشغل الوظائف في المنظمات            

 .الحديثة

J  وتتضمن التأثيرات المصاحبة لما يقدمه المنافسون من سلع وخـدمات           :عوامل تنافسية 

تقدمه المؤسسة مما يؤثر على حصة المؤسسة في السوق ومن ثـم الطلـب              منافسة لما   

على الموارد البشرية من قبل هذه المؤسسة وبالتالي ال تشمل تأثيرات المنافـسة فقـط               

جانب المستفيدين وجذبهم وإنما جذب العاملين وترغيبهم فـي االلتحـاق بالعمـل فـي               

 .)٥٢ ،م١٩٩٣ ،حبيب(المؤسسة 

وامل الخارجية يصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها رغم تأثيرهـا           ويرى الباحث أن الع   

الكبير على تخطيط الموارد البشرية في المنظمات على اختالفها وبالتالي تعتبر هذه العوامـل              

متغيرات مستقلة تؤثر على نشاطات المؤسسة بـصورة تتطلـب معهـا االسـتعانة بخبـراء                

  .متخصصين في العوامل الخارجية المختلفة
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 بأن هذه العوامل تتمثل في    )٥٠ ص   ،م٢٠٠٢ ،السمح(تشير   :التنظيمية/ العوامل الداخلية    -٢

البيئة الداخلية للمنظمة والتي تعد القرارات اإلدارية العامل المباشـر فـي تحديـد جوانبهـا                

التنظيمية والمادية والتكنولوجية وبالتالي فهذه المجموعة من العوامل يمكن التنبؤ بها بدرجـة             

فوق كثيرا العوامل الخارجية كما أن السيطرة على العوامل الداخلية تكون أسهل وأعظم أثرا              ت

من محاولة السيطرة على العوامل الخارجية ومن أبرز العوامل الداخلية المؤثرة في تخطـيط              

  :الموارد البشرية اآلتي

J     حيـث إن حجـم وطبيعـة هـذه األهـداف            :اإلسـتراتيجية أهداف المنظمة وخططها 

إلستراتيجيات الموضوعة هي التي تقرر حجم ونوعية الكفاءات المطلوبة لتحقيق هذه           وا

   .)٩٦ ،م١٩٧٢منصور، (األهداف سواء القريبة أو البعيدة المدى 

J     كرقم المبيعات وحجم اإلنتاج والتسويق وهذا يعني        :سير العمليات اإلنتاجية في المنظمة 

ة للطلب على المنتجات والخدمات التـي  أن طلب المؤسسة من الموارد البشرية هو نتيج     

تقدمها المؤسسة في السوق حيث يمكن من خالل معرفة حجـم المبيعـات أو اإلنتـاج                

المقرر لفترة مستقبلية معينة أن نحسب عدد العاملين وتخصصاتهم المطلوب توفيرهـا            

 مـع   لتغطية نشاط اإلنتاج أو البيع المقرر فحجم القوى العاملة يتناسب طرديا بازديـاد            

 .مبيعات المؤسسة

J              الثقافة التنظيمية للمؤسسة فكلما سادت القيم اإليجابية الحديثة نحو العمالة في المنظمات

 بها لزيادة االهتمام بالعنصر البشري عن طريق االهتمام         لينوللمسئكلما كان ذلك محفزا     

 .)٣٠ ص ،م١٩٩٦ ،هاشم(بجودة التخطيط للموارد البشرية 

J   يعني ذلك درجة بساطة إجراءات العمـل أو تعقيـدها فالعمـل             :ةأساليب العمل المطبق 

عداداً أكبر من العاملين بعكس الحال عند اعتماد أساليب العمـل علـى             إاليدوي يتطلب   

الميكنة التي تختصر أعداد العاملين كما وتغير من خصائصهم نوعا وفي حالة اعتمـاد              

ـ لوبة من المـوارد ال    العمل على اإلجراءات المبسطة تخف وطأة الضغوط المط        شرية ب

وعليها أما في حالة تعقد األعمال في المنظمات فإنها تتطلب أعـدادا أكبـر ونوعيـات                
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متخصصة أكثر من الكفاءات لسد الفجوات الناتجة عن هذه التعقيدات وتزيـد ضـغوط              

 .ذلك في حالة التعقيدات المفاجئة والطارئة في األعمال

J      شاط سمات معينة تنعكس على العمالة المطلوبة له        حجم المنظمة وطبيعة نشاطها فلكل ن

خاصة في ظل االرتكاز على التخصص في أداء األعمال كما أن حجم المنظمة يلعـب               

دورا كبيرا في رسم مالمح وخصائص عملية التخطيط للموارد البشرية ففي حالة الحجم             

 العاملة أكثـر    األصغر نسبيا من الكيان التنظيمي للمؤسسة تكون عملية التخطيط للقوى         

سهولة وسرعة وبساطة والعكس صحيح في حالة الحجم التنظيمي الكبير نسبياً لمنظمـة             

ما حيث تكون عملية التخطيط للقـــوى العاملة بها أكثر تعقيدا وتتطلب مجهودا أكبر             

 )٥٢ ص ، م١٩٩٠ ،لينش(في كافة أنشطتها 

  :أنواع التخطيط للموارد البشرية

 أن هناك عدة أنواع من خطط الموارد البشرية يتوقف          )٣٨ ص   ،٢٠٠٢ ،السمح(بينت  

  :تحديدها من خالل النظر إليها من عدة جوانب من حيث

J  قطـاعي  ، إقليمـي  ، قـومي  ،ويضم التخطيط للعمالة أربعة مستويات    : مستوى التخطيط ، 

  .المنظمة

J      رة  وقصي ، متوسطة األجل  ، خطط للعمالة طويلة األجل    إلىالمدى الزمني للتخطيط وينقسم

 .األجل

J  تنفيذية "  وأخرى خطط تفصيلية )سياسات( خطط عامة إلىمحتوى التخطيط وينقسم". 

J                درجة األهمية للتخطيط وتعني وجود خطة عادية للقوى العاملة وخطة غير عاديـة لهـا

 .)طارئة(

J  خطط جزئية وخطط شاملة إلىنطاق التخطيط وينقسم  

  :طيط للموارد البشريةوقيما يلي شرح تفصيلي لكل نوع من أنواع التخ
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 أنه ينـدرج    )٤١ ص   ،م١٩٨٦ ،مخامرة(بين   :من حيث مستوى تخطيط الموارد البشرية      -١

  :تحت هذا النوع من التخطيط المستويات التالية

J  ويمثل هذا النوع من التخطيط المصب النهائي أو اإلطار العام الـذي             :التخطيط القومي 

 على تحقيق التوازن بين الطلب علـى        يضم كافة المستويات التخطيطية األخرى ويعمل     

الموارد البشرية والعرض منها على مستوى الدولة ككل ويقوم بالتالي على أسـاس أن              

 تحقيـق التنميـة     إلـى الدولة تمثل وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ويهدف         

 الشاملة لها في مختلف تلك المجاالت كما يمثل المؤشـر العـام إلجـراء التعـديالت               

  . الموارد البشريةإلعدادالضرورية في األنظمة التعليمية والتدريبية 

J  يركز هذا المستوى من التخطيط علـى أسـس متعـددة كالتجـانس              :التخطيط اإلقليمي 

االجتماعي أو االقتصادي أو الجغرافي وغيرها من األسس ولكـن لـيس مـن بينهـا                

ل ذات المـساحات الـشاسعة      االعتبارات اإلدارية وتظهر أهمية هذا التخطيط في الـدو        

 .)٤١ ص ،م١٩٨٦ ،مخامرة(والعدد الكبير من السـكان كالصين والهند 

J  يتم ذلك بتصنيف القطاعات وفق أنشطتها على أساس نوعي كقطاع           :التخطيط القطاعي 

الزراعة أو الصناعة أو النقل أو البترول أو التعليم أو الـصحة وهكـذا ويجمـع هـذا               

ض العناصر األساسية للقطاع كأساليب اإلنتـاج وطـرق         التصنيف سمات مشتركة لبع   

العمل ونماذج األداء أو االعتماد على موارد معينة ويساعد هذا النوع من التخطيط على              

تحقيق درجة أكبر من الكفاءة والفعالية في تحقيق أهدافها وبالتالي نجاحها الـذي هـو               

ي الدولة كما يساعد تخطـيط      نجاح للقطاع والذي ينعكس نجاحه على االقتصاد القومي ف        

الموارد البشرية على مستوى القطاع في تبادل الخبرات والمهـارات اإلنـسانية بـين              

 الفوائد السابقة ميزة أخرى ال تقل أهمية وهي تنميـة           إلىالمنظمات المعنية مما يضيف     

واستغالل الموارد البشرية من القوى العاملة في قطاع معين خاصـة بالنـسبة للـدول               

مية التي تعاني من ندرة الخبرات اإلدارية والفنية بها في بعض القطاعات الحيويـة              النا

  .)٤٣ ، م١٩٨٦ ،مخامرة(كقطاع الصناعات التكنولوجية والمعلوماتية 
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J    وهو الركيزة األولى لكافة مستويات التخطيط للمـوارد         :التخطيط على مستوى المنظمة 

راد الالزمين لسير العمليـات اإلداريـة       البشرية وهو وسيلة المنظمة للحصول على األف      

واإلنتاجية بها خالل فترة زمنية مقبلة بكفاءات وأعداد معينة بغية الوصـول ألهـداف              

 إلـى محددة ونظرا لمحدودية مستوى هذا التخطيط مقارنة بالمستويات األخرى إضافة           

 غيـرة   كونه يمثل نقطة انطالق بالنسبة لها فإن هذا المستوى من التخطيط يتميز عـن             

 ص  ، م ١٩٩١ ،المالكي(بمزيد من الدقة والتفصيل والوضوح في كافة جوانبه النظرية          

٥٦(.  

 بأنـه   )٤١ ص   ،م١٩٩١ ،المالكي(بين   :من حيث المدى الزمني لخطط الموارد البشرية       -٢

 إلى متوسطة األجل    إلىتندرج خطط الموارد البشرية تحت هذا النوع من خطط قصيرة األجل            

 وغالبا ما تركز الخطـط القـصيرة األجـل          اإلستراتيجيةا يعرف بالخطط    طويلة األجل أو م   

للعمالة على احتياجات اإلحالل والشغل المباشر والسريع لبعض التخصصات الملحة والتي قد            

 سـنتين   إلـى تظهر بصورة مفاجئة خالل العام بحيث تتراوح مدة هذه الخطط من سنة واحدة              

التوسع والنمو بحيث تأخذ في االعتبار دراسة أكثـر         وتركز الخطط المتوسطة على احتياجات      

 سـبع   إلىتعمقا لالحتياجات والتوقعات المستقبلية وتتراوح مدة هذه الخطط من خمس سنوات            

سنوات أما الخطط الطويلة المدى للموارد البشرية فهي تركـز علـى التوجـه االسـتراتيجي       

تراوح بين ثماني أو عشر سـنوات وقـد         للمنظمة وسياساتها في المستقبل البعيد نسبيا لفترة ت       

 . سنة١٥ إلىتصل 

 بأن هناك   )٨٩ ص   ،م١٩٩٩ ،مصطفى(بين   :من حيث مدى أهمية خطة الموارد البشرية       -٣

الخطة العادية والخطة غير العادية أو ما يعرف بالخطة الطارئة والخطـة العاديـة للمـوارد                

ية للمنظمة أو الدولة سواء كانـت  البشرية هي التي تكون كجزء من الموازنة التخطيطية الدور    

الخطة السنوية أو الخمسية بحيث تشمل غالبا االحتياجات التدريبيـة والتـنقالت والترقيـات              
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والتعيين الخارجي والتكاليف المالية الالزمة لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بخطة العمالة فـي             

ير العاديـة فهـي التـي تكـون         الظروف الطبيعية والمتكررة للمنظمة أو الدولة أما الخطة غ        

لمواجهة ظروف مستجدة غير عادية أو متكررة وغالبا ما تكون ظروفا طارئة وملحة بحيـث               

تركز على مواجهة مواقف ومتغيرات تتطلب تدخال من شـأنه إحـداث عمليـات التطـوير                

 .ة والتقنية في الكيانات اإلداريةالتنظيمي وإعادة الهياكل البشرية واإلداري

 بأنه من هـذا     ) ٧٥ ص   ،م١٩٩٩ ،مصطفى(بين   :طاق خطة الموارد البشرية   من حيث ن   -٤

 الخطط العامة   إلىالمنطلق تتدرج خطط القوى العاملة بصورة تتفاوت مابين الخطط التفصيلية           

والشاملة حيث تركز بعض الخطط على وظائف معينة أو قطاع ما في الكيان اإلداري كقطاع               

القيادية وهنا تكون خطة القوى العاملـة محـصورة بدراسـة           التسويق أو اإلنتاج أو الوظائف      

للتخطيط ضمن هذا النطاق أما الخطط الشاملة فهي التي تشمل التنظيم ككل بحيث تأخـذ فـي                 

االعتبار النظرة الكلية للتنظيم والعمالة به وكافة األمور المتعلقة بشغل كافـة الوظـائف بهـا                

رة الكلية من حيث العوامـل الداخليـة والخارجيـة           األمور المترتبة على هذه النظ     إلىإضافة  

المؤثرة وتحديد الخطط العامة والخطط التفصيلية يرتبط بحجم التفاصيل التي تغطيها الخطـة             

  :من حيث

J مدى عمق التحليالت الهيكلية للعمالة.  

J مدى عمق التحليالت الهيكلية للتنظيم والوظائف. 

J ب من العمالةاستخدام أكثر من أسلوب لتحديد العرض والطل. 

J              مدى استخدام أدوات وأساليب علمية لتحليل المنظمة من منظور العمل وتحليل المهـام

 .والوظائف وتوصيفها
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  :األمن الوظيفي: ثانياً

  :مفهوم األمن الوظيفي

 وتحقيقـاً  مطمئنـه  ةآمن للعيش تتمثل في حبها   اإلنسانية حاجة غريزية   تكمن في النفس  

وليس فقط   ،حياته شؤون في جميع  مستلزمات هذه الطمأنينة   ير على توف  امرئكل   يعمل لذلك

 أخـر    حتى هذا اإلطار  في بال اإلنسان  ما يشغل  أشد  ألن ،ذلك وال غرابة في   في مجال العمل  

احتماالتها  بكل الحياة وتقلباتها  لمواجهة ظروف  واالستعداد المستمر   هو الغد والمستقبل   ،العمر

   .السيئة

 المادي األمن على استيفاء   وإنما يعمل أيضاً   ،يه ذلك عند نفسه   وال يتوقف المرء في سع    

   .عليها التي فطر الناس اهللا سنة  وتلك.له وألسرته والنفسي

 أشـكال  كـل  وتوفر لها  المادية الوطنية أشد الحرص على ثرواتها    تحرص  وما دامت الدول  

 ألنها هـي    ،الوطنية لثروةهي أهم عناصر ا    أو طاقة العمل البشري    العاملة الفئات فإن الحماية

   .المادية وتتقدم على كل القيم بل هي القيمة التي تعلو تكوينها وأساس أصل

 االسـتقرار  وفقـدان  الشعور باألمـان   وفي سياق هذه النظرية أدركت الدولة أن انعدام       

  تخلخـل بـل واضـطراب      إلـى  ويؤديان   ،العام  الوهن االقتصادي  إلى يقودان واالستمرارية

 ومن الطبيعـي    . التمرد إلىبعد   فيما يؤديان وربما السياسية واالجتماعية واالقتصادية   العالقات

 الوسـائل الممكنـة    كافة  وتوفير ، الموظفين لدى  عن ذلك الشعور   لةومسئالدولة نفسها    أن تجد 

فكـرة األمـن     انبعثت  من ذلك  .من االستقرار واألمان في وظائفهم     على درجة  لكي يحصلوا 

   .استثناء دون جميعها نظم الخدمة المدنية عليها قومت كقاعدة الوظيفي

  مـرتبط  ،في المنظمـة   وأهدافه وطموحاته وتوقعاته اإلنسان حاجات وال شك أن إشباع   

والمتفاعلة بين   الوطيدة العالقة  وفهم ، الموظف فهم دوافع  يتطلب وهذا .نفسها بتحقيق المنظمة 

   .يعمل بها التي وبين المنظمة الموظف

 األفراد يؤديها التي والواجبات والمهام من خالل األدوار   أهدافها إلنجاز تسعى فالمنظمة

بكل ما   يوجدون في العمل   العاملون  واألفراد .الوظيفية  على مختلف مستوياتهم   ،فيها العاملون
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 عملهـم  من خالل  وتحقيقها إشباعها ينشدون وطموحات ورغبات وتوقعات  من حاجات  لديهم

 وبـين  ورسمتها حددتها التي أدوارها متطلبات ما بين  تزاوج مة عندما المنظ  وتنجح .الوظيفي

  .)٢٥، ص ١٩٩١هيرش،(العاملين  األفراد وتوقعات حاجات

وهـو   الحمايـة  وتـوفير  التام هو االطمئنان   واألمان . واألمن كلمة مأخوذة من األمان    

  السالمة مع مفهوم   وقد تتداخل كلمة  .والبال في النفس  كراحة الفرد يستشعره عبارة عن إحساس  

ال  بالقدر الـذي   والشكل على الهيئة  هي المحافظة  الظاهري السالمة في إطارها    ولكن ،األمن

   .واالحتراز الفرد لالحتياط يتخذه  وهي عبارة عن إجراء.يؤثر على مضمونها

 األنشطة بأداء الفرد ويقوم   أما مدلول األمن الوظيفي فينطبق على الوظيفة التي يشغلها        

 ،كـارل كوهرنـت   (والوظيفة   بين الفرد  متداخلة  إذ هي عبارة عن ارتباطات     .عليها ترتبةالم

   .)٣٩٩، ص ١٩٨٩

 الوظيفـة  شاغل الشخص يعتري باألمان إحساساً باعتباره واألمن الوظيفي يمكن وصفة   

مـن   الناتجـة  هو المحـصلة    واإلنتاج .بدوره في عملية اإلنتاج    من القيام  يتمكن حتى ويحميه

 ضـمن  بـه الفـرد   يقوم هي دور  والوظيفة.وشاغلها بالوظيفة هذا األمن الذي يحيط    تتأثيرا

   .بعملية اإلنتاج للدفع المجموعة

 ترمي التي أو مجموعة من الوسائل     بل هو وسيلة   ،فحسب إنجازاً ليس واألمن الوظيفي 

 وقـد   .بيـاً   إيجا على أدائه   ثم تنعكس  ،معها الفرد  يتفاعل سلوكية ومتغيرات أنماط  إيجاد إلى

 .خالل الوظيفة للخـروج      الواجبة لألداء   الشروط )م١٩٧١(في    هالور ،كل من هاكمان   ناقش

   :أربعة أبعاد للوظيفة أن تكون وعليه اقترحوا إيجابية بمعطيات

   .التنوع والتشكيل -

  .االستقاللية الذاتية -

  .هوية العمل  تحديد -

   )٦٩٩ ص ،م١٩٩٠بليزر،( .التغذية االسترجاعية -
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وصحة الموظف حيـث     الوظيفي أجراها تيري هوجرعن العالقة بين األمن      ي دراسة وف

 عالقة مميزة وملحوظـة بـين       أن هناك  إلى  وتوصلوا ،صناعيتين إجراؤها على مؤسستين   تم

  وكلمـا  ،علـى صـحة الموظـف      هام يتميز بتأثير  الوظيفي  فاألمن .الوظيفي واألمن الصحة

   .على صحة الموظف مرضية ت أعراضكلما ظهر الوظيفي معيار األمن انخفض

بصحة  مباشراً ارتباطاً يرتبط الوظيفة فقدان من الخوف عامل أن أيضاً الدراسة  وتؤكد

 الداخلي  اإلحساس إلى  باإلضافة .غير إرادية  هذه األعراض المرضية بصورة    وتتمثل الموظف

 ليل مـن القيمـة     وكذلك التق  ،مع غيره  بالمقارنة وخاصة والضعف بالنقص كالشعور للموظف

   .الذاتية

 ،واإلبـداع  في التجديـد   الرغبة وفقدان الرغبة في العيش   وتضاؤل باإلحباط  الشعور :اإلحباط

   .أو عدم جدواه بعدم أهميته الفرد مما يشعر العطاء وفقدان الطاقة وانخفاض

 ،م١٩٩١تيري هوجر،    (. الشعور بالخوف والعصبية أو الشعور بأن شيئاً ممالً سيحدث         :القلق

   .)١٠٠ص 

   :األمن الوظيفي والبطالة

 بنـاء  العامـل  خدمات إنهاء حيال صاحب العمل   إن كثير من الدول تحد من صالحية      

وخاصـة   العمل غائبة عن مسرح   تظل نجد هذه القيود    ولكننا .في ذلك    رغبته الشخصية  على

 من  –الوظيفي   ألمنا في صالح   وهي - هنا المتوازنة المقولة تبقي  ولكن .األجنبية   في الدول 

   .من العمل دون مبرر عادل الطرد من عملية العمال تحمي مثل هؤالء والقوانين أن األنظمة

يضيع الفرصة على    عن العمال  هذه الفكرة بدعوى أن الحد من االستغناء       من يعارض   وهناك

 نهاية  مكافأة وجود من حجم البطالة حتى مع     ويضاعف  مما يزيد  ،في االلتحاق بالعمل   غيرهم

  . المدنية الخدمة من أنظمة تقرها الكثير التي الخدمة



 

 -٣٢-

 يـضيع  عـن العمالـة    من االستغناء  أن الحد  بدعوى هذه الفكرة   وهناك من يعارض  

 وجود مع حتى البطالة من حجم  ويضاعف  مما يزيد  ،بالعمل في االلتحاق  الفرصة على غيرهم  

  . المدنية لخدمةالكثير من أنظمة ا تقرها الخدمة التي مكافأة نهاية

إنتاجيتهـا وتحـسين     عمالتها في محاولة لرفـع      تخفيض إلى المنظمات بعض وقد تلجأ 

   . التنافسي وضعها

 فـي عـام    بأنـه " العمالة السياسات المستديمة لتقليص   محددات" واجر في رسالة   تيري وذكر

 أن الدراسـة   وقـد أظهـرت    .العمالـة  تخفيض موضوع لدراسة عمل تعيين قوة  م تم ١٩٨٥

 أن توصـياتها  ضمن  وكان ،كانت ضعيفة األفق   والقطاع الخاص للمشكلة   استجابات الحكومة 

 خطـط  والعمالة في وضع   كل من اإلدارة    وأن يشترك  ،حدة المشكلة  لتخفيف كبيراً جهداً يبذل

 مـسبق  إنـذار  هنـاك  يكـون  وان،التوظيف وإعادة التدريب اعتمادات  وزيادة ،العمالة تعديل

  .)١٠:٢١ ص ص ،م١٩٨٤ماري أني،( مالةعن الع لالستغناء

 ويوجد أربعة عوامل جعلت األمن الوظيفي موضوعاً بالغ األهمية في هذا الخـصوص             

  : تخفيض العمالة

 التكـاليف  لتقلـيص  عن طرق   البحث إلى دفع الكثير من المنظمات    الثمانينيات انكماش -١

   .اختار تخفيض العمالة الكثير منها

فظهرت الحاجـة    كثير من الوظائف    تكرار إلى مما أدى    ،جةالمندم الشركات عدد زيادة -٢

  . االستغناء عن العمالة الزائدةإلى

 الكثير من العمـال    من مهارات  جعل الخدمات  اقتصاد إلى التصنيع من اقتصاد  التحول -٣

  .قيمة ذات غير

 العمالـة  أصـبحت  االتفاق الجماعي   وفي غياب  ،العمال تمثيل نقابات  مستوي انخفاض -٤

 .التي تتخذها منفردة ة قرارات اإلدارةتحت رحم
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 تعن سلسلة من القـرارا     وهي عبارة  عملية مكلفة  هذه التقليص ويرى ويجر أن عملية   

، ص ١٩٧٧ريتـشرد، (التالي  في الشــكل  كما هو موضح   ،يجب على المنظمة اتخاذها    التي

  .)٨٨-٨١ص 

   :مكلفة ما يلي وما جعل هذه العملية

  أو تعويـضات   ،المبكر لتغطية تكلفة التقاعد   مصاريف كبيرة  بهالعمالة قد يصاح    تقليص -١

 األخرى والمميزات  واستمرار التكلفة الصحية   –البطالة   عالية لتأمين   ضرائب –الفصل  

عندما يبـدأ    وإعادة التدريب  التعيين  وتكلفة ،والقانونية والمصاريف اإلدارية  بعد الفصل 

   .السوق في االنتعاش مرة أخرى

   .الشركة على فعالية تأثيرات سلبية تقليص العمالة  قد يصاحب-٢

 مطالـب  حل محل زيادة األجـور فـي        والذي ،المطالبين باألمن الوظيفي    زيادة أعداد  -٣

   .العمالية النقابات

 مثال  .تخلق بيئة صالحة للتغير والنمو     للعاملين بها  التي توفر األمن الوظيفي     المنظمات -٤

مقاومة التغير تعتبـر     فإن  ولذلك .طوال الحياة  التوظيف وفرالذي ي  النظام الياباني  ذلك

   .منعدمة

  وبالتـالي  ،البشرية الموارد لتخطيط يعتبر فشالً  على نطاق واسع   قوة العمل   إن تخفيض  -٥

المنظمة صعوبة   وقد تجد  المستقبل الوظيفي  اإلدارة وتخطيط  الثقة في تقييم   العاملون يفقد

   .فظة على بقية من استمر في العملعاملين جدد والمحا في استقطاب

مرتبط ارتباطا وثيقاً باإلنتاجية كما وضح بولت ألن المنظمات التـي             إن األمن الوظيفي   -٦

مـن الموظـف     تركز على الوالء في كـل      باألمن الوظيفي  مبدأ االلتزام  ثقافتها يسود

بدورة على  سوف يدمر هذه العالقة مما ينعكس        والمنظمة وأن أي نقص في هذا االتفاق      

   .إنتاجيتها

   :ومنها قد تستخدمها المنظمات ويرى ويجر أن هناك طرقاً للتخفيض

   .المبكر التقاعد -
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  .لالستقالة اإلرادية حوافز -

  .العودة للعمل -

  .إنهاء العمل -

   :وهناك عدد من العناصر التي يجب مراعاتها عند التخفيض

   .األقدمية -

  .األداء -

  .لمنظمةالمهارات الخاصة المرتبطة با -

  : األمن الوظيفيقياس 

 ، والمنكمش دائمـاً   ،غير المستقر  االقتصادذات   الدولة بأن في رسالته لينهي ماري   ذكر  

مـن   بوظيفتـه  العامـل  فيها تمسك   يصبح ،فيها عالية   ونسب البطالة  ،متذبذبة فائدتها وأسعار

  .)٤٨:٥٨ ص  ص،م١٩٨٤ماري أني،( االقتصاديةاألساسية على جميع المستويات  األشياء

 وأن  ،الـوظيفي  باألمـان  العـاملين   تمتـع  إلى اليابان اقتصادياً  تفوق ويعزو الكثيرون أسباب  

 ،مع األقدميـة   تزداد المرتبات  وأن ،مدى الحياة  بها للعاملين وظائف تضمن اليابانية المنظمات

 ،عـصفور (عاليـة مـن الـوالء         درجـة  إلى يؤديان كالً من األقدمية واألمن الوظيفي     وأن

   .)١٠ ص ،هـ١٤١٣

 جديـدة   ولكنها أداة  ،للعاملين أي تهديد  الحديثة ال تمثل   فإن اآلالت والتكنولوجيا    ولهذا

   .العمل لتحسين

 في جميـع   العمل يواجهها عالم  الهامة التي  من الموضوعات  لهذا أصبح األمن الوظيفي   

ما توفر األمن    إذا يهايمكن الحصول عل   التي التركيز على المميزات   الجميع  ويحاول .مستوياته

   .لقوة العمل  الوظيفي

 فإذا كـان    .تجاه عملهم  يؤثر في اتجاهات العاملين    وكنتيجة إيجابية فإن األمن الوظيفي    

بمكان التأكد مـن      فيصبح من األهمية   ،مباشر على المنظمة   له تأثير اقتصادي   الوظيفي األمن

  .المختلفة ةاالقتصادي والمؤثرات بين األمن الوظيفي العالقة تلك
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  واتضح منها أن زيـادة األمـن       .هذه العالقة  ببحث قام عدد محدود من الدراسات     ولقد

بـاألمن   إيجابيـاً  مرتبطان  أي أن الكم والكيف    ،للعاملين الناتج كمية  زيادة إلى تؤدي الوظيفي

   .ودوران العمالة الوظيفي بين األمن سلبية  ظهور عالقةإلى  باإلضافة،الوظيفي

 النتيجة  وهذه .جزء من تركيبة العمل      الوظيفي عبارة عن   انات توضح أن األمن   هذه البي 

من م األ ١٩٤٩والسو   كل من إليفان    فقد عرف  .الوظيفي   لألمن جديدة هي التي أعطت مفاهيم   

 مهاراته منح فرصة عادلة الستخدام    بأنه الشعور العامل تعطي العالقة التي  تلك"الوظيفي بأنه   

 مع درجـة   متكافئة ونموه وتكون  على قبوله  والتي تساعد  المنظمة لدى يةله أهم  تعطي لدرجة

   ."مساهمته في العمل

 الـسائد  الـشعور " األمن الوظيفي على أنه      م١٩٥٦ولقد عرف أيضاً طومسون ودايفر      

   ."بالثقة في المقدرة على مواجهة التزامات المستقبل 

   :األمن الوظيفي مقاييس

لم يـنم    أغلبها  وإن وجد فإن   ،مقاييس األمن الوظيفي   تحديد لقد كان هناك اختالف حول    

مـستوى  (في مقياس واحـد      هناك أكثر من مفهوم    وتعريفه بطريقة جيدة أو قد أصبح      تحديده

بـورتر  (جميعاً األمن الوظيفي      وأطلق عليها  ) الرضا عن األمن   – األمن   إلى الحاجة   –األمن  

   :األمن الوظيفي منها المتفق عليها لقياس المفاهيم  إال أن هناك بعض.)١٩٨٠ جيك ،١٩٦١

   : اهتمام المنظمة بالموظف-

المنظمة تـشعرك بحاجاتهـا       مثالً هذه  .باإلدارة وسياساتها  الموظف وعالقته  أي وضع 

   .نحوك ومعاملة اإلدارة إليك وعليه فإنه سيكون لديك ثقة في عدالة

   :ةرارية الوظيف استم-

 متي سينتهي  أنا ال أدري    فمثالً .ضمن المنظمة   أداء عمله  الفرد في  باستمرارية االعتقاد

   .الوظيفة أخاف من فقدان  ولذلك،في العمل دوري
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  :استقرار المنظمة ونموها -

 التوسـع  والبـشرية علـى     وقدرتها الماليـة   ،بماضي المنظمة ومستقبلها    ويتعلق ذلك 

  .والتطور

  :األمن الوظيفي في الفكر العربي

 بعد تعيينـه   في عمله  الموظف باألمان  شعور" بأنه هو    ن الوظيفي  يعرف السلمي األم  

 واضـحة  وقواعـد  ولـوائح  أنظمـة   وعدم إنهاء خدماته إال بموجب     ،ما على وظيفة  وتثبيته

  ) ١٤٠ ص ،السلمي(" لدية  ومعروفة

ـ "سند بأنه هو      ويري ـ  لتـأمين  ةمحاول عليهـا   ومتعلقاتهـا ومـا يترتـب     ـةالوظيف

   .)٨٦ ص ،م١٩٨٣،سند(

 عـادل يـنظم    داخلي لنظام يخضعون العاملين بأنهم  شعور"بأنه   بعبد الوها   ويعرفه

 أخـرى   وأي مميزات،الطبي  والعالج، والمكافآت، والمعاشات، والترقيات ،والعالوات األجور

   .)٣٦ ص ،هـ١٤١١ ،بعبد الوها(" العامة  في الوظيفة

عالقة  تحكم نواح ثالثة توجد أنه الدوافع في مجال  والباحثين علماء النفس  ويرى بعض 

 وتتلخص في اآلتي    ،أو عدمه  األتباع والمرؤوسين باألمن   وتشعر معه والعاملين بأتباعه المدير

  : )١٠ ص ،١٤١٣ ،عصفور(

المعاملـة   بإيجاده وخلقه عن طريـق أسـلوب       والذي يقوم المدير   .للعمل الجو النفسي  -١

   .مه لعمل المرؤوسينومدى ثنائه أو ذ المدير في العمل وسلوك للمرؤوسين

مـا   يعرف الشخص   فعندما :من كل شخص   مطلوب لما هو  والواضحة المعرفة الكاملة  -٢

ويـشعر   اإلدارة يحصل على رضا    انجازه وتحقيقه وبالتالي   إلىمنه يسعى    هو مطلوب 

  .باألمن في العمل

تهـد  يكافـأ المج   بحيث نوع من العدالة    بمعنى أن يسود العمل    :المنطقية للنظام  القواعد -٣

   .والعقاب أي بتطبيق نظرية الثواب المخطئ ويعاقب
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   :األمن الوظيفي بشقية المادي والمعنوي

أن يؤمن نفسه ضـد      العامل ويريد يطمئن على استمراره في وظيفته     أن الفرد يود وهنا

 الوظـائف  فـي  تتضمن تعديالت  تنظيمية تغييرات تحدث  أو عندما  ،يؤديه الذي العمل أخطار

  أعمـال إلـى  من أعمال وأقـسام   أو نقلهم  من العاملين لتغيير أدوارهم     مقاومة نرى واألعمال

  .)١٣١ ص ،هـ١٤٠٧ ،عسكر(وأقسام أخرى 

 ١٤٠٧ ،المير( لبيات وهي  كما وأن له بعض الس     ،ابياتولألمن واالستقرار الوظيفي إيج   

   : )٤٦ ص ،هـ

   : إيجابيات األمن الوظيفي-

  .عملال  الشعور باألمان واالستقرار في-١

 الرضا الوظيفي للموظف واإلخالص في العمل وزيادة اإلنتاجية وزيـادة الـروح             -٢

   .المعنوية

   . تركيز الجهد في أداء العمل-٣

   . تطوير العمل واالبتكار-٤

  :األمن الوظيفي  سلبيات-

وأن رئيـسه ال     في وظيفتـه    من خالل شعور الموظف بأنه آمن      : التسيب الوظيفي  -١ 

 األنظمة والشروط التي تفرضها    وذلك بسبب القيود   –بسهولة   دماتهخ إنهاء يستطيع

  . التسيب الوظيفي عند بعض الموظفينإلىمما يؤدي  واللوائح

مما   من خالل تفشي الالمباالة الناتجة عن االستقرار في الوظيفة         : انخفاض اإلنتاجية  -٢

بالحـد   لقيـام  قيام بعض الموظفين با    إلىالموظفين و  بين  ضعف المنافسة  إلى يؤدى

   .من األعمال األدنى

أخرى تجلـب لهـم      عن أعمال  التفكير في البحث    من :الخاصة    االنشغال باألعمال  -٣

   .دخوالً إضافية
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وعدم بـذل     والمتمثل في عدم رغبة بعض الموظفين في التدريب        : التخلف اإلداري  -٤

 إلىة الحديثة    واألجهز اآلالتوفي مقاومة إدخال     الجهود لتطوير أنفسهم ومهاراتهم   

 بأنه ال توجد حاجة للتطـوير والتغييـر وبـذل           وذلك من خالل شعورهم    ،أعمالهم

  .  الوظائف مضمونة لهمنطالما أ في التدريب الجهود

  :والرضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي األمن الوظيفي

  أننا نعيش في عـصر طغـت عليـه         إلى من التنظيم  السلوكي بالجانب المهتمون يشير

مثل  بقضايا الناس  بسبب اهتمام  ،"النفس   علم" عصر لدرجة أن البعض يسمه    النفسية هيمالمفا

   .والحقيقة اإلشباع

 تحقيـق  إلـى  يهدف فإنما يتناسب مع تخصصه   بعمل  االلتحاق إلى الفرد يتطلع فعندما

 لزمالء االنتماء في  أو الرغبة  ،الوظيفي على الضمان   الحصول إلى فقد يهدف    .حاجات مختلفة 

  الفنية  من النمو في الناحية مزيد  أو تحقيق،لعملا

  .المؤسسة قدراته و معارفه تحت تصرف يضع فإنه ذلك ولكي يحقق

 توقعاتها من األعـضاء العـاملين       بجانب ،هناك المنظمة وأهدافها   اآلخر  وفي الجانب 

ن كال منهما مـن     ُيمك الذي من التفاعل  نوعاً التي تحقق  هي بين الجانبين   والعالقة الفعالة  ،فيها

  أن هنـاك   إلـى  النفس اإلداري  علم في مجال  ويشير بعض الباحثين   .وأهدافه تحقيق توقعاته 

 وهو عبارة   .الكبير في تحديد العالقة بينهما     له األثر  والمنظمة بين الفرد  نفسياً أو عقداً  التزاماً

   .هاعن مجموعة من التوقعات غير المكتوبة بين الجانبين يود كل منهما تحقيق

مرافـق عمـل جيـدة     يتوقع  كما،من معنى ما فيها  بكل اإلنسانية المعاملة يتوقع فالفرد

غيـر   المنظمـة   وتوقعات .في التعليم  وزيادة للنمو  وفرصاً ،المبذولة الجهود حول ومعلومات

 صـورة  تحـسين  على  والعمل ،على أسرار العمل   والمحافظة العاملين إخالص مثل المكتوبة

 ومـن خـالل     .المناطة بهم  في المسؤوليات  والعطاء  وزيادة بذل الجهد   ،جتمعالمنظمة في الم  

 والعـاملين  المنظمة بين العالقات  تنمية إلى سيؤدي ذلك  فان ،توقعاته تحقيق كل من الجانبين   



 

 -٣٩-

 المطلوبـة  والتخصـصات  ذوي المهـارات   وخاصة بها العاملة  وضمان استمرار القوى   ،فيها

  .)٦٥ ص ،١٩٨٩ ،التويجري(

 االنتمائي لدى  والسلوك االنتماء مشاعر  وتنمية ،ح تحقيق األمن والرضا عن العمل      أصب

 مزيد لبذل لديهم  وإيجاد الدافع  ،لدى األفراد  السلوك اإلبداعي  الهامة لتنمية  من الوسائل  العاملين

   .واألداء من الجهد

 الدراسـات لما تبـين مـن        وذلك ،واألفراد العالقة بين المنظمة   بنوعية المجتمع  ويهتم

 بالمنظمـة  تؤثر على مستوى األداء واإلنتاجيـة      السابقة األهداف تحقيق درجة من أن  السابقة

درجـة   ارتفـاع  إلى يرجع أحد أسبابه     ،والثمانينيات في السبعينيات  اإلنتاجية في اليابان   فتفوق

 أي  ،حياته ىبأن الوظيفة دائمة مد     شعوره إلى و ،بها يعمل للمنظمة التي  الياباني العامل انتماء

   .ال حدود له بأمان وظيفي التمتع

  ":التنظيمي"إلنساني ا السلوك نظريات

   :الدافعية  نظريات

   :رئيسيتين هما ن مجموعتيإلى لقد صنفت نظريات الدافعية 

 الوظيفي األمن لمفهوم تعرضت التي النظريات وهي المحتوى نظريات -

 .أو هدف  غايةإلى بالسلوك الدافع تتعلق التي  وهي،النسق نظريات -

 . األول فقط على النوع  لذا سيتم التعرف،بحثنا وهذه النظريات ليست في مجال

   :نظريات المحتوى

   :على السؤال التالي الفرد الدافعية المحتوى تركز نظريات

 السلوك ؟  أو يطلق ُيثير أو يحرك ما الذي

 الـدوافع  خالل معرفة السؤال من    على اإلجابة على ذلك    المحتوي ولقد ركزت نظريات  

 قيمـة  الفرد  فمثالً يعطي  .معين سلوكي  اختيار نمط  إلى وتدفعهم الناس التي تحرك  والحاجات



 

 -٤٠-

 إلـى  الحاجـة  هـو   والـدافع لـذلك    .في العمل  من خالل استمراره   عليه يحصل الذي للدخل

  : وأولى هذه النظريات.الحاجات  وهكذا مع بقية... .،األمان

   :مازلو للحاجات مدرج -١

 يـدفعون لـألداء    في محيط العمـل    الناس بأن القائل على االفتراض  هذه النظرية  قومت

   .) ٦٥ ص ،١٩٩٠ ،كيث ديفنز(الذاتية  من الحاجات في إشباع مجموعة بالرغبة

   :الذاتية هي للحاجات مازلو خمس فئات وقد اقترح

   .النتماءا  الحاجات االجتماعية- ٣ .واألمن السالمة  حاجات-٢  . الفسيولوجية-١

  .تأكيد الذات -٥    .والمركز واالحترام الذات  حاجات-٤

   :الفسيولوجية الحاجات )١-١(

 تتوقف  وبالتالي فإن نشاطاته وحركته    ،حياة اإلنسان  لبقاء األساسية وتتمثل في الحاجات  

 إال أن  لجميع األفـراد   تعتبر عامة  فإنها  ومن ثم  . الحاجات من اإلشباع لهذه   درجة على تحقيق 

   .لكل فرد المطلوبة  درجة اإلشباعإلى يعود االختالف

 قبول  سيكون موضع  ،معين  قدر إلى تحقيق هذه الحاجات   يخدم الذي العمل وبالتالي فإن 

لتحقيـق   للعاملين توفير الظروف المالءمة   اإلدارة على يجب فإنه  لذا .للعاملين بالنسبة ورضا

   :طريق ويتم ذلك عن .المطلوب لهذه الحاجات عاإلشبا

 األجـر  في عنـصر   النقص  ألن ،الحاجات تلك لتحقيق يكون األجر كافياً    بحيث : األجر -

   .وإنتاجيته العامل على وضع عكسية  نتائجإلىبال شك  يؤدي

 العـاملين  تدفع مؤثرة كعوامل العناصر  وتعتبر هذه  :والعينية المادية  المكافآت والحوافز  - 

   .وإنتاجيتهم العاملين على أداء يجابياًإ مما ينعكس من الجهد مزيد  بذلإلى

 التـي  درجة اإلجهاد  لتقليل الراحة في العمل    وذلك بتوفير سبل   :المادية ظروف العمل  -

   .في التفكير وإجهاداً في األداء ضعفاً للعامل أن تسبب الممكن من



 

 -٤١-

  : األمنإلىالحاجة 

 الفـسيولوجية   الحاجـات  مـن  بعد تحقيق اإلشباع   الثانية في الدراسة  هذه الحاجة  وتأتي

 فـي   والفرد .الفسيولوجية من الحاجات  المحقق اإلشباع على مقدار  هذه الحاجة  ويعتمد تحقيق 

 إلـى  أيـضا  يسعى  كما .ألوالده وأهله ونفسه   والطمأنينة من األمن  نوع يريد تحقيق  المجتمع

 عليـه  يحـرص  الذي الدخل المستمر  تامين حيث من  سواء ،في العمل  من األمن  تحقيق نوع 

 شعور فإن  وبالتالي .العمل من أخطار  حمايته  أو في  ،وألسرته له مالءمة حياة معيشية  لتأمين

 الحاجة تلك إلشباع في السعي  ونفسياً فكرياً  انشغاله إلى  سيؤدي ،الحاجة تحقيق هذه  بعدم الفرد

 طيبو عن رضا  منتج وغير .على اآلخرين  متواكالً الفرد يصبح  بحيث .على أدائه  مما يؤثر 

 يـصبح   وعندما ،فقط حاجته إشباع لمجرد الالزم فوق مستوى األمن    وال يرتفع مطلقاً   ،خاطر

الحاجـات العليـا     تحقيـق  إلى على الوصول  غير قادر   يصبح ،ذليالً متواكالً أي كذلك الفرد

  .)٢، ص ١٤٠٢ ،الزامل(

   :)١٦٤، ص ١٤١٠ ،النمر( من خالل لعامليها األمن حاجة توفير اإلدارة  وتستطيع

 ،المرؤوسـين  لمجهودات الرئيس والمرؤوسين ومدى تقدير   الرئيس بين  العالقات السائدة  -

   .أعمال من يقومون به لما الشعور باألمن فيهم  مما يخلق،وتشجيعهم على األداء الجيد

 عنـد  الالزمـة  الضمانات توفير  وأيضاً ،العمل من مخاطر  الالزمة للعامل   توفير الحماية  -

   .للعمل تركه

   .الرئيس  من قبل سيئة معاملة ما يواجهه من ضد للتظلم للعامل الفرصة  إتاحة-

 توجيـه  يـتم  حتى هومسؤوليات سلطاته  وتحديد ،إنجازه من العامل  مطلوب ما هو  تحديد -

   .من الطمأنينة في نفسه نوعاً وبالتالي فان هذا سيخلق منه المطلوب  العملإلى العامل

  : الحاجات االجتماعية



 

 -٤٢-

 اآلخـرين  مع العالقات  تكوين إلىيسعي   اجتماعي مخلوق أن اإلنسان  مما ال شك فيه    

 ،هذه الحاجة  لتحقيق فرصة يجد في العمل   اإلنسان  وبالتالي فإن  .واأللفة جو من المحبة   وإقامة

   .مع زمالء العمل والصداقة الود عالقات تكوين عن طريق

 التوازن اختالل إلى يؤدي الحاجات تلك الذي ال يشبع   جو العمل  أن الدراسات وقد أثبتت 

 ممـا   ،العمل وترك الغياب معدالت كارتفاع العمالية المشكالت  وبعض ،لدى العاملين  النفسي

  .في تحقيق أهدافه  فشل التنظيمإلى يؤدي  وأيضاً،الجهاز على إنتاجية سلباً ينعكس

 األهـداف  أو الخطط في رسم  سواء قبول محط وأنه التنظيم إلىفشعور الفرد باالنتماء    

   .لتحقيق األهداف المنشودة وتفانيه من جهوده سيزيد

  : حاجات التقدير

   : وتتمثل هذه الحاجات في

  .الذي يعيش فيه في المجتمع مفيد والجدارة وأنه عضو بالثقة شعور الموظف .١

   .وهيبته بمكانته  وإحساسه،اآلخرين من قبل واالحترام على التقدير الحصول .٢

 إمكانـات  مـن  وقيمة مال لديـه    بأهميته الفرد شعور الحاجة تحقيق هذه على   ويساعد

 يقـدمها  التي والخدمة الوظيفة دور أهميه من خالل   وذلك ،األهداف في تحقيق  تساهم وقدرات

   .من قبل اإلدارة بالتقدير  وإشعاره،في وظيفته الموظف

   :الذات  تحقيقإلىالحاجة 

 اإلنـسان  ما يزيـد   أسمى الذات  وتعتبر حاجات  .االعلي لتحقيق ذات الفرد   وتعني الحاجة 

 وقـدرات  إمكانات من باالستفادة وذلك ذاته يحقق أن الفرد في محاولة   وتتمثل .الوصول إليه 

  .الفرد نفسه

  وفـي مجـال    .الذات  تحقيق إلى من أهم مكونات الحاجة     االستقالل إلى وتعتبر الحاجة   

 وابتكاريـه  إبداعية أساليب استخدام  وبالتالي ،األعمال في تنفيذ  الحرية في معنى  تظهر العمل

 الحاجـة  تلك إلشباع  توفير الجو المالئم   إلى تلجأ اإلدارة   وفي المقابل  .من النمو الذاتي   تمكنهم



 

 -٤٣-

فـرص    وإتاحـة  ،األعمال لتنفيذ الكافية السلطات والصالحيات  تفويض عن طريق  عند الفرد 

   .العمل  وإجراءات طرق في تحديد كةالمشار وأيضاً األهداف وتحديد في وضع المشاركة

 بالـضرورة   يتطلـب  ،للـسلوك  كتفسير الحاجات أن استخدام مفهوم   إلى وهنا يجب اإلشارة    

 بحاجاتـه ال يكفـي     شعور الفرد   أي أن مجرد   .اإلنسانية للحاجات المختلفة بالجوانب اإلحاطة

، ١٩٨٥ ،الـسلمي (وهي   هامن اإلحاطة ب   ال بد  جوانب  بينما هناك  .سلوكه أو التنبؤ به    لتفسير

   :)٢٠٤ص  ،١٩٩٠

   .نظر الفرد للحاجة من وجهة األهمية النسبية -

  .المطلوب لإلشباع المستوى -

  .لإلشباع الفعلي المستوى -

 مـستوى  يصل ولم بها الفرد   حاجة يهتم  :يمكن القول بأن الدافع هو     وبناء على ماسبق  " 

 تحقيقـه  احتمالية أن الفرد فيه  الذي يعتقد  الوقت  في ذات  ،المطلوب  المستوى إلىاإلشباع فيها   

   .)٢٥، ص ١٩٩٠أندرو، (" أكبر  المطلوب للمستوي

   .للحاجات  الهرمي التدرج التالي  ويوضح الشكل



 

 -٤٤-

  ماسلو للحاجات مدرجيوضح ) ١(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٩٩-٩٧، ص ١٩٩٠، Andrew: (المصدر

  

  :عينةم عوامل تنظيمية الحاجة مستويات العامة العوامل

   :نظرية هير زبيرج

وقـد  . لقد القت هذه النظرية قبوال وتطبيقا من قبل المديرين المهتمين بدافعية موظفيهم           

  وعوامـل  ،الرضـا  عوامل: نصت هذه النظرية على نوعين متميزين من عوامل الدافعية هما         

 
  النمو  -
 اإلنجاز  -
 التقدم  -
  
 التقدير  -
 المرآز  -
 تقدير الذات  -
 احترام  الذات  -
  
 الرفقة  -
 الوجدان  -
 الصداقة  -
 
 السالمة  -
 األمن   -
 الكفاية  -
 االستقرار  -
 
 الهواء  -
 الغذاء  -
 المأوي  -
 الجنس  -

  تأآيد الذات
  
  
  

تقدير الذات والمرآز 
  واالحترام

  
  

  اجتماعية
  
  
  
  

  السالمة واألمان
  
  
  
  
  
  
  

 الفسيولوجية المادية

ترتيب 
 تصاعدي

 مرآبة

 أساسية 

 وظيفة تحدي القدرات  -
 اإلبداع  -
 التقدم  في المنطقة  -
 اإلنجاز في العمل  -
 
 مسمي  الوظيفة  -
 عالوة  الجدارة  -
 المشرفين / تقدير  الزمالء  -
 طبيعة  العمل  نفسه  -
 المسؤلية -
 
 توعية اإلشراف  -
 مجموعة عمل  متوافقة -
 عالقات مهنية  -
 
 ظروف  عمل  آمنة -
 مزايا إضافية  -
 في الراتب زيادات  عامة   -
 األمان في الوظيفة  -
  
 
 التدفئة والتكييف  -
 الراتب األساسي  -
 البوفيه  -
 ظروف العمل  -
  



 

 -٤٥-

ة التي  التجرب نتائج فرت عنهما أس الخاصة بالعمل  مجموعتان من الظروف    وهناك .عدم الرضا 

  .)١٣٤، ص ١٩٩٠جيمس (  وهما،هيرزبيرج قام بها

 ينتج والتي الخارجية للوظيفة  عبارة عن مجموعة من الظروف     وهي :المجموعة األولي 

 دافعيـة  وجود ال يعني وجودها بالضرورة     وأيضاً ،رضا العاملين  عدم وجودها عدم في حالة 

لعـدم    ألنها ضـرورية   ،مل الصحية أو العوا  عدم الرضا  ما أسماها عوامل   وهي لدى العاملين 

   .حالة من عدم الرضا على األقل حدوث

   :وتشمل  عدم الرضـا  وتسمى عوامل،الوظيفة ومحيط ببيئة وترتبط هذه العوامل

   .األمان الوظيفي -أ 

  .الراتب -ب 

  .ظروف العمل -ج 

  .المركز -د 

  .سياسات الشركة -ه 

  .نوعية اإلشراف الفني -و 

  .والمرؤوسين  والمشرفينالشخصية بين الزمالء العالقات نوعية -ز 

  .المزايا اإلضافية  -ح 

مـن   مـستويات  على إيجاد   وتساعد ،للوظيفة الداخلية الظروف فتشمل :الثانية المجموعة أما

  وإذا لم تتوافر فلن ينـتج عـن ذلـك          ،من من األداء   مستوى جيد  إلى يمكن أن تؤدي   الدافعية

   .بعدم الرضا شعور

   :وتشمل  الرضا عوامل عليها  ويطلق،بمحتوى الوظيفة هذه الجوانب وتتعلق

   .اإلنجاز  -أ 

   .التقدير  -ب 



 

 -٤٦-

  .نفسه مهام العمل  -ج 

  .المسؤولية  -د 

 .التقدم في الوظيفة  -ه 

  . النمو والتطوير الذاتي  -و 

 األمن التي تناولت مفهوم    وهي النظريات  ،المحتوى لنظريات  من خالل استعراضنا   إذاً

أمـا هـايرزبيرج     ل مفهوم الحاجـة   من خال   ذلك المفهوم  إلى وجدنا أن مازلو نظر      ،الوظيفي

مـن   اعتبرتـه  السلوك تدعيم  فيما نجد أن نظريات    .)جزء منه (الصحية   فاعتبره من العوامل  

   .والعطاء من الجهد مزيد  بذلإلى األفراد الحوافز التي تدفع

ما  والبحث من الدراسة  لم ينل  نجد أن هذا المفهوم    إال أننا  االهتمام من ذلك  وعلى الرغم 

  .األخرى بقية المفاهيم نالته



 

 -٤٧-

  :الرئاسة العامة لرعاية الشباب :ثالثاً 

  :نبذة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب

  : نشأة وتطور الرئاسة العامة لرعاية الشباب-١

تزامنت فكرة إنشاء رعاية الشباب في المملكة العربية السعودية مع بداية انتشار لعبـة              

 جهاز لتنظـيم هـذه اللعبـة        إلىيث ظهرت الحاجة     م ح  ١٩٤٥/  هـ   ١٣٦٥كرة القدم عام    

 ١٣٧٢الشعبية فأنشئت في وزارة الداخلية أول إدارة منظمة للحركة الرياضية في المملكة عام              

 وزارة المعارف باعتبارهـا جهـة       إلى هـ تم نقل إدارة رعاية الشباب        ١٣٨٠هـ وفي عام    

 هــ تـم     ١٣٨٢ي وفي عام    االختصاص عن نشاطات الشباب في القطاعين األهلي والمدرس       

 ،الرئاسة العامـة لرعايـة الـشباب      ( االجتماعية   نوالشؤو وزارة العمل    إلىنقلها مرة أخرى    

  .)٢ ص ،م٢٠٠٦

وتـاريخ  ) ٦٠( م صدر قرار مجلـس الـوزراء رقـم           ١٩٧٤/  هـ   ١٣٩٤وفي عام   

الرئاسة العامة لرعايـة    "  هـ بجعل رعاية الشباب جهازا مستقالً تحت مسمى          ٢٣/٤/١٣٩٤

مرتبطاً إداريا بالمجلس األعلى لرعاية الشباب في المملكة باعتبارها شخصية معنوية           " الشباب  

مستقلة بذاتها تحمل على عاتقها مهمة توجيه الشباب ورعايتهم ورسـم الـسياسة المتكاملـة               

الرئاسـة  (والمنسقة الستغالل أوقات فراغ الشباب وشغلها بما ينمي مواهبهم ويقوي مداركهم            

  .)٢٥ ص ، م٢٠٠١ ، لرعاية الشبابالعامة

  : أهداف الرئاسة العامة لرعاية الشباب-٢

  :إلىتهدف الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

تنشئة الشباب تنشئة اجتماعية إسالمية وتوفير اإلمكانات المالءمة لمساعدتهم على النمو            -

ار خطة الدولة   المتوازن لربط طاقات الشباب وقدراته بعمليات اإلنتاج والخدمات في إط         

  .وإحياء وتأصيل التراث والقيم اإلسالمية والعربية في مبادين رعاية الشباب
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االهتمام بالمنشآت التي تخدم القاعدة العريضة من الشباب الممارس لهواياته في ميادين             -

رعاية الشباب والعمل على توفير األيدي العاملة الوطنية القادرة على إدارتها وتـشغيلها        

 .وصيانتها

نشر األنشطة الرياضية والترويجية بين الشباب وغرس قيمها في نفوسـهم وإكـسابهم              -

العادات السلوكية القويمة بما يمكنهم من االستمتاع بالحياة إسهاما في تحقيـق الرفاهيـة            

 .للمجتمع

 .رفع مستويات اللياقة البدنية للشباب -

باب بما يعزز مكانة المملكة     االرتقاء بمراتب البطولة والتفوق في ميادين الرياضة والش        -

 .دوليا

تنمية المهارات الفنية والعلمية والعملية للشباب وإبراز قيمة العمل اليدوي كقيمة دينيـة              -

 .واجتماعية ترتبط بتنمية المجتمع

مسؤولياته في رعاية    تنمية القطاع األهلي في ميادين رعاية الشباب وتدعيمه لكي يتحمل          -

 .يق أهداف خطط التنميةالشباب والقيام بدور في تحق

 .توفير القيادات الوطنية الالزمة للعمل في مجاالت الرياضة والشباب -

الرئاسة (دعم دور المملكة في دعم العمل العربي واإلسالمي في ميادين رعاية الشباب              -

 .)٢٦ ص ، م٢٠٠١ ،العامة لرعاية الشباب

  : مهام الرئاسة العامة لرعاية الشباب-٣

  . التجمعات السكانية في مناطق المملكة مهما قل عددهالىإالوصول بخدماتها  -

توسيع نطاق خدمات الرئاسة وتنمية قاعدة الممارسين للنشاطات الرياضية والشبابية مع            -

 .االهتمام برياضة المعاقين

 .مراعاة التوازن والشمول عند توزيع الخدمات -



 

 -٤٩-

ة فـي األحيـاء والمـدن       إعطاء األولوية في اإلنشاء ألندية الشباب والمساحات الشعبي        -

 الصغيرة وكذلك المعسكرات الدائمة والمراكز الثقافية 

تنفيذ برامج مشتركة مع جهات أخرى ومعنية بالشباب بهدف تحقيق التكامل والـشمول              -

 .في خدمات رعاية الشباب

 المستويات  إلىدعم الركائز التي بقوم عليها قطاع البطولة واالرتقاء بمراتبها للوصول            -

 . مع التركيز على األلعاب الفردية والرياضيات الشعبية وألعاب التراثالدولية

االهتمام بالطب الرياضي وبحوث اللياقة البدنية التي تكفـل تقـويم بـرامج التـدريب                -

 .الرياضي

 .تشجيع إقامة المعسكرات والخدمات العامة التطوعية -

سـاليب العمـل وتـوفير      تنمية كفاءة الجهاز الوظيفي للرئاسة العامة وفروعها وترقية أ         -

 .)٢٨ ص ، م٢٠٠١ ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب(القيادات النوعية المؤهلة 

  : المنشآت الرياضية التي تشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب-٤

من أهم المنشآت الرياضية التي تشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة             

  :)٢١ – ٦ ص ص ، م٢٠٠٦ ،رئاسة العامة لرعاية الشبابال(العربية السعودية 

  :استاد الملك فهد الدولي بالرياض -١

من أضخم وأجمل االستادات الرياضية في العالم يقع في الجزء الشمالي الـشرقي مـن               

) ٦٧٤٠٠( متر مربع ويتسع لــ       )٥٠٠,٠٠٠(مدينة الرياض ويشغل مساحة إجمالية قدرها       

تبلـغ    مقعد إضافة لمقاعد كبار الزوار التي      )١٠,٠٠٠(ة لحوالي   مقعد وتتسع المقصورة الملكي   

 مقاعد المتفرجين واالستاد مـزود بمرافـق        إلىبوابة تؤدي   ) ٤٦(مقعد ومزود بـ    ) ٣٠٠٠(

تتضمن أماكن تجمع الالعبين وغرف تغيير المالبس وتسهيالت لتقديم األطعمة والمـشروبات            

اإلعالم وجميع الخدمات الـضرورية التـي       ودورات مياه وخدمات لرجال الصحافة ووسائل       

  .متفرج) ٧٠,٠٠٠(تكفي 
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  :المدن والمراكز الرياضية -٢

مدينة رياضية تتضمن مختلف المنشاِّت الرياضية التـي أنـشأتها          ) ١٣(يوجد بالمملكة   

  :الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي

  .مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة -

 .بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورةمدينة األمير محمد  -

 .فهد الرياضية في الطائف مدينة الملك -

 .مدينة الملك عبداهللا بن عبدالعزبز في القصيم -

 .مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها -

 .مدينة األمير عبداهللا بن جلوي الرياضية في اإلحساء -

 . جلوي الرياضية في حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن -

 .مدينة األمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر -

 .مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك -

 .مدينة الملك فيصل الرياضية في الباحة -

 .مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة -

 .مدينة األمير سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة -

 .لعزيز الرياضية في القطيفمدينة األمير نايف بن عبدا -

  :الصاالت الرياضية وحمامات السباحة -٣

  .تنتشر في جميع أنحاء المملكة وبصفة خاصة في الرياض وجدة والدمام

 :مقار األندية الرياضية -٤

نادياً رياضياً تنتشر في جميع مناطق المملكة وتتركـز فـي المـدن             ) ١٥٨(يوجد في المملكة    

  .الرئيسية
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 :المدن السياحية -٥

شأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب مدينتين ساحليتين في جدة والخبر يطلق عليهمـا             أن

مدينتا الملك فهد الساحليتان حيث تقع المدينة الساحلية في جدة على شاطئ البحر األحمر بينما               

تقع المدينة الساحلية الثانية في الخبر على شاطئ نصف القمر بالخبر وتحتوي كل منهما على               

  . المرافق الالزمةإلىضية مغطاة لممارسة كافة النشاطات الرياضية باإلضافة صالة ريا

 :استادات رعاية الشباب -٦

 )مراكز رياضـية  (أنشأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب استادات رياضية تحت مسمى          

  :في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام من أهمها

 J استاد األمير عبد اهللا الفيصل بمدينة جدة. 

 J اد األمير فيصل بن فهد بمدينة الرياضاست. 

 J أستاد األمير محمد بن فهد بمدينة الدمام. 

 :بيوت الشباب -٧

قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإنشاء عدد من بيوت الشباب في مختلف منـاطق              

ومدن المملكة مع تزويدها بجميع األجهزة والتسهيالت الالزمة لتحقيق أهداف جمعيـة بيـوت          

أجل إتاحة الفرص للشباب للتعرف على الخصائص الجغرافية لمنـاطق المملكـة            الشباب من   

  .وسائر بلدان الوطن العربي الكبير

 :معسكرات الشباب الدائمة -٨

أنشأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب معسكرات الشباب الدائمة إليجاد المكان المناسـب            

 على حياة المعـسكرات واالعتمـاد   إلقامة التجمعات الكشفية ومعسكرات العمل لتعويد الشباب    

  .على النفس والتفاعل مع برامج خدمة المجتمع
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 :معهد إعداد القادة -٩

م ١٩٨١/ هــ   ١٤٠١ب والرياضة قي عام     تم إنشاء معهد إعداد القادة في مجال الشبا       

متدرب في جميع المراحل بهدف االرتقاء بمـستوى الرياضـة واالهتمـام            ) ٣٠٠(ليستوعب  

 ضيين وتنظيم دورات في مجال التحكيم لمختلف األلعاب والنشاطات الرياضية         بالمدربين الريا 

 وإعداد القيادات السعودية المتخصصة في مجال التدريب الرياضي 

 :الساحات الشعبية -١٠

قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإنشاء أربع ساحات شعبية اثنتـين فـي الريـاض               

في أبها مع تزويدها بالمالعب الخارجيـة وسـاحات         وثالثة في الجارودية بالقطيف والرابعة      

 لممارسة مختلف األلعاب فضالً عن مباني النشاطات االجتماعية 

 :مستشفى األمير فيصل بن فهد للطب الرياضي -١١

جاء إنشاء هذا المستشفى تعبيرا عن حرص الرئاسة لألخذ للسير بأحدث وسائل الطـب              

رياضيين بهدف تقديم العناية والعـالج الطبيعـي        الرياضي انطالقا من االهتمام بالرياضة وال     

 لالعبين والرياضيين على أساس علمي باالستعانة بأحدث تقنيات الطب الحديث 
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  :الدراسات السابقة :رابعاً

 التي تتناول موضوع الدراسـة والتـي        السابقةيتناول الباحث في هذا الجزء الدراسات       

بالنمو الوظيفي وقـد راعـى الباحـث ترتيـب          وعالقتها  الموارد البشرية   تدور حول تخطيط    

  : األقدم على النحو التاليإلىالدراسات السابقة من األحدث 

االتجاهات نحو التسرب الـوظيفي وعالقتهـا بـاألداء          ":بعنوان ) م ٢٠٠٣(دراسة الغانم    -

  ."دراسة تطبيقية على جمارك المطارات الدولية في المملكة العربية السعودية

 التسرب الـوظيفي كمـا يراهـا    إلى معرفة أهم األسباب التي تؤدي إلىهدفت الدراسة  

 أهـم   إلـى  ذلك والتوصل    إلىن لترك عملهم واألسباب الداعية      ون الحالي ون الجمركي والمراقب

ثارها وكذلك التعرف على أوجه التماثل      آالحلول المناسبة للتغلب على هذه الظاهرة والحد من         

في هذه المطارات نحو التسرب وموقفهم من األسباب الداعيـة  أو االختالف في ميول العاملين  

  .ستبانة كأداة لجمع البياناتاللذلك واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وا

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة عدم رضا المراقبين الجمركيين الحـاليين عـن              

اقبين عن عدم تقدير وتفهـم المـسافرين لعملهـم          المكافآت المادية الممنوحة وعدم رضا المر     

 وقلة فرص   ،خر كما أن من أسباب التسرب أيضا قلة الرواتب        آ عمل   إلىورغبتهم في االنتقال    

 اإلجهاد البدني والذهني في العمل      إلىالترقيات واالنتدابات تعد من أهم أسباب التسرب إضافة         

التي قدمتها الدراسة وجوب إعادة النظـر      انخفاض الروح المعنوية ومن التوصيات       إلىإضافة  

في الرواتب والمكافآت والحوافز بهدف زيادتها مع األخذ في االعتبار الجهـد الـذي يبذلـه                

 واالهتمام بفرص التدريب بالنسبة للمراقبين الجـدد وعلـى رأس           هالمراقب الجمركي في عمل   

  .العمل وضرورة االهتمام بالنواحي المعنوية للمراقب

  : واالختالفهأوجه الشب

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي فـي              

الدراسة واستخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات كما تتشابه مع الدراسة الحاليـة مـن حيـث                
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تركيزها على السلبيات التي يترتب عليها عدم تخطيط القوى العاملـة بـشكل فعـال ودقيـق                 

منها التسرب الوظيفي وضعف الوالء وانخفـاض الـروح         ة  عليه سلبيات كثير   التالي ترتب وب

  .المعنوية

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث تركيز هذه الدراسة علـى سـلبيات               

عدم التخطيط من خالل تناول موضوع االتجاهات نحو التسرب الوظيفي وعالقتهـا بـاألداء              

 المطارات الدولية في المملكة العربية السعودية أمـا الدراسـة الحاليـة             بالتطبيق على جمارك  

 الوظيفي من وجهة نظر العـاملين بالرئاسـة         باألمن وعالقتها   الموارد البشرية تتناول تخطيط   

  .العامة لرعاية الشباب

تخطيط القوى العاملة في المؤسـسات والـشركات    ":بعنوان ) م ٢٠٠٢( بو السمح أ دراسة -

  ."ببعض العوامل التنظيمية والتقنيةالمملكة وعالقتها العامة ب

 التعرف على مفهوم التخطيط للقوى العاملة كأحـد أهـم الجوانـب             إلىهدفت الدراسة   

الحيوية والمهمة في حقل الموارد البشرية والتعرف على تطبيقات هذا المفهوم في المؤسسات             

المفهوم المستخدم لهذه القـوى ونموهـا    كات العامة بالمملكة العربية السعودية من حيث        روالش

 نمو المؤسسات والشركات العامة واتساع دورها التنموي واالقتصادي في المملكـة            إلىإضافة  

 التعرف على واقع تخطيط القوى العاملة في المؤسـسات والـشركات            إلىكما هدفت الدراسة    

نية بمهام التخطيط للقوى    عرف على عالقة بعض أهم المقومات أو العوامل التنظيمية والتق         توال

العاملة في المؤسسات والشركات العامة بالمملكة العربية الـسعودية والتعـرف علـى أبـرز              

الصعوبات التي قد تعد مشكالت تواجه نشاط التخطيط للقوى العاملة في المؤسسات والشركات             

تبانة كأداة لجمع   سالالعامة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة كما استخدم ا          

  .البيانات

ضرورة العمل على إنشاء وحدات مختصة       ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة     

بمسمى التخطيط للقوى العاملة في جميع المؤسسات والـشركات العامـة وضـرورة مـنح               
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الصالحيات الكافية لوحدات التخطيط للقوى العاملة للقيام بمهام هذا التخطـيط خاصـة علـى               

 جمع المعلومات والبيانات والتنسيق مع الوحدات األخرى لوضع خطط القوى العاملـة             صعيد

وتوفير المقومات التنظيمية والبشرية والمادية والتكنولوجية المالءمة لوحدات التخطيط للقـوى           

العاملة وضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال لدعم الوحدات المختـصة             

لمؤهلين ذوي الخبرة واالختصاص والمهارة واالهتمام بوضـع الخطـط الخاصـة            بالعاملين ا 

بالقوى العاملة ليس على المدى القصير وإنما البد أن تصاحب هذه الخطـط خطـط أخـرى                 

  .متوسطة وطويلة المدى

  : واالختالفه الشبأوجه

ي تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث استخدام الباحـث المـنهج الوصـف              

التحليلي في الدراسة وكذلك تتشابه من حيث تناول أحد محاور الدراسة وهو تخطيط المـوارد               

  .البشرية

لدراسة الحالية من حيث تناول هذه الدراسة تخطيط القـوى          اوتختلف هذه الدراسة عن     

العاملة في المؤسسات والشركات العامة بالمملكة وعالقتها ببعض العوامل التنظيمية والتقنيـة            

 الوظيفي دراسة مـسحية     باألمن وعالقتها   الموارد البشرية ا الدراسة الحالية تتناول تخطيط      أم

  .على العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

دام األسـاليب   تنمية الموارد البشرية في ضوء اسـتخ       ": بعنوان )م٢٠٠٢ (التونسي دراسة -

   ."والتقنيات المتطورة

العوامل التي تؤثر في كفاءة بـرامج تنميـة المـوارد            التعرف على    إلىت الدراسة   فهد

البشرية والتعرف على مدى فاعلية األساليب والتقنيات المستخدمة لتنميـة المـوارد البـشرية              

والتعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام األساليب والتقنيات المتطورة بتنمية الموارد            

استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي فـي         البشرية وكيفية التغلب على هذه المعوقات و      

  .الدراسة
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 بعض النتائج منها أن أهم العوامل المؤثرة على كفـاءة بـرامج             إلىوتوصلت الدراسة   

تنمية الموارد البشرية تتمثل في توافق البرامج التدريبية المنفذة مـع االحتياجـات التدريبيـة               

ركة في البرامج التدريبية وارتباط التدريب      المتطورة للعمل ووجود رغبة لدى العاملين بالمشا      

باحتياجات خطط تنمية الموارد البشرية وأن أهم األساليب والتقنيات المـستخدمة فـي تنميـة               

الموارد البشرية تتمثل في تقنية الحاسب اآللي وتقنية اإلنترنت والتدريب في مراكز تدريبيـة              

  .متخصصة

  : واالختالفهأوجه الشب

ة مع الدراسة الحالية من حيث استخدام الباحـث المـنهج الوصـفي             تتشابه هذه الدراس  

التحليلي في الدراسة كما تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في محور الدراسة الثاني وهو               

  .تنمية الموارد البشرية من خالل تناولها التدريب والذي يعد أحد سياسات النمو الوظيفي

ة الحالية من حيث تناول هذه الدراسة تنميـة المـوارد           وتختلف هذه الدراسة عن الدراس    

البشرية في ضوء استخدام األساليب والتقنيات المتطورة أما الدراسة الحالية تتنـاول تخطـيط              

   الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب باألمن وعالقتها الموارد البشرية

ي تنمية القوى البشرية    نطقة مكة المكرمة ف   دور إمارة م   ": بعنوان )م٢٠٠٠( البراقدراسة   -

  ."لمنسوبيها

 تحديد األساليب والقواعد التي تتبعها اإلمارة في تنمية القوى البشرية           إلىهدفت الدراسة   

 التعـرف   إلىوتحديد مدى كفاءة برامج تنمية الموارد البشرية لدى اإلمارة كما هدفت الدراسة             

مارة منطقة مكة المكرمة فـي إدارتهـا لمجمعاتهـا          على الصعوبات والمعوقات التي تواجه إ     

تنمية قواها البشرية كما     المحلية التنموية وتحديد درجة اعتماد اإلمارة على كوادرها الذاتية في         

  .ستبانة كأداة لجمع البياناتالاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وا

م توافق األساليب والقواعد المتبعة فـي        عدد من النتائج منها عد     إلىوتوصلت الدراسة   

اإلدارة لتنمية قواها البشرية مع ظروف وقدرات المجتمعات المحلية وتواضع دور اإلمارة في             
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دعم برامج تنمية القوى العاملة لمنسوبيها وعدم وجود جانب تطبيقي في برامج تنمية القـوى               

  .البشرية لدى اإلمارة حسب نوع وطبيعة كل وظيفة

  :شبه واالختالفأوجه ال

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث استخدام الباحـث المـنهج الوصـفي               

 تناولها تنمية الموارد البشرية وهو يمثل المحور الثـاني مـن            إلى التحليلي في الدراسة إضافة   

  .الدراسة الحالية

كة المكرمة في   وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث تناولها دور إمارة م           

 وعالقتـه   الموارد البشرية تنمية القوى البشرية لمنسوبيها أما الدراسة الحالية فتتناول تخطيط          

  . الوظيفي من وجه نظر العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشبابباألمن

واقع نشاط تخطيط القوى العاملة في األجهزة الحكومية         " :بعنوان )م١٩٩٨( شيبان دراسة -

  . ُعمان دراسة ميدانيةبسلطنة

 التعرف على واقع نشاط تخطيط القوى العاملة في األجهزة الحكومية           إلىة  سهدفت الدرا 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وكانت عينة الدراسة تتألف من جميع             

 جهـة   ٥١مفردات مجتمع الدراسة من األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكان مجموعها           

حكومية ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفاوت الوضع التنظيمي لإلدارات التي تقـوم              

بتخطيط القوى العاملة في األجهزة الحكومية بالسلطنة كما أظهرت الدراسـة عـدم وضـوح               

أهداف ومهام جهاز تخطيط القوى العاملة في معظم األجهزة الحكومية بسلطنة عمان باإلضافة             

اب الوصف الوظيفي الدقيق الذي يساعد في عملية التخطيط للقـوى العاملـة وعـدم                غي إلى

 تخصصات القائمين على تخطيط القوى العاملة لهذا النشاط كما أظهرت الدراسـة أن              ءمةمال

 على االجتهاد والحكم الشخصي أكثـر       هتخطيط القوى العاملة في المؤسسات يركز في معظم       

لعلمية مع عدم توافر أجهزة متخصصة بتخطيط القوى العاملـة          منه على المداخل واألساليب ا    

في ثلثي المؤسسات تحت الدراسة وكان من أبرز المشكالت التي تواجه المؤسـسات بالنـسبة               
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لتخطيط القوى العاملة تدني مستوى التنسيق بـين اإلدارات واألقـسام فيمـا يتعلـق بتبـادل                 

القوى العاملة وبالتالي من أكثر المعوقـات       المعلومات والتعاون لوضع خطة متكاملة لتخطيط       

  .ظهورا بها في هذا الصدد كان النقص في المعلومات كما ونوعاً مما يعوق جهود المختصين

  : الشبة واالختالفهأوج

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث تطبيق المنهج الوصفي التحليلـي فـي      

اسة الحالية وهو تخطيط القوى العاملة كما تتشابه مـع          الدراسة وكذلك تناولها أحد محاور الدر     

  .الدراسة الحالية من حيث تناولها معوقات تخطيط القوى العاملة وسبل تفعيلها

من حيث تناولها واقع نشاط تخطـيط القـوى          وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية     

 الموارد البشرية  تتناول تخطيط    العاملة في األجهزة الحكومية بسلطنة عمان أما الدراسة الحالية        

  . الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياضباألمنوعالقته 

 " واإلنتاجية في األجهزة الحكوميةاألمن الوظيفي ":بعنوان ) هـ١٤١٥( بامعروفدراسة  -

ليـة   تحقيق هدف رئيس هو الكشف عن السلبيات التي تحد مـن فاع            إلىهدفت الدراسة   

األمن الوظيفي وكذلك التعرف على الحقوق الممنوحة للموظف العام والتي تساهم في استقراره             

 العمـل فـي األجهـزة الحكوميـة         إلىوآمنه وكذلك الوقوف على األسباب التي تدفع األفراد         

 الرسمية وكذلك المنهج    والسجالتواستخدمت الباحثة المنهج التاريخي لدراسة وتحليل الوثائق        

 إلـى  نتائج وتوصيات تهدف     إلىليلي وذلك لتحليل نتائج الدراسة الميدانية بهدف التوصل         التح

  .تطوير وتحسين الوضع

  :يلي ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ما

  .أهمية تحديد أولويات الوظائف المراد سعودتها -١

  . وضع برنامج زمني لتحقيق السعودة في إطار تدريجي مدروس-٢

  .ل الوظائف المراد سعودتها تحلي-٣

  . أهمية وضع وصف وظيفي لكل وظيفة-٤

  . البد أن تكون هناك شروط تحدد شاغلي كل وظيفة يحدد بها أقصى الشروط وأقلها-٥
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العمل ويمنح فرصة العمل مع الموظف المتعاقد فتـرة           يتم تدريب الموظف على رأس     -٦

  من الزمن 

  : واالختالفهأوجه الشب

راسة مع الدراسة الحالية من حيث تناولها أحد محاور الدراسـة الحاليـة             تتشابه هذه الد  

وهو األمن الوظيفي حيث تناولت أساليب تدعيم األمن الوظيفي وزيـادة فعاليتـه ومـساعدة               

الموظفين على تحقيق مطالبهم وحقوقهم ليتسنى لهم القيام بدورهم في دفـع مـسيرة التنميـة                

  .بالسرعة المرغوبة

راسة عن الدراسة الحالية من حيث تناول هذه الدراسة موضوع األمـن            تختلف هذه الد  

الوظيفي واإلنتاجية في األجهزة الحكومية أما الدراسة الحالية تتناول تخطيط الموارد البـشرية             

  .لرئاسة العامة لرعاية الشبابوعالقتها باألمن الوظيفي ل

  

  :التعليق على الدراسات السابقة

 للدراسات السابقة وعمل مسح على المكتبات تبين نـدرة          من خالل استعراض الباحث   

 على حد علـم الباحـث وإن كانـت معظـم            الموارد البشرية الدراسات التي تناولت تخطيط     

الدراسات تناولت الموضوع بشكل غير مباشر دون أن تنوه إليـه حيـث تنوعـت جوانـب                 

أكيد على ضـرورة وأهميـة      الموضوعات التي تناولتها إال أنها اشتركت جميعا تقريبا في الت         

سة أي مـن     في أي منظمة أو قطاع كمدخل أساسي لدرا        للموارد البشرية دراسة واقع التخطيط    

وسوف يستفيد الباحث في دراسته الحالية من تلك الدراسات الـسابقة فـي             ،  الجوانب األخرى 

  :نواحي عدة منها

  .إثراء اإلطار النظري للدراسة -١

 .)ستبانةاال(تطوير وتصميم أداة الدراسة  -٢

 والسعي قدر اإلمكان إلى تالفيهـا       ،البعد عن أوجه القصور في الدراسات السابقة       -٣

 .في دراستنا الحالية

االستفادة من التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الدراسات الـسابقة فـي             -٤

  .دراستنا الحالية
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   :تمهيد

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة ويبين مجتمع وعينة الدراسة، كما يوضح كيفية بناء             

الالزمة، واإلجراءات العلمية المستخدمة في التأكـد مـن صـدق           أداة الدراسة لجمع البيانات     

وثبات أداة الدراسة، والكيفية التي طبقت بها الدراسة ميدانياً، وأساليب المعالجـة اإلحـصائية              

  .التي تم استخدامها في تحليل بيانات الدراسة

  :منهج الدراسة
لتحليلي لتحقيق أهداف الدراس        لباحث المنهج الوصفي ا ة واإلجابة  استخدم ا

عن تساؤالتها وهذا المنهج يعبر عن الظاهرة المراد دراستها كما توجـد فـي              

ا كما أن هـذا               ا وكمي الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفي

لمتعلقة بالظاهرة وإنمـا             بيانات والمعلومات ا ل المنهج ال يتوقف فقط على جمع ا

 استنتاجات تسهم فـي     إلىرها والوصول   يقوم كذلك على تحليل الظاهرة وتفسي     

  .)١٨٩ ص ،م٢٠٠٢ ،العساف(تطوير الواقع وتحسينه 

  : مجتمع الدراسة
لعاملين بالرئاسـة العامـة لرعايـة الـشباب              يتكون مجتمع الدراسة من ا

من مدير إدارة ورئيس قـسم      ة   فرداً مكون  )٥٥٠(بمدينة الرياض ويبلغ عددهم     

لعاملة بالر(ومشرف وموظف    .)م٢٠٠٩ ،ئاسة العامة لرعاية الشبابالقوى ا

  :عينة الدراسة
وحيث إن مجتمع الدراسة كبير نسبياً فقد يصعب على الباحث تطبيق الدراسـة علـى               

جميع أفراد مجتمع البحث وذلك لكبر العدد وقلة الوقت لذا سـوف يعتمـد الباحـث أسـلوب                  

ميع مفردات المجتمع لالختيـار     االختيار بالعينة العشوائية البسيطة التي تمكن نفس الفرصة لج        
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ستخدم الباحث مدخل رابطة التربية األمريكيـة باسـتخدام المعادلـة           وقد ا والظهور في العينة    

  :التالية

X2.N.P(1-P)  

   = n  ـــــــــــــــــ                                     

D2.(N-1)+X2.P(1-P) 

n :هي الحد األدنى لحجم العينة . N:مجتمع هي حجم ال.  

P: هي النسبة المقدرة في المجتمع ونفترض أنها تسوي )P = 0. 5(  

D : هي الخطأ في تقدير النسبة ونفترض أنها تساوي)D =0. 05( 

x2 : ودرجة حرية واحدة تساوي  % ٩٥ هي قيمة مربع كاي عند درجة ثقة  

)x2  =3.841(  
)0,5() 0,5( )550( )3.841(  

   = N ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =226     

(0.05)2(550-1) + (3.841)(0.5) (0.5  

من حجـم    % ٤١وهو يمثل    مفردة) ٢٢٦(وبذلك نجد أن الحد األدنى لحجم العينة هو         

أكبر من اإلسـتبانات وحـصل       وقد تم توزيع عدد      مفردة  ) ٥٥٠(مجتمع الدراسة المقدر بـ     

للتحليـل اإلحـصائي  بعـد اسـتبعاد       اسـتبانه  صـالحة     ٢٢٨الباحث في النهاية على عدد      

    .اإلستبانات الغير صالحة 

  :أداة الدراسة

  :بناء أداة الدراسة -١

تتعدد أدوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع المعلومات والبيانات الالزمة لإلجابـة             

عبيـدات  (على تساؤالت الدراسة من أفراد مجتمع الدراسة، أو من أفراد عينتها حيث أشـار               

اسـتخدم  . أنها تتراوح ما بين المالحظة والمقابلة، واالستبانة، واالختبار، والمقياس        ) خرونوآ

الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات الالزمة لهذه الدراسة باعتباره أنـسب أدوات البحـث              
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العلمي التي تتفق مع معطيات الدراسة، وتحقق أهداف الدراسـة المـسحية للحـصول علـى                

 ).١٢٥م، ص ١٩٩٨عبيدات، وآخرون، (ائق مرتبطة بواقع معين معلومات وحق

وقد تكونت االستبانة من جزئين الجزء األول يتعلق بالمتغيرات المستقلة للدراسة والتي            

العمـر  (تتضمن المتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة ممثلة في           

أما الجزء  )  الدورات التدريبية في مجال العمل     –مل   مدة الخدمة في الع    – التعليمي   ى المستو –

   :بانة فيتكون من أربعة محاور وهيستالالثاني من ا

محور أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض            )١

  .عبارات) ١٠(ويشتمل على 

الشباب ويشتمل علـى    محور مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية          )٢

  . عبارة)١٥(

محور المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة         )٣

 . عبارة)١٨(العامة لرعاية الشباب ويشتمل على 

محور سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة لرعايـة الـشباب               )٤

 . عبارة)١٦( ويشتمل على

 :قرة من فقرات المحاور قائمة تحمل العبارات التاليةويقابل كل ف

غيـر  /  أبداً   –غير موافق   /  نادراً   –محايد  /  أحياناً   –موافق  /  غالباً   –موافق بشدة   / دائماً  (

 ).موافق بشدة

  :وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائياً على النحو اآلتي

 ، درجـات  )٣(محايد  /  أحياناً   ، درجات )٤(موافق  /  غالباً   ، درجات )٥( بشدة   موافق/ دائماً  

  .درجة واحدة) ١(غير موافق بشدة /  أبداً ،درجتان)٢(غير موافق / نادراً 

الذي يحدد ) Closed Questionnaire(وقد تبنى الباحث في إعداد المحاور الشكل المغلق 

  .االستجابات المحتملة لكل سؤال
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  :أداة الدراسة صدق -٢

م، ١٩٩٥العـساف،   ( صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه            

شمول االستمارة لكل العناصر التي يجـب أن تـدخل فـي            " ، كما يقصد بالصدق     )٤٢٩ص  

التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل مـن               

وقد قام الباحث بالتأكد مـن صـدق أداة         ). ١٧٩م، ص   ٢٠٠١بيدات وآخرون، ع" (يستخدمها

  :الدراسة من خالل

  : الصدق الظاهري لألداة–أ 

 للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضـها علـى                

ـ ) ١٠(عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبلغ عدد المحكمين              ينمحكم

  ).١حق رقم مل(

وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإعداد أداة هـذه الدراسـة بـصورتها النهائيـة                

  .يوضح االستبانة في صورتها النهائية) ٢( والملحق رقم

    : ثبات أداة الدراسة–ب 

أساليب تخطيط الموارد البشرية    (وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محور        

  :تم استخدام معامل ألفا كرونباخ) عاية الشباب بمدينة الرياضبالرئاسة العامة لر

  )١(جدول رقم 

  يوضح معامل ألفا كرونباخ

قيمة معامل ألفا   عدد العبارات  ن  المحور
  كرونباخ

أساليب تخطـيط المـوارد البـشرية       
بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة     

  الرياض

٠,٩١٧٤  ١٠  ١٩٧  

  
عاله يتضح أن ثبات محور أساليب تخطيط الموارد البشرية         من خالل النتائج الموضحة أ    

 مما يدل على ثبات     )٠,٩١٧٤( بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض مرتفع حيث بلغ        

  .المحور وصالحيته للتطبيق الميداني
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أسـاليب تخطـيط المـوارد البـشرية        (التحليل السيكومتري للعناصر المكونة لمحور      

  ): لرعاية الشباب بمدينة الرياضبالرئاسة العامة

للتعرف على مدى إسهام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك مدى             

ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حـذف العنـصر      

 الرتبـاط  ومعامـل ا   ،وكذلك معامل االرتباط بين درجة العنصر والمجموع الكلـي للمحـور          

  :المصحح
  

  )٢(جدول رقم  

  التحليل السيكومتري لمفردات محور أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة 

  العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض

رقم 
 العبارة

قيمة ألفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم  ن
 العبارة

قيمة ألفا 
إذا حذف 
 رالعنص

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

١٩٧ **٠,٧٩٥ ٠,٧٥٥١ ٠,٩٠٥٣ ١٩٧٦ **٠,٥٩٩ ٠,٥٤٢٩ ٠,٩١٦٧ ١
١٩٧ **٠,٨٢١ ٠,٧٧٥٨ ٠,٩٠٤٣ ١٩٧٧ **٠,٧٣٩ ٠,٧٠٨٧ ٠,٩٠٨٦ ٢
١٩٧ **٠,٧٧٤ ٠,٧١٥٠ ٠,٩٠٧٨ ١٩٧٨ **٠,٧٦٧ ٠,٦٨٣٥ ٠,٩٠٩٦ ٣
١٩٧ **٠,٧٩٨ ٠,٧٦٣١ ٠,٩٠٤٩ ١٩٧٩ **٠,٧٢٩ ٠,٦٥٩٩ ٠,٩١١٥ ٤
١٩٧ **٠,٦٧٦ ٠,٦٢١٥ ٠,٩١٣٣ ١٩٧١٠ **٠,٧٨٣ ٠,٧١٢٢ ٠,٩٠٧٩ ٥

   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
 هو معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر وبين الدرجة الكلية للمحور             :معامل االرتباط المصحح  * 

    .محذوفاً منه درجة العنصر

أساليب تخطيط المـوارد    (ابق يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور        من الجدول الس  

  .تساهم في زيادة الثبات لهذا المحور) البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض

 أن كل معامالت االرتباط بين المفـردات المكونـة لمحـور            )٢(كما يتضح من الجدول رقم      

وبـين  )  بالرئاسة العامة لرعاية الـشباب بمدينـة الريـاض         أساليب تخطيط الموارد البشرية   (

 وأن  ٠,٠١المجموع الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفاً منه درجة المفردة دالة عند مستوى             

  .٠,٧٧٥٨ و ٠,٥٤٢٩قيم معامالت االرتباط المصححة تراوحت بين 

ظيفي للعاملين  مقومات األمن الو  (وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محور        

  :تم استخدام معامل ألفا كرونباخ) بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

   



 

 -٦٦-

  )٣(جدول رقم 

  يوضح معامل ألفا كرونباخ

عدد   ن  المحور
  العبارات

قيمة معامل ألفا 
  كرونباخ

مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسـة      
  ٠,٨٩٦١  ١٥  ١٨٧  العامة لرعاية الشباب

وضحة أعاله يتضح أن ثبات محـور مقومـات األمـن الـوظيفي             من خالل النتائج الم   

 مما يـدل علـى ثبـات        )٠,٨٩٦١(للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتفع حيث بلغ         

  .المحور وصالحيته للتطبيق الميداني

مقومـات األمـن الـوظيفي للعـاملين        (التحليل السيكومتري للعناصر المكونة لمحور      

  ):ة الشباببالرئاسة العامة لرعاي

للتعرف على مدى إسهام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك مدى             

ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حـذف العنـصر      

 ومعامـل االرتبـاط     ،وكذلك معامل االرتباط بين درجة العنصر والمجموع الكلـي للمحـور          

  :المصحح

  )٤( رقم جدول

  التحليل السيكومتري لمفردات محور مقومات األمن الوظيفي 

  للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

رقم 
 العبارة

قيمة ألفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم  ن
 العبارة

قيمة ألفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
باط االرت

 بالمحور
 ن

١٨٧ **٠٫٦٨٤ ٠٫٦٦٤١ ٠٫٨٨٥٨ ١٨٧٩ **٠٫٢١٦ ٠٫١٥٩٥ ٠٫٩٠٢٥ ١
١٨٧ **٠٫٧١٤ ٠٫٦٧٦٨ ٠٫٨٨٥٠ ١٨٧١٠ *٠٫١٣٨ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٩٠٦١ ٢
١٨٧ **٠٫٦٦١ ٠٫٦١١٣ ٠٫٨٨٧٨ ١٨٧١١ **٠٫٦٣٥ ٠٫٦٠٣٠ ٠٫٨٨٨١ ٣
١٨٧ **٠٫٥٦٤ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٨٩٢١ ١٨٧١٢ **٠٫٥٤٧ ٠٫٤٩٤٤ ٠٫٨٩٢٤ ٤
١٨٧ **٠٫٧٠٠ ٠٫٦٥١٧ ٠٫٨٨٦١ ١٨٧١٣ **٠٫٧٤١ ٠٫٦٨٦٣ ٠٫٨٨٤٥ ٥
١٨٧ **٠٫٧٤٣  ٠٫٦٨٧١  ٠٫٨٨٤٤  ١٨٧١٤ **٠٫٧٦١  ٠٫٧١٦٨  ٠٫٨٨٤١  ٦
١٨٧ **٠٫٧٥٦  ٠٫٧٠٨١  ٠٫٨٨٣٨  ١٨٧١٥ **٠٫٦٧١  ٠٫٥٩٤١  ٠٫٨٨٨٥  ٧
١٨٧ **٠٫٦٨٩  ٠٫٦٥٤٢  ٠٫٨٨٦٢  ٨-  -  -  - -  

   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
 هو معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر وبين الدرجة الكلية للمحور             :باط المصحح معامل االرت * 

  .محذوفاً منه درجة العنصر
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مقومات األمن الـوظيفي    (من الجدول السابق يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور          

 فيمـا عـدا     تساهم في زيادة الثبات لهـذا المحـور       ) للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب    

) ٠,٩٠٦١ ،٠,٩٠٢٥( إلىواللتين كان حذفهما سيرفع من درجة الثبات        ) ٢ ،١(العبارتين رقم   

 ولكن الباحث رأى عدم حذفهما خاصـة وأنهمـا تتمتعـان        )٠,٨٩٦١(  على التوالي بدالً عن   

بدرجة عالية من صدق المحتوى من قبل المحكمين وصدق االتساق الداخلي كذلك مما يـدعم               

  .كما أن درجة الثبات في وجودهما مرتفعة األمر الذي يقلل من الحاجة لحذفهماوجودهما 

 أن كل معامالت االرتباط بين المفردات المكونة لمحور         )٤(كما يتضح من الجدول رقم      

وبين المجموع الكلي وكذلك    ) مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب       (

 وأن قيم معامالت االرتباط     ٠,٠١ منه درجة المفردة دالة عند مستوى        المجموع الكلي محذوفاً  

  .٠,٧١٦٨ و ٠,٠٦٠٢المصححة تراوحت بين 

المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط      (وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محور        

  :مل ألفا كرونباختم استخدام معا) إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

  )٥(جدول رقم 

  يوضح معامل ألفا كرونباخ

عدد   ن  المحور
  العبارات

قيمة معامل ألفا 
  كرونباخ

المعوقات التي تحول دون تفعيـل نـشاط        
إدارة تخطيط الموارد البـشرية بالرئاسـة       

  العامة لرعاية الشباب
٠,٨٦٤٦  ١٨  ١٦٣  

   

ر المعوقات التـي تحـول دون       من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات محو        

تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتفع حيـث بلـغ               

  . مما يدل على ثبات المحور وصالحيته للتطبيق الميداني)٠,٨٦٤٦(



 

 -٦٨-

المعوقات التي تحول دون تفعيل نـشاط  (التحليل السيكومتري للعناصر المكونة لمحور  

  ): الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشبابإدارة تخطيط

للتعرف على مدى إسهام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك مدى             

ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حـذف العنـصر      

ـ          ومعامـل االرتبـاط     ،ي للمحـور  وكذلك معامل االرتباط بين درجة العنصر والمجموع الكل

  :المصحح

  )٦(جدول رقم 

  التحليل السيكومتري لمفردات محور المعوقات التي تحول دون تفعيل 

  نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب


א 


א
א 


א
א 


א

 
 


א 


א
א 


א
א 


א

 
 

١٦٣ **٠٫٦٠١ ٠٫٥١٣١ ٠٫٨٥٦٥ ١٦٣١٠ **٠٫٣٠٠ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٨٧٣٨ ١
١٦٣ **٠٫٦٥٠ ٠٫٥٧٢٧ ٠٫٨٥٤١ ١٦٣١١ **٠٫٥٦٠ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٨٥٦٢ ٢
١٦٣ **٠٫٦٣٢ ٠٫٥٥٩١ ٠٫٨٥٤٣ ١٦٣١٢ **٠٫٦٦٢ ٠٫٦٧٢١ ٠٫٨٤٨٩ ٣
١٦٣ **٠٫٥٧٦ ٠٫٥١٠٢ ٠٫٨٥٦٢ ١٦٣١٣ **٠٫٦٠٦ ٠٫٥٨١٢ ٠٫٨٥٣١ ٤
١٦٣ **٠٫٤٨٣ ٠٫٤٤٧١ ٠٫٨٥٨٩ ١٦٣١٤ **٠٫٥٤٥ ٠٫٤٨٧٤ ٠٫٨٥٧٣ ٥
١٦٣ **٠٫٥١٠  ٠٫٤١٩١  ٠٫٨٥٩٩  ١٦٣١٥ **٠٫٥٥٦  ٠٫٥٢٣٧  ٠٫٨٥٦٣  ٦
١٦٣ **٠٫٤٤٠  ٠٫٣٥٣٧  ٠٫٨٦٣١  ١٦٣١٦ **٠٫٥٦٤  ٠٫٥٦٤٠  ٠٫٨٥٥١  ٧
١٦٣ **٠٫٤٩٨  ٠٫٣٧٥١  ٠٫٨٦٢١  ١٦٣١٧ **٠٫٥٢٣  ٠٫٤٩٨٦  ٠٫٨٥٧٥  ٨
١٦٣ **٠٫٥٨٣  ٠٫٤٩٦٦  ٠٫٨٥٦٩  ١٦٣١٨ **٠٫٥٥٦  ٠٫٤٦٦٦  ٠٫٨٥٨٣  ٩

   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** يالحظ 
 هو معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر وبين الدرجة الكلية للمحور             :معامل االرتباط المصحح  * 

  .محذوفاً منه درجة العنصر

المعوقات التـي تحـول     (من الجدول السابق يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور          

تـساهم فـي    ) تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب      دون تفعيل نشاط إدارة     

والتي كان حذفها سيرفع من درجة الثبات       ) ١(زيادة الثبات لهذا المحور فيما عدا العبارة رقم         

 ولكن الباحث رأى عدم حذفها خاصة وأنها تتمتع بدرجة          )٠,٨٦٤٦( بدالً عن ) ٠,٨٧٣٨( إلى

 المحكمين وصدق االتساق الداخلي كذلك مما يدعم وجودها         عالية من صدق المحتوى من قبل     

  .كما أن درجة الثبات في وجودها مرتفعة األمر الذي يقلل من الحاجة لحذفهما



 

 -٦٩-

 أن كل معامالت االرتباط بين المفردات المكونة لمحور         )٦(كما يتضح من الجدول رقم      

لبشرية بالرئاسة العامة لرعاية    المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد ا         (

وبين المجموع الكلي وكذلك المجموع الكلي محذوفاً منه درجة المفـردة دالـة عنـد               ) الشباب

  .٠,٦٧٢١ و ٠,٢٣٨٦ وأن قيم معامالت االرتباط المصححة تراوحت بين ٠,٠١مستوى 

وارد سبل تفعيل نشاط تخطيط الم    (وللتحقق من االتساق الداخلي والثبات لمفردات محور        

  :تم استخدام معامل ألفا كرونباخ) البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

  )٧(جدول رقم 

  يوضح معامل ألفا كرونباخ

  ن  المحور
عدد 
  العبارات

قيمة معامل ألفا 
  كرونباخ

سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البـشرية       

  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
٠,٩١٣١  ١٦  ١٨١  

   

ائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات محور سبل تفعيـل نـشاط تخطـيط     من خالل النت 

 مما يـدل علـى      )٠,٩١٣١(الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتفع حيث بلغ          

  .ثبات المحور وصالحيته للتطبيق الميداني

سبل تفعيل نـشاط تخطـيط المـوارد        (التحليل السيكومتري للعناصر المكونة لمحور      

  ):بالرئاسة العامة لرعاية الشبابالبشرية 

للتعرف على مدى إسهام العناصر المكونة للمحور في معامل ثبات المحور وكذلك مدى             

ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حـذف العنـصر      

االرتبـاط   ومعامـل    ،وكذلك معامل االرتباط بين درجة العنصر والمجموع الكلـي للمحـور          

  :المصحح
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  )٨(جدول رقم 

  التحليل السيكومتري لمفردات محور سبل تفعيل نشاط 

  تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

رقم 
 العبارة

قيمة ألفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم  ن
 العبارة

قيمة ألفا 
إذا حذف 
 العنصر

ل معام
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

١٨١ **٠,٦٥٣ ٠,٦١٤٨ ٠,٩٠٧٤ ١٨١٩ **٠,٦٦٨ ٠,٦١٧٧ ٠,٩٠٧٤ ١
١٨١ **٠,٦٥٢ ٠,٦٠٤٨ ٠,٩٠٧٨ ١٨١١٠ **٠,٧١٩ ٠,٦٩٦٥ ٠,٩٠٤٧ ٢
١٨١ **٠,٥٧٠ ٠,٤٩٥٣ ٠,٩١١١ ١٨١١١ **٠,٧٣٨ ٠,٦٩٦٨ ٠,٩٠٤٧ ٣
١٨١ **٠,٦٦٢ ٠,٦٢١٠ ٠,٩٠٧٤ ١٨١١٢ **٠,٧٥٩ ٠,٧٣٠٢ ٠,٩٠٣٨ ٤
١٨١ **٠,٥٤٧  ٠,٤٠١٧  ٠,٩١٣٨  ١٨١١٣ **٠,٦٥٦  ٠,٥٩٧٦  ٠,٩٠٧٩  ٥
١٨١ **٠,٦٦١  ٠,٥٩٧٣  ٠,٩٠٨١  ١٨١١٤ **٠,٦٦١  ٠,٥٧٤٩  ٠,٩٠٨٧  ٦
١٨١ **٠,٦٦٧  ٠,٥٧١٩  ٠,٩٠٨٧  ١٨١١٥ **٠,٧١٨  ٠,٦٢٧٨  ٠,٩٠٧٠  ٧
١٨١ **٠,٦٣٤  ٠,٥٣٤٦  ٠,٩٠٩٨  ١٨١١٦ **٠,٦٨١  ٠,٦٤٦٢  ٠,٩٠٦٧  ٨
   فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة  ** يالحظ

 هو معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على العنصر وبين الدرجة الكلية للمحور             :معامل االرتباط المصحح  * 
  .محذوفاً منه درجة العنصر

سبل تفعيل نشاط تخطيط    (من الجدول السابق يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور          

تساهم في زيادة الثبات لهذا المحور فيما عدا        )  العامة لرعاية الشباب   الموارد البشرية بالرئاسة  

 بـدالً عـن   ) ٠,٩١٣٨( إلـى والتي كان حذفها سيرفع من درجة الثبـات         ) ١٣(  العبارة رقم 

 ولكن الباحث رأى عدم حذفها خاصة وأنها تتمتع بدرجة عالية من صدق المحتوى              )٠,٩١٣١(

لي كذلك مما يدعم وجودها كما أن درجة الثبات فـي           من قبل المحكمين وصدق االتساق الداخ     

  .وجودها مرتفعة األمر الذي يقلل من الحاجة لحذفها

 أن كل معامالت االرتباط بين المفردات المكونة لمحور         )٨(كما يتضح من الجدول رقم      

وبـين المجمـوع    ) سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب         (

 وأن قـيم    ٠,٠١لي وكذلك المجموع الكلي محذوفاً منه درجة المفردة دالة عنـد مـستوى              الك

  .٠,٧٣٠٢ و ٠,٤٠١٧معامالت االرتباط المصححة تراوحت بين 
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   :إجراءات تطبيق أداة الدراسة

بعد الحصول على خطاب تعريف من المشرف يفيد بارتباط الباحث بالدراسات العليا تم             

 أفراد الدراسة، وطلب منهم إرجاعها مرة أخرى، ثم بعـد أسـبوعين             توزيع االستبيانات على  

 استبانة صالحة للتحليـل     )٢٢٨(تقريباً تم حصر االستبيانات التي تم جمعها حيث كان عددها           

يوماً وتم ذلك خالل الفصل الدراسي األول للعـام         ) ١٥(واستغرق توزيع االستبانات وجمعها     

  .هـ١٤٣٠/١٤٣١

) spss( ومعالجتها إحصائياً بالحاسب اآللي عن طريق برنـامج          ،لبياناتإدخال ا  وبعد ذلك تم  

  .ومن ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج

  :أساليب المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد مـن               

 Statisticalام الحزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   األساليب اإلحصائية المناسبة باستخد

Package for Social Sciences  والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز)SPSS.(  

 الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا المقياس       إلىوذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات        

، ثم  )٤=١-٥(تم حساب المدى   ، المستخدم في محاور الدراسة    )الحدود الدنيا والعليا  ( الخماسي

بعـد   )٠,٨٠= ٤/٥(تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الـصحيح أي     

) أو بداية المقياس وهي الواحد الـصحيح      ( أقل قيمة في المقياس      إلىذلك تم إضافة هذه القيمة      

  :وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي

o   المحور المراد   باختالفنحو كل عبارة    ) غير موافق بشدة  / أبداً  ( يمثل   ١,٨٠ إلى ١من 

  .قياسه

o   المحور المراد   باختالفنحو كل عبارة    ) غير موافق / نادراً  ( يمثل   ٢,٦٠ إلى ١,٨١من 

 .قياسه
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o   المحـور المـراد     باختالفنحو كل عبارة    ) محايد/ أحياناً  ( يمثل   ٣,٤٠ إلى ٢,٦١من 

 .قياسه

o   المحـور المـراد     باختالفنحو كل عبارة    ) موافق/ غالباً  ( يمثل   ٤,٢٠ إلى ٣,٤١من 

  .قياسه

o   المحـور   بـاختالف نحو كل عبـارة     ) موافق بشدة / دائماً  ( يمثل   ٥,٠٠ إلى ٤,٢١من 

 .المراد قياسه

  : التاليةاإلحصائيةوبعد ذلك تم حساب المقاييس 

خصية والوظيفية ألفراد عينـة     التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الش       -١

الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التـي تتـضمنها أداة             

  .الدراسة

وذلك لمعرفـة مـدى    " Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  -٢

ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة مـن عبـارات متغيـرات               

اسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حـسابي              الدر

  . موزون

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفـراد          " Mean" المتوسط الحسابي    -٣

، مع العلم بأنه يفيـد فـي        )متوسط متوسطات العبارات  (الدراسة عن المحاور الرئيسة     

 . حسابيترتيب المحاور حسب أعلى متوسط

 للتعـرف علـى مـدى    "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  -٤

انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيـرات الدراسـة، ولكـل              

ويالحظ أن االنحـراف المعيـاري     . محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي      

اسة لكل عبارة مـن عبـارات متغيـرات         يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدر      

 جانب المحاور الرئيسة، فكلما اقتربـت قيمتـه مـن الـصفر تركـزت               إلىالدراسة،  

 .االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس
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 )Independent Sample T-test( للعينـات المـستقلة   )ت( اختبـار تم استخدام  -٥

  مجتمـع  ة بين اتجاهات أفراد   للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائي         

 . فئتينإلى متغيراتهم التي تنقسم باختالفالدراسة نحو محاور الدراسة 

 تخطـيط   أسـاليب تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد داللة العالقة بين متغيري            -٦

 .الموارد البشرية ومقومات األمن الوظيفي

 اختالف آراء مجتمع الدراسـة      تم استخدام اختبار مربع كاي للتحقق من مدي تجانس أو          -٧

 حول فقرات المحاور المختلفة

 للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللـة           )تحليل التباين األحادي  (تم استخدام    -٨

 الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيـراتهم         مجتمع إحصائية بين اتجاهات أفراد   

 . أكثر من فئتينإلىالشخصية والوظيفية التي تنقسم 

 لتحديد صالح الفروق بـين فئـات المتغيـرات          )أقل فرق معنوي  ( )LSD(تم استخدام    -٩

 أكثر من فئتين وذلك إذا ما أوضح اختبـار تحليـل            إلىالشخصية والوظيفية التي تنقسم     

 .التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئات هذه المتغيرات
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  :تمهيد

 تحديد أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية         إلىتهدف الدراسة الحالية    

 التعرف علي مقومات األمن الوظيفي للعاملين       إلىنة الرياض، كما تهدف الدراسة      الشباب بمدي 

 الوقوف على المعوقات التي تحـول دون        إلى وتهدف الدراسة    ،بالرئاسة العامة لرعاية الشباب   

التعرف على سبل   و ،تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب         

 التعـرف علـى     يضاًوأ ،يط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب      تفعيل نشاط تخط  

عالقة تخطيط الموارد البشرية بتحقيق األمن الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامـة لرعايـة              

 فـي آراء    اإلحـصائية  الفروق ذات الداللـة       علي  التعرف وكذلك ،الشباب في مدينة الرياض   

 الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة      واألمنن تخطيط الموارد البشرية     المبحوثين تجاه العالقة بي   

 وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خالل       ،الوظيفيةشباب وفقاً لمتغيراتهم الشخصية و    لرعاية ال 

من الـوظيفي للعـاملين     ألما عالقة تخطيط الموارد البشرية با     (اإلجابة على التساؤل الرئيسي     

  :التاليةوالذي تتفرع منه األسئلة الفرعية )  الشباب بالرياضبالرئاسة العامة لرعاية

  ما أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض ؟  .١

 ما هي مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ؟  .٢

ط الموارد البشرية بالرئاسـة     ما هي المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطي          .٣

 العامة لرعاية الشباب ؟ 

 ما سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ؟ .٤

ما عالقة أساليب تخطيط الموارد البشرية بمقومات األمن الـوظيفي لـدى العـاملين               .٥

 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض ؟
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 ذات داللة إحصائية في آراء المبحوثين تجاه العالقـة بـين تخطـيط              هل هناك فروق   .٦

من الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً        ألالموارد البشرية وسياسات ا   

 لمتغيراتهم الشخصية و الوظيفية ؟ 

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليهـا فـي ضـوء أسـئلة                 

  :أهدافها مع تفسير النتائج والدراسة،

      :النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة

تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بمـدي تطبيـق متطلبـات               

 مـدة   – المـستوي التعليمـي    –العمر  (السالمة في المدارس الحكومية بنين بالدمام متمثلة في         

وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن     ). ت التدريبية في مجال العمل     عدد الدورا  –الخدمة في العمل    

  : تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة على النحو التالي

 )٩(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

 النسبة التكرار العمر
  ٤,٤  ١٠   سنة٢٥أقل من 

  ١٨,٠  ٤١   سنة٣٠ أقل من إلى ٢٥من 
  ٣٠,٧  ٧٠  سنة ٣٥ أقل من إلى ٣٠من 
  ٢٥,٩  ٥٩   سنة٤٠ أقل من إلى ٣٥من 
  ٢١,١  ٤٨   سنة فأكثر٤٠من 

  %١٠٠  ٢٢٨  المجموع

  

% ٣٠,٧ من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته         )٧٠( أن   )٩(يتضح من الجدول رقم     

 سنة وهم الفئة األكثـر مـن   ٣٥ أقل من إلى ٣٠من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من   

من إجمـالي أفـراد عينـة       % ٢٥,٩منهم يمثلون ما نسبته     ) ٥٩(دراسة، في حين أن     أفراد ال 

% ٢١,١منهم يمثلون ما نـسبته      ) ٤٨( سنة، مقابل    ٤٠ اقل من    إلى ٣٥الدراسة أعمارهم من    

منهم يمثلون ما نسبته    ) ٤١( بينما   ، سنة فأكثر  ٤٠من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من        
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) ١٠( و   ، سنة ٣٠ اقل من    إلى سنة   ٢٥ عينة الدراسة أعمارهم من      من إجمالي أفراد  % ١٨,٠

  . سنة٢٥من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم اقل من % ٤,٤منهم يمثلون ما نسبته 

 )١٠(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المستوي التعليمي

 النسبة التكرار المستوي التعليمي

  ١٩,٧  ٤٥  يثانو
  ٢٥,٤  ٥٨  دبلوم

  ٥٤,٨  ١٢٥  جامعي فأعلى
  %١٠٠  ٢٢٨  المجموع

% ٥٤,٨من أفراد عينة الدراسة يمثلون مانـسبته        ) ١٢٥(أن  ) ١٠(يتضح من الجدول    

 مـن أفـراد     األكثر أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي جامعي فأعلي وهم الفئة           إجماليمن  

 أفراد عينة الدراسة مـستواهم      إجماليمن  % ٢٥,٤منهم يمثلون مانسبته    ) ٥٨(مقابل  ، الدراسة

 أفراد عينة الدراسـة     إجماليمن  % ١٩,٧نسبته   منهم يمثلون ما  ) ٤٥(مقابل  ، التعليمي دبلوم   

  .مستواهم التعليمي ثانوي

 )١١(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير مدة الخدمة في العمل 

 النسبة التكرار مدة الخدمة
  ١٩,٣  ٤٤   سنوات٥أقل من 

  ٣٢,٥  ٧٤   سنوات١٠ أقل من إلى سنوات ٥من 
  ٢٥,٤  ٥٨   سنة١٥ أقل من إلى سنوات ١٠من 
  ١١,٨  ٢٧   سنة٢٠ أقل من إلى سنة ١٥من 
  ١١,٠  ٢٥   سنة فأكثر٢٠من 

  %١٠٠  ٢٢٨  المجموع

 من أفراد عينة الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته            )٧٤( أن   )١١(يتضح من الجدول رقم     

 ١٠ أقل من    إلى سنوات   ٥راد عينة الدراسة مدة خدمتهم في العمل من         من إجمالي أف  % ٣٢,٥

% ٢٥,٤منهم يمثلون ما نسبته     ) ٥٨(سنوات وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، في حين أن           

 سـنة،   ١٥ أقل من    إلى سنوات   ١٠من إجمالي أفراد عينة الدراسة مدة خدمتهم في العمل من           
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من إجمالي أفراد عينة الدراسة مدة خـدمتهم فـي          % ١٩,٣منهم يمثلون ما نسبته     ) ٤٤(مقابل

من إجمالي أفراد عينـة     % ١١,٨منهم يمثلون ما نسبته     ) ٢٧( سنوات، بينما    ٥العمل أقل من    

منهم يمثلـون مـا     ) ٢٥( و ، سنة ٢٠ أقل من    إلى سنة   ١٥الدراسة مدة خدمتهم في العمل من       

  .فأكثر سنة ٢٠تهم في العمل من من إجمالي أفراد عينة الدراسة مدة خدم% ١١,٠نسبته 
  

 )١٢(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير عدد الدورات التدريبية في مجال العمل

 النسبة التكرار الدورات التدريبية

  ٩,٦  ٢٢  لم أحصل على دورة تدريبية
  ١٩,٧  ٤٥  دورة واحدة

  ٢٥,٠  ٥٧  دورتان
  ١٨,٠  ٤١  ثالث دورات

  ٢٧,٦  ٦٣  أربع دورات فأكثر
  %١٠٠  ٢٢٨  المجموع

 عينة الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته          أفراد من   )٦٣( أن   )١٢(يتضح من الجدول رقم     

 عينة الدراسة عدد دوراتهم التدريبية في مجال العمل أربع دورات           أفرادمن إجمالي   % ٢٧,٦

% ٢٥,٠ه  منهم يمثلون ما نـسبت    ) ٥٧(فأكثر وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، في حين أن           

) ٤٥( مقابـل  ، عينة الدراسة عدد دوراتهم التدريبية في مجال العمل دورتان         أفرادمن إجمالي   

 عينة الدراسة عدد دوراتهم التدريبيـة فـي         أفرادمن إجمالي   % ١٩,٧منهم يمثلون ما نسبته     

 عينـة   أفرادمن إجمالي   % ١٨,٠منهم يمثلون ما نسبته     ) ٤١( بينما ،مجال العمل دورة واحدة   

منهم يمثلون ما نـسبته     ) ٢٢(راسة عدد دوراتهم التدريبية في مجال العمل ثالث دورات، و         الد

  .من إجمالي أفراد عينة الدراسة لم يتحصلوا على أي دورات تدريبية في مجال العمل% ٩,٦
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  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

مة لرعاية الـشباب    ما أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العا      : " السؤال األول 

 ؟"بمدينة الرياض 

للتعرف على أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الـشباب بمدينـة             

نحرافات المعياريـة   الالرياض تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وا        

ط الموارد البـشرية    والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور أساليب تخطي         

     :بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

  )١٣(جدول رقم 
 عينة الدراسة على عبارات محور أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة أفراداستجابات 

  توسطات الموافقةالعامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب م

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً دائماً %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة ٢قيمة كا المعياري

٦٣١١٧٣٦١٠٢ ك

١ 

ــع  جمــ
وتحــديث 
البيانـــات 
اإلحصائية 

ــول  حــ
نــشاطات 
ــسة  المؤس

 وأهدافها 

% ٠,٩  ٢٧,٦٥١,٣١٥,٨٤,٤
١**٤,٠٠٠,٨٣٢١٨٩,٩٣٩٠,٠٠ 

٥ ٥٠١٢٠٤٤٩ ك

٢ 

تحليل قـوة   
العمــــل 
الحالية في  
ــسة  المؤس
من حيـث   
ــاءات  الكف
ــداد  واألع
ــا  ومقارنته
بقوة العمل  
ــب  الواجـ

 توفرها 

% ٢١,٩٥٢,٦١٩,٣٣,٩٢,٢
٢**٣,٨٨٠,٨٧٠١٨٧,٣٩٥٠,٠٠ 

٥٨١١٠٣١١٢١١ ك

٦ 

إعداد خطة  
ــوارد  للمـ
ــشرية  البـ
ــشاملة  الـ

 بالمؤسسة 

% ٥,٠ ٢٦,١٤٩,٥١٤,٠٥,٤
٣**٣,٨٦١,٠٢٤١٥٣,٩٠١٠,٠٠ 

   فأقل٠٫٠١فروق دالة عند مستوى ** 
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  )١٣(تابع جدول رقم 

رقم  درجة الموافقة التكرار
نسبة ال العبارة العبارة

  أبدًا  نادرًا  أحيانًا  غالبًا دائمًا %
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة ٢قيمة آا المعياري

٥٦٩٦٣٧١٤٧ ك

٧ 

داد  إع
ارير  التق
ول  ح
ستوى  م
وارد  الم
شرية  الب

 الحالية 

% ٢٦٫٧٤٥٫٧١٧٫٦٦٫٧٣٫٣
٤**٣٫٨٦٠٫٩٩٧١٢٢٫٥٢٤٠٫٠٠ 

٥٨٩٣٥٠١٤٧ ك

٨ 

إعداد خطط   
دريب  الت
سة  بالمؤس
وارد  للم
شرية  الب

 الحالية 

% ٢٦٫١٤١٫٩٢٢٫٥٦٫٣٣٫٢
٥**٣٫٨٢٠٫٩٩٦١١٠٫٣٨٧٠٫٠٠ 

٧٥٧٣٤٧٢٧٦ ك

١٠ 

شة  مناق
ات  احتياج
سام  األق
األخرى من   

 العاملين 
% ٣٢٫٩٣٢٫٠٢٠٫٦١١٫٨٢٫٦

٦**٠٫٠٠ ٣٫٨١١٫١٠٢٧٧٫٤٣٩ 

٥٨٩١٥٥١٦٨ ك

٣  

داد  إع
ات  الدراس
عن مصادر   
وارد  الم
شرية  الب
ل  داخ

  المؤسسة

% ٢٥٫٤٣٩٫٩٢٤٫١٧٫٠٣٫٥
٧**٣٫٧٧١٫٠٢١١٠٠٫٧٢٨٠٫٠٠  

٥٢٩٩٤٨٢٣٦ ك

٩  

د أسس  تحدي
ايير  ومع
يط  التخط
وارد  للم
شرية  الب

 بالمؤسسة 

% ٢٢٫٨٤٣٫٤٢١٫١١٠٫١٢٫٦
٨**٣٫٧٤١٫٠٠٧١٠٩٫١٤٩٠٫٠٠  

٥ 

ة  دراس
ط  الخط
ة  األولي
وارد  للم
شرية  الب
صل   ي ت الت
ن  م

اإلدارات 
 ة المختلف

 ٩**٥٠١٠٣٤٥٢٠١٠٣٫٧١١٫٠٤٢١١٤٫٨٥١٠٫٠٠ ك

  . فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 
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  )١٣( تابع جدول رقم 

رقم  درجة الموافقةالتكرار
النسبة  العبارةالعبارة

غالدائمًا %
  بًا

أحيا
 أبدًا نادرًا  نًا

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
الرتبة الداللة ٢آا

٤٥٩٨٤٦٢١١٦ ك

٤ 

داد  إع
الدراسات 
واألبحاث 
ن   ع
صادر  الم
الخارجية 
وارد  للم

 البشرية 

% ١٩٫٩٤٣٫٤٢٠٫٤٩٫٣٧٫١
١٠**١٫١٢٠٩٣٫٥١٣٠٫٠٠ ٣٫٦٠

 - ٠٫٧٥ ٣٫٨٠ المتوسط العام 

   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 

دراسة موافقون غالبـاً علـى      من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة ال         

أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينـة الريـاض بمتوسـط              

 إلـى  ٣,٤١من  (وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي           ) ٥ من   ٣,٨٠(

  . خيار غالباً على أداة الدراسةإلىوهي الفئة التي تشير ) ٤,٢٠

نتائج أن قيم مربع كاي لجميع العبارات كانت دالة إحصائياً عند مـستوى             ويتضح من ال  

  .الدراسة حول هذه العبارات مجتمع  فأقل مما يبين تباين وجهات نظر أفراد ٠,٠١

 في موافقة أفراد عينة الدراسة على أساليب تخطيط         اًويتضح من النتائج أن هناك تجانس     

ة الشباب بمدينة الرياض حيث تراوحـت متوسـطات         الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاي    

موافقتهم حول أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض            

وهي متوسطات تقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسـي           ) ٤,٠٠ إلى ٣,٦٠(ما بين   

ح التجانس في موافقة أفراد عينة الدراسـة        على أداة الدراسة مما يوض    ) غالباً (إلى تشير   لتيوا

على أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الريـاض حيـث              

يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون غالباً على عـشرة مـن أسـاليب تخطـيط             

  ض وتتمثل فـي العبـارات رقـم        الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الريا       
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والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقـة أفـراد عينـة           ) ٤ ،٥ ،٩ ،٣ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٦ ،٢ ،١(

  :الدراسة عليها غالباً كالتالي

جمع وتحديث البيانـات اإلحـصائية حـول نـشاطات           " ي وه )١(جاءت العبارة رقم     .١

اد عينة الدراسة عليها غالبـاً      بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفر     " المؤسسة وأهدافها   

 أن القائمين على أمر الرئاسـة       إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٠(بمتوسط  

العامة لرعاية الشباب يحرصون على توفير جميع المعلومات الالزمة حـول الرئاسـة             

 والتي من شأنها المساعدة في تحقيق أهدافها ولذلك عادة ما يتم جمع وتحديث البيانـات              

  .اإلحصائية حول نشاطات المؤسسة وأهدافها

تحليل قوة العمل الحالية في المؤسسة من حيث الكفاءات          " ي وه )٢(جاءت العبارة رقم     .٢

بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد      " واألعداد ومقارنتها بقوة العمل الواجب توفرها       

 أن  إلـى حث هذه النتيجة    ويعزو البا ) ٥ من   ٣,٨٨(عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسط      

القائمين على أمر الرئاسة العامة لرعاية الشباب يحرصون على معرفة النقص في قوة             

العمل بصورة دورية والعمل على تغطيته لدفع عجلة العمل ولذلك عادة ما يحرصـون              

على تحليل قوة العمل الحالية في المؤسسة من حيث الكفاءات واألعداد ومقارنتها بقوة             

 .الواجب توفرهاالعمل 

" إعداد خطة للمـوارد البـشرية الـشاملة بالمؤسـسة           "  وهي   )٦(جاءت العبارة رقم     .٣

) ٥ من   ٣,٨٦(بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسط            

 أن القائمين على أمر الرئاسة العامة لرعايـة الـشباب           إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

ى توفير حاجة العمل من القوى البشرية وكذلك يهتمون بمعرفة احتياجات           يحرصون عل 

القوى العاملة من التدريب والتأهيل من أجل تحسين مستوى أداء القوى العاملة ولـذلك              

  .عادة ما يحرصون على إعداد خطة للموارد البشرية الشاملة بالمؤسسة

"  الموارد البـشرية الحاليـة     ل مستوى إعداد التقارير حو  "وهي   )٧(جاءت العبارة رقم     .٤

 مـن   ٣,٨٦(بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسط            
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 أن القائمين على أمر الرئاسة العامة لرعاية الشباب         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥

ئهـا   القوى العاملة الموجودة من أجل تفعيل أدا       إنتاجيةيحرصون على تحسين مستوى     

ودورها في تحقيق أهداف العمل ولذلك عادة ما يحرصون على إعداد التقارير حـول              

 .مستوى الموارد البشرية الحالية

إعداد خطط التدريب بالمؤسسة للموارد البشرية الحالية       "  وهي   )٨(جاءت العبارة رقم     .٥

 من  ٣,٨٢( بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسط          " 

 أن القائمين على أمر الرئاسة العامة لرعاية الشباب         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥

يحرصون على تلبية حاجات القوى العاملة من التدريب والتأهيل مـن أجـل تحـسين               

مهاراتها في العمل ولذلك عادة ما يحرصون على إعداد خطـط التـدريب بالمؤسـسة      

  .للموارد البشرية الحالية

" مناقشة احتياجات األقسام األخـرى مـن العـاملين          "  وهي   )١٠(جاءت العبارة رقم     .٦

 مـن  ٣,٨١(بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسط   

 أن القائمين على أمر الرئاسة العامة لرعاية الشباب         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥

جميع األقسام من القوى العاملـة لتحـسين أداء العمـل           يحرصون على تلبية حاجات     

 من خالل إعادة توزيع القوى العاملة       األقسامبصورة عامة والعمل على تغطية حاجات       

على األقسام أو استقطاب عمالة جديدة ولذلك عادة ما يحرصون على مناقشة احتياجات             

  .األقسام األخرى من العاملين

عداد الدراسات عن مصادر الموارد البـشرية داخـل         إ"  وهي   )٣(جاءت العبارة رقم     .٧

بالمرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسـط            " المؤسسة  

 أن القائمين على أمر الرئاسـة العامـة         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٧٧(

 مـن العمالـة     لرعاية الشباب يحرصون على معرفة حاجة العمل وكيفيـة تغطيتهـا          

الموجودة بطرق علمية ولذلك عادة ما يحرصون على إعداد الدراسات عـن مـصادر              

  .الموارد البشرية داخل المؤسسة
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تحديد أسـس ومعـايير التخطـيط للمـوارد البـشرية      "  وهي )٩(جاءت العبارة رقم     .٨

توسـط  بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بم          " بالمؤسسة  

 أن القائمين على أمر الرئاسـة العامـة         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٧٤(

لرعاية الشباب يحرصون على تخطيط القوى العاملة في العمل بصورة علمية سـليمة             

تغطي حاجة العمل ولذلك عادة ما يحرصون على تحديد أسـس ومعـايير التخطـيط               

  .للموارد البشرية بالمؤسسة

دراسة الخطط األولية للموارد البشرية التي تـصل مـن   "  وهي )٥(رة رقم  جاءت العبا  .٩

بالمرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالبـاً           " اإلدارات المختلفة   

 أن القائمين على أمر الرئاسـة       إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٧١(بمتوسط  

دعم عملية التخطيط للقوى العاملة والبحث فـي        العامة لرعاية الشباب يحرصون على      

أفضل السبل لتغطية حاجة العمل منها ولذلك عادة ما يحرصون على دراسة الخطـط              

  .األولية للموارد البشرية التي تصل من اإلدارات المختلفة

إعداد الدراسات واألبحاث عن المـصادر الخارجيـة        "  وهي   )٤(جاءت العبارة رقم     .١٠

 بالمرتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهـا غالبـاً             "للموارد البشرية   

 أن القائمين على أمر الرئاسـة       إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٦٠(بمتوسط  

العامة لرعاية الشباب يحرصون على استقطاب الكوادر المؤهلة من المصادر الخارجية           

ينه ولذلك عادة ما يحرصون على إعداد       لتغطية حاجة العمل ودفع عملية تطويره وتحس      

 .الدراسات واألبحاث عن المصادر الخارجية للموارد البشرية
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ما هي مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية         : "السؤال الثاني 

  ؟"الشباب 

للتعرف على مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب تم حساب            

 المعيارية والرتب السـتجابات     واالنحرافاتلتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية      ا

 عينة الدراسة على عبارات محور مقومات األمن الوظيفي للعـاملين بالرئاسـة العامـة               أفراد

   :لرعاية الشباب وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

  )١٤(جدول رقم 
راسة على عبارات محور مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة  عينة الدأفراداستجابات 

  العامة لرعاية الشباب مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
 درجة الموافقةالتكرار

رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة ٢قيمة آاالمعياري

 ١ ١٢٤٣٠١ ٧٢ ك
١ 

ة  دائمي
ة  الوظيف
ة  العام
واستقرارها 

% ٠٫٤ ٥٤٫٤١٣٫٢٠٫٤ ٣١٫٦
١**٠٫٦٩٣٢٤٢٫٦٥٨٠٫٠٠ ٤٫١٦ 

 ١ ١٠٩٣٠٨ ٧٢ ك
٩ 

ساس  اإلح
ي  ة ف بالثق

٣٢٫٧٤٩٫٥١٣٫٦٣٫٦٠٫٥ % األداء 
٢**٠٫٨٠١١٨٩٫٧٧٣٠٫٠٠ ٤٫١٠ 

 - ١٢٤٣٤٤ ٦٥ ك
٢ 

دخل  ال
ت ا لثاب

 -٢٨٫٦٥٤٫٦١٥٫٠١٫٨ % والمستقر 
٣**٠٫٧٠٦١٣٩٫٠٤٤٠٫٠٠ ٤٫١٠ 

 - ١٠٦٣٣٨ ٧١ ك

٦ 

سن  ح
ين    العالقة ب
رئيس  ال
والمرؤوس 

% ١٥٫١٣٫٧ ٣٢٫٦٤٨٫٦- 
٤**٠٫٧٨٥١٠١٫٨١٧٠٫٠٠ ٤٫١٠ 

 - ٦٧١١٦٣٠١٠ ك
٨ 

روف   ظ
ل  العم

 -٣٠٫٠٥٢٫٠١٣٫٥٤٫٥ % مالئمة 
٥**٠٫٧٨٢١١٦٫٨٢١٠٫٠٠ ٤٫٠٨ 

 ١ ١٢٣٣٦٥ ٥٨ ك
١٢ 

تقرار  االس
شعور  وال

٢٦٫٠٥٥٫٢١٦٫١٢٫٢٠٫٤ % باألمن 
٦**٠٫٧٤٣٢٢١٫٢٠٨٣٠٫٠٠ ٤٫٠٤ 

 ٤ ١١٧٣٢٦ ٦٢ ك

٣  

وفر  ت
ضمانات  ال
ا  والمزاي

 الوظيفية 
% ٢٨٫١٥٢٫٩١٤٫٥٢٫٧١٫٨ 

٧**٠٫٨٣٦٢٠٠٫٠١٨٠٫٠٠ ٤٫٠٣  

   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 
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  )١٤(تابع جدول رقم 
 درجة الموافقةالتكرار

رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة٢قيمة آاالمعياري

 ١ ٤٨١٠ ٩٧ ٧١ ك

١٥  

وفر  ت
ات  اإلمكان
ة  المادي
ة  والمعنوي
از  إلنج
ال  األعم

 بكفاءة 

% ٣١٫٣٤٢٫٧٢١٫١٤٫٤٠٫٤ 
٨**٠٫٨٦٢١٤٤٫٢٥٦٠٫٠٠ ٤٫٠٠  

 ٣ ٤٦٩ ٩٣ ٧٢ ك
٥ 

وافز  الح
ة  المادي
٣٢٫٣٤١٫٧٢٠٫٦٤٫٠١٫٣ % والمعنوية 

٩**٠٫٩٠٣١٣٦٫٦١٩٠٫٠٠ ٤٫٠٠ 

 - ١١٠٣٢٢١ ٦٥ ك

٧ 

ة  طبيع
ة  الوظيف
ه   ا تقدم وم
من فرص 
ي م التعل
 والتدريب

% ٢٨٫٥٤٨٫٢١٤٫٠٩٫٢- 
١٠**٠٫٨٩٢٨٤٫١٠٥٠٫٠٠ ٣٫٩٦

 ٢ ١١١٣٧١٤ ٦٠ ك

١٣ 

وفر  ت
المعلومات 
الكافية عن  

 العمل 
% ٢٦٫٨٤٩٫٦١٦٫٥٦٫٣٠٫٩

١١**٠٫٨٧٤١٦٦٫٤٠٢٠٫٠٠ ٣٫٩٥

 ٢ ٤٣١٧ ٩٦ ٦٧ ك

١٤ 

م  تفه
اء  الرؤس
شاآل  لم
ل  العم
 والعاملين 

% ٢٩٫٨٤٢٫٧١٩٫١٧٫٦٠٫٩
١٢**٠٫٩٣٣١٢٧٫١٥٦٠٫٠٠ ٣٫٩٣

 ٢ ١١٢٤٧١٤ ٥٠ ك

٤ 

ة  المكان
االجتماعية 
التي تحقق   
ة  الوظيف

 العامة 

% ٢٢٫٢٤٩٫٨٢٠٫٩٦٫٢٠٫٩
١٣**٠٫٨٦٣١٦٢٫٨٤٤٠٫٠٠ ٣٫٨٦

 ١ ١١٤٤٥١٦ ٤٧ ك

١١ 

شارآة  الم
د   ي تحدي ف
رق  ط
اليب  وأس

 العمل 

% ٢١٫١٤١٫١٢٠٫٢٧٫٢٠٫٤
١٤**٠٫٨٤٩١٦٩٫٠٨٥٠٫٠٠ ٣٫٨٥

 ٣ ١٠٤٥٩١٠ ٥٠ ك
١٠  

شارآة  الم
ع   ي وض ف

٢٢٫١٤٦٫٠٢٦٫١٤٫٤١٫٣ % األهداف 
١٥**٠٫٨٦٨١٤٨٫٠٢٧٠٫٠٠ ٣٫٨٣

 - ٠٫٥٢ ٤٫٠٠ المتوسط العام 

   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 
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اله يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على وجـود          من خالل النتائج الموضحة أع     

وهو ) ٥ من   ٤,٠٠(مقومات لألمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمتوسط          

وهـي الفئـة    ) ٤,٢٠ إلى ٣,٤١من  (متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي          

  . خيار موافق على أداة الدراسةإلىالتي تشير 

تضح من النتائج أن قيم مربع كاي لجميع العبارات كانت دالة إحصائياً عند مـستوى               وي

  . الدراسة حول هذه العباراتمجتمع فأقل مما يبين تباين وجهات نظر أفراد ٠,٠١

 في موافقة أفراد عينة الدراسة على مقومات األمـن          اًويتضح من النتائج أن هناك تجانس     

امة لرعاية الشباب حيث تراوحت متوسطات مـوافقتهم حـول          الوظيفي للعاملين بالرئاسة الع   

) ٤,١٦ إلـى  ٣,٨٣(مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ما بـين            

) موافق (إلىوهي متوسطات تقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي واللتين تشيران             

افقة أفراد عينة الدراسة على مقومـات األمـن         على أداة الدراسة مما يوضح التجانس في مو       

الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حيث يتضح مـن النتـائج أن أفـراد عينـة                 

الدراسة موافقون على وجود خمسة عشر من مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة             

 ،١٤ ،١٣ ،٧ ،٥ ،١٥ ،٣ ،١٢ ،٨ ،٦ ،٢ ،٩ ،١(لرعاية الشباب وتتمثل في العبارات رقـم        

  :والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي) ١٠ ،١١ ،٤

بالمرتبة األولى من   " دائمية الوظيفة العامة واستقرارها     "  وهي   )١(جاءت العبارة رقم     .١

ـ  ) ٥ من   ٤,١٦(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط         ث هـذه   ويعزو الباح

 أن دائمية الوظيفة العامة واستقرارها يزيد من شعور العاملين باالسـتقرار            إلىالنتيجة  

  .في العمل مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبة الثانية مـن حيـث   " اإلحساس بالثقة في األداء     "  وهي   )٩(جاءت العبارة رقم     .٢

ويعزو الباحث هذه النتيجـة     ) ٥  من ٤,١٠(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط       

 أن اإلحساس بالثقة في األداء يجعل الفرد يثق في قدراته ومهارته مما يزيـد مـن                 إلى
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شعوره بحاجة العمل إليه وعدم الرغبة في االستغناء عنه مما يعزز من شعوره باألمن              

 .الوظيفي

لثـة مـن حيـث      بالمرتبة الثا " الدخل الثابت والمستقر    "  وهي   )٢(جاءت العبارة رقم     .٣

ويعزو الباحث هذه النتيجـة     ) ٥ من   ٤,١٠(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط       

 أن الدخل الثابت والمستقر يجعل العاملين ال يفكرون في البحث عن وظائف أخرى              إلى

  .مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبة الرابعة   " حسن العالقة بين الرئيس والمرؤوس    "  وهي   )٦(جاءت العبارة رقم     .٤

ويعزو الباحث هذه   ) ٥ من   ٤,١٠(من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط         

 أن حسن العالقة بين الرئيس والمرؤوس يزيد من رضا العاملين عن العمل             إلىالنتيجة  

 .وعدم رغبتهم في تركه مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبة الخامسة مـن حيـث      " وف العمل مالءمة    ظر"  وهي   )٨(جاءت العبارة رقم     .٥

ويعزو الباحث هذه النتيجـة     ) ٥ من   ٤,٠٨(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط       

 أن مالءمة ظروف العمل تجعل العاملين يرغبون في االستمرار في العمل والتـي              إلى

  .يشعرون بالراحة فيها مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبة الـسادسة مـن     " االستقرار والشعور باألمن    "  وهي   )١٢(ارة رقم   جاءت العب  .٦

ويعزو الباحث هذه   ) ٥ من   ٤,٠٤(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها غالباً بمتوسط         

 التمسك بعملهـم    إلى أن االستقرار والشعور باألمن يجعل العاملين يميلون         إلىالنتيجة  

  .األمن الوظيفيوالحرص عليه مما يعزز من شعورهم ب

بالمرتبة السابعة من   " توفر الضمانات والمزايا الوظيفية     "  وهي   )٣(جاءت العبارة رقم     .٧

ويعزو الباحـث هـذه     ) ٥ من   ٤,٠٣(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط        

 أن توفر الضمانات والمزايا الوظيفية تجعل العاملين يشعرون باهتمام العمل           إلىالنتيجة  

  .هم ومساهمته في تلبيتها عليه مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفيبحاجات
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توفر اإلمكانات المادية والمعنوية إلنجـاز األعمـال        "  وهي   )١٥(جاءت العبارة رقم     .٨

 من  ٤,٠٠(بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط           " بكفاءة  

وفر اإلمكانات المادية والمعنوية إلنجاز األعمال       أن ت  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥

 بضغوط العمل مما يزيد     إحساسهمبكفاءة يزيد من سهولة العمل لدى العاملين ويقلل من          

  .من رغبتهم في العمل األمر الذي يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

ة من حيـث    بالمرتبة التاسع " الحوافز المادية والمعنوية    "  وهي   )٥(جاءت العبارة رقم     .٩

ويعزو الباحث هذه النتيجـة     ) ٥ من   ٤,٠٠(موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط       

 أن حصول العاملين على الحوافز المادية والمعنوية يزيد مـن ارتبـاطهم بالعمـل              إلى

ويحسن من شعورهم بالتقدير لجهودهم في العمل األمر الذي يزيد من تمسكهم به ممـا               

  . الوظيفييعزز من شعورهم باألمن

" طبيعة الوظيفة وما تقدمه من فرص التعليم والتدريب         "  وهي   )٧(جاءت العبارة رقم     .١٠

) ٥ مـن  ٣,٩٦(بالمرتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط          

 أن مناسبة طبيعة الوظيفة وما تقدمه من فرص التعلـيم           إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

ن يزيد من شعور العاملين باالهتمام بمستقبلهم وحاجتهم للتعليم األمـر           والتدريب للعاملي 

  .الذي يزيد من تمسكهم بالعمل مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبة الحادية  " توفر المعلومات الكافية عن العمل      "  وهي   )١٣(جاءت العبارة رقم     .١١

ـ         ةعشر ويعـزو  ) ٥ مـن    ٣,٩٥(ط   من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوس

 أن توفر المعلومات الكافية عن العمل يزيد من وضوح مهـام            إلىالباحث هذه النتيجة    

العمل لدى العاملين األمر الذي يزيد من رغبتهم في العمل مما يعزز مـن شـعورهم                

 .باألمن الوظيفي

تبـة  بالمر" تفهم الرؤساء لمشاكل العمل والعـاملين       "  وهي   )١٤(جاءت العبارة رقم     .١٢

ويعزو ) ٥ من   ٣,٩٣( من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط          ةالثانية عشر 

 أن تفهم الرؤساء لمشاكل العمل والعاملين يزيـد مـن شـعور             إلىالباحث هذه النتيجة    
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األمر الذي يزيد من ارتباطهم بالعمل مما يعزز من شعورهم باألمن           بالعاملين باالهتمام   

  .الوظيفي

" المكانة االجتماعية التي تحققها الوظيفـة العامـة         "  وهي   )٤(رة رقم   جاءت العبا  .١٣

 مـن   ٣,٨٦( من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط          ةبالمرتبة الثالثة عشر  

 أن حصول العاملين على المكانة االجتماعية التـي         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥

بأهمية الوظيفة التي يعملون بها األمر الـذي        تحققها الوظيفة العامة يزيد من شعورهم       

  .يزيد من رغبتهم وحبهم للعمل مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبة " المشاركة في تحديد طرق وأساليب العمل       "  وهي   )١١(جاءت العبارة رقم     .١٤

) ٥ مـن    ٣,٨٥( من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهـا بمتوسـط            ةالرابعة عشر 

زيد مـن   ت أن المشاركة في تحديد طرق وأساليب العمل         إلىالباحث هذه النتيجة    ويعزو  

  .شعور العاملين باالنتماء للعمل مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

بالمرتبـة الخامـسة    " المشاركة في وضع األهداف     "  وهي   )١٠(جاءت العبارة رقم     .١٥

ويعـزو  ) ٥ مـن    ٣,٨٣(  من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط         ةعشر

زيد مـن شـعور العـاملين       ت أن المشاركة في وضع األهداف       إلىالباحث هذه النتيجة    

  .بأهميتهم داخل المنظمة مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي

  

  

  



 

 -٩١-

ما هي المعوقات التي تحول دون تفعيـل نـشاط إدارة تخطـيط             : "السؤال الثالث 

  ؟"ية الشباب الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعا

للتعرف على المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطـيط المـوارد البـشرية       

بالرئاسة العامة لرعاية الشباب تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسـطات الحـسابية        

 المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور المعوقـات            واالنحرافات

 تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعايـة الـشباب               التي

  :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

  )١٥(جدول رقم 

 عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط أفراداستجابات 
  رعاية الشباب إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة ل

  مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 درجة الموافقةالتكرار
رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة٢قيمة آاالمعياري

 - ١١٧٢٢٣ ٧٨ ك

٨ 

ة  د عملي تعق
يط   التخط
شرية  وارد الب للم

ا وتك بيله
 بالروتين 

% ٥٣٫٢١٠٫٠١٫٤ ٣٥٫٥ - 
١**٠٫٦٧٨١٤٨٫٤٧٣٠٫٠٠ ٤٫٢٣ 

 - ١٢٥٢١٨ ٦٩ ك

٦ 

 ةاالزدواجي
ي  دخل ف والت
ام   ض مه بع
ع   يط م التخط

اإلدارات 
 األخرى 

% ٣٠٫٩٥٦٫١٩٫٤٣٫٦- 
٢**٠٫٧٢٧١٥١٫٧٢٦٠٫٠٠ ٤٫١٤ 

 - ١٢٠٣٠٤ ٦٥ ك

٧ 

ام  دم اهتم ع
شروع  الم
التخطي ط ب

شرية  وارد الب للم
دى   ى الم عل

 الطويل 

% ٢٩٫٧٥٤٫٨١٣٫٧١٫٨- 
٣**٠٫٧٠٣١٣٧٫٩١٣٠٫٠٠ ٤٫١٢ 

 - ١١٧٣٣٦ ٦٥ ك

٩ 

وائح  صور الل ق
ة  واألنظم
ة  المتعلق
التخطيط  ب
للموارد البشرية 

% ١٤٫٩٢٫٧ ٢٩٫٤٥٢٫٩- 
٤**٠٫٧٣٩١٢٣٫٥٩٧٠٫٠٠ ٤٫٠٩ 

   فأقل٠,٠١الة عند مستوى فروق د** 



 

 -٩٢-

  )١٥(تابع جدول رقم 

 درجة الموافقةالتكرار
رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة٢قيمة آاالمعياري

 ٣ ٦٢١١٦٣٤٤ ك

١٤ 

اون  الته
التخطيط  ب
دير  دم تق وع
القائمين عليه  

ة بم دى أهمي
 دقته

% ٢٨٫٣٥٣٫٠١٥٫٥١٫٨١٫٤
٥**٠٫٧٩٧٢٠٢٫٩٤١٠٫٠٠ ٤٫٠٥ 

 ٢ ١١٣٢٦١٢ ٦٥ ك

١١ 

عدم وضوح  
آلية التخطيط  
وارد  للم

 البشرية 
% ٢٩٫٨٥١٫٨١١٫٩٥٫٥٠٫٩

٦**٠٫٨٥٠١٩٠٫٦٧٠٠٫٠٠ ٤٫٠٤ 

 ٢ ١١٦٢٩١١ ٦٦ ك

١٠  

ود  دم وج ع
وائح  ل
ة  تنظيمي
ح  توض
س   األس

ة العلمي
يط  لتخط
وارد  الم

 البشرية 

% ٢٩٫٥٥١٫٨١٢٫٩٤٫٩٠٫٩ 
٧**٠٫٨٣٨١٩٥٫١٥٢٠٫٠٠ ٤٫٠٤  

 ١ ٤٣١٤ ٨٨ ٨١ ك

١٣  

ة  مرآزي
ي  التخطيط ف
يد وحدات ال    
م  تعل
ات  باالحتياج
اقي  ة لب الفعلي

  تاإلدارا

% ٣٥٫٧٣٨٫٨١٨٫٩٦٫٢٠٫٤ 
٨**٠٫٩١٤١٣٣٫١٥٤٠٫٠٠ ٤٫٠٣  

 ٢ ١٠٥٣٤١٠ ٦٦ ك

١٢ 

ي  ر ف التغيي
د  ط عن الخط
ا   ذ مم التنفي
اك    يسبب إرب
زاء  اقي أج ب

 الخطط

% ٣٠٫٤٤٨٫٤١٥٫٧٤٫٦٠٫٩
٩**٠٫٨٥٥١٦٦٫٤٣٣٠٫٠٠ ٤٫٠٣ 

 - ١٢٢٣٣١١ ٥٩ ك

٥ 

ام    نقص اهتم
اإلدارات 

صة  المخت
ة  بمتابع
ط   الخط
صورة  ب

 منظمة 

% ٢٦٫٢٥٤٫٢١٤٫٧٤٫٩- 
١٠**٠٫٧٧٩١٢٣٫٠٠٠٠٫٠٠ ٤٫٠٢

 - ١١٨٣٩٧ ٥٣ ك
١٥ 

ي  ة ف النمطي
صنع الخطط  

 -٢٤٫٤٥٤٫٤١٨٫٠٣٫٢ % وتطبيقاتها 
١١**٠٫٧٤٥١٢٠٫٣٨٢٠٫٠٠ ٤٫٠٠

   فأقل٠٫٠١فروق دالة عند مستوى ** 



 

 -٩٣-

  )١٥(تابع جدول رقم 

 درجة الموافقةالتكرار
رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة٢قيمة آالمعياريا

 - ١١٨٣٤٢٠ ٥٥ ك

٤ 

ق   عوبة تطبي ص
ًا  ط عملي الخط
ا  دم مرونته لع
ذها  وأخ
التغييرات  ب
ل  ستمرة للعم الم

 في االعتبار 

% ٢٤٫٢٥٢٫٠١٥٫٠٨٫٨- 
١٢**٠٫٨٦١٩٩٫٠٧٩٠٫٠٠ ٣٫٩٢

 - ٥٨١٥ ٩٧ ٥٦ ك

٣ 

دات   ار وح افتق
يط  التخط
شرية   وارد الب للم
صالحيات  لل

 الكافية 

% ٢٤٫٨٤٢٫٩٢٥٫٧٦٫٦- 
١٣**٠٫٨٦٨٥٩٫٥٥٨٠٫٠٠ ٣٫٨٦

وارد   ١٨ ٦ ٥١١٤ ٩٣ ٦٢ ك ص الم نق
٢٧٫٤٤١٫٢٢٢٫٦٦٫٢٢٫٧ % المالية 

١٤**٠٫٩٨٣١١٣٫٠٧١٠٫٠٠ ٣٫٨٥

اء   ١٧ ٧ ١١٨٤٥١٤ ٤٠ ك ص الكف  ةنق
١٧٫٩٥٢٫٧٢٠٫١٦٫٣٣٫١ % البشرية 

١٥**٠٫٩٢٥١٧٣٫١٨٨٠٫٠٠ ٣٫٧٦ 

 - ١١٠٥١٢٤ ٣٩ ك

١٦  

ود دورات  وج
ن  ة ع تدريبي
وارد  يط الم تخط

 البشرية 
% ١٧٫٤٤٩٫١٢٢٫٨١٫٧- 

١٦**٠٫٨٧٣٧٥٫٩٦٤٠٫٠٠ ٣٫٧٣ 

 ٢ ٧٢٢٦ ٧٤ ٥٤ ك

٢  

ى  اد عل االعتم
دير  التق
صي  الشخ

س  رة ال ابقة والخب
دير   ي تق ف
ن   ات م االحتياج
شرية   وارد الب الم
ض   ل بع ن قب م

سئولين ن الم  ع
وارد  يط الم تخط

 البشرية 

% ٢٣٫٧٣٢٫٥٣١٫٦١١٫٤٠٫٩
١٧**٠٫٩٩٠٨٤٫٦٣٢٠٫٠٠ ٣٫٦٧

 ١٨ ٣٦٦٨ ٦٤ ٤٢ ك

١ 

عدم وجود وحدة   
صة  ة مخت إداري
يط  شاط تخط بن
الموارد البشرية 

% ١٨٫٤٢٨٫١١٥٫٨٢٩٫٨٧٫٩
١٨**١٫٢٦٥٣٧٫٤٣٩٠٫٠٠ ٣٫١٩

 - ٠٫٤٦ ٣٫٩٣ المتوسط العام 

   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 



 

 -٩٤-

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون علـى وجـود               

ة لرعاية الشباب   معوقات تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العام          

مـن  (وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسـي            ) ٥ من   ٣,٩٣(بمتوسط  

  . خيار موافق على أداة الدراسةإلىوهي الفئة التي تشير ) ٤,٢٠ إلى ٣,٤١

ويتضح من النتائج أن قيم مربع كاي لجميع العبارات كانت دالة إحصائياً عند مـستوى               

  . الدراسة حول هذه العباراتمجتمعن تباين وجهات نظر أفراد  فأقل مما يبي٠,٠١

 في موافقة أفراد عينة الدراسة على المعوقات التـي          اًويتضح من النتائج أن هناك تفاوت     

تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب يتـراوح          

ات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد         ما بين موافقتهم بشدة على بعض المعوق      

 ىالبشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وحياديتهم في الموافقة على وجود معوقـات أخـر             

تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الـشباب حيـث               

ل دون تفعيـل نـشاط إدارة تخطـيط         تراوحت متوسطات موافقتهم حول المعوقات التي تحو      

وهي متوسـطات   ) ٤,٢٣ إلى ٣,١٩(الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ما بين         

 إلـى تتراوح ما بين الفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس الخماسي واللتـين تـشيران               

ت في موافقـة أفـراد      على التوالي على أداة الدراسة مما يوضح التفاو       )موافق بشدة / موافق  (

عينة الدراسة على المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطـيط المـوارد البـشرية                

بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون بـشدة               

ـ                شرية على وجود واحد من المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط المـوارد الب

تعقـد عمليـة التخطـيط      "  وهي   )٨(بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ويتمثل في العبارة رقم         

 أن  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٢٣(بمتوسط  " للموارد البشرية وتكبيلها بالروتين     

ما م تعقد عملية التخطيط للموارد البشرية وتكبيلها بالروتين يزيد من صعوبة عمليات التخطيط           

  .يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب



 

 -٩٥-

ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على وجود ستة عشر من المعوقات              

التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعايـة الـشباب               

 ،١٧ ،١٨ ،٣ ،٤ ،١٥ ،٥ ،١٢ ،١٣ ،١٠ ،١١ ،١٤ ،٩ ،٦،٧(رات رقـم    وتتمثل في العبـا   

 :والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي) ٢ ،١٦

االزدواجية والتدخل في بعـض مهـام التخطـيط مـع           " وهي   )٦(جاءت العبارة رقم     .١

د عينة الدراسة عليها بمتوسط     بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفرا     " اإلدارات األخرى   

 أن االزدواجية والتدخل في بعض مهام       إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,١٤(

التخطيط مع اإلدارات األخرى يربك عمليات التخطيط ويزيد من أخطائها مما يحـول             

  .دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

عدم اهتمام المشروع بالتخطيط للموارد البـشرية علـى         " وهي   )٧(لعبارة رقم   جاءت ا  .٢

بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهـا بمتوسـط            " المدى الطويل   

 أن عدم االهتمـام بـالتخطيط للمـوارد         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,١٢(

ر متطلبات العمل التخطيطي للموارد البـشرية       البشرية على المدى الطويل يقلل من توف      

من كوادر مؤهلة وخالفه مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البـشرية              

 .بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

قصور اللوائح واألنظمة المتعلقة بـالتخطيط للمـوارد        "  وهي   )٩(جاءت العبارة رقم     .٣

 ٤,٠٩( وافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط      بالمرتبة الثالثة من حيث م    " البشرية  

 أن قصور اللوائح واألنظمة المتعلقة بـالتخطيط        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من  

للموارد البشرية يفقد عمليات التخطيط السند الالزم مما يحول دون تفعيل نـشاط إدارة              

  .تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

التهاون بالتخطيط وعدم تقدير القائمين عليـه بمـدى         "  وهي   )١٤(ءت العبارة رقم    جا .٤

 ٤,٠٥(بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط           " أهمية دقته 

 أن التهاون بالتخطيط وعدم تقدير القائمين عليه        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من  



 

 -٩٦-

خطائه ويقلل من فعاليته مما يحول دون تفعيل نـشاط إدارة           أن  بمدى أهمية دقته يزيد م    

  .تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

بالمرتبة " عدم وضوح آلية التخطيط للموارد البشرية       "  وهي   )١١(جاءت العبارة رقم     .٥

و ويعـز ) ٥ مـن    ٤,٠٤(الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط          

 أن عدم وضوح آلية التخطيط للمـوارد البـشرية يزيـد مـن              إلىالباحث هذه النتيجة    

غموض مهام التخطيط وخططه ويزيد من صعوبة تنفيذها مما يحول دون تفعيل نشاط             

إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتفق هذه النتيجـة مـع              

 تخطيط القـوى    إدارةعدم وضوح أهداف ومهام      والتي بينت    )م١٩٩٨ ،شيبان(دراسة  

  .العاملة

عدم وجود لوائح تنظيمية توضـح األسـس العلميـة          "  وهي   )١٠(جاءت العبارة رقم     .٦

بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها         " لتخطيط الموارد البشرية    

ود لوائح تنظيميـة     أن عدم وج   إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٤(بمتوسط  

توضح األسس العلمية لتخطيط الموارد البشرية يزيد من صعوبة إجراءات وضع خطط            

التخطيط للموارد البشرية ويعقد عملية تنفيذها مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط             

 .الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

يط في يد وحدات ال تعلم باالحتياجـات        مركزية التخط "  وهي   )١٣(جاءت العبارة رقم     .٧

بالمرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا           " الفعلية لباقي اإلدارات    

 أن مركزية التخطيط فـي يـد        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٣(بمتوسط  

 وغير شـامل    اًجعل التخطيط جزئي  توحدات ال تعلم باالحتياجات الفعلية لباقي اإلدارات        

وال يلبي الحاجات مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة              

 .العامة لرعاية الشباب

التغيير في الخطط عند التنفيذ مما يسبب إرباك بـاقي          "  وهي   )١٢(جاءت العبارة رقم     .٨

ـ         " أجزاء الخطط    ا بمتوسـط   بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه



 

 -٩٧-

 أن التغيير في الخطط عند التنفيذ يسبب        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٣(

يقلل من كفاءة التخطيط وتنفيذه ويزيد من ارتبـاك العمـل           و إرباك باقي أجزاء الخطط   

التخطيطي مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة             

 .لرعاية الشباب

نقص اهتمام اإلدارات المختصة بمتابعة الخطط بصورة       "  وهي   )٥(اءت العبارة رقم    ج .٩

 ٤,٠٢(بالمرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط            " منظمة  

 أن نقص اهتمام اإلدارات المختـصة بمتابعـة         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من  

ة وتقويم عمليات التخطيط مما يقلل من فعاليتـه         الخطط بصورة منظمة يقلل من متابع     

األمر الذي يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البـشرية بالرئاسـة العامـة               

 .لرعاية الشباب

بالمرتبـة  " النمطية في صنع الخطـط وتطبيقاتهـا        "  وهي   )١٥(جاءت العبارة رقم     .١٠

ويعـزو  ) ٥ مـن    ٤,٠٠(سط  العاشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتو        

 أن النمطية في صنع الخطط وتطبيقاتها يزيد من عقم عمليـات            إلىالباحث هذه النتيجة    

التخطيط ويجعلها روتينية وغير فاعلة مما يحول دون تفعيـل نـشاط إدارة تخطـيط               

 .الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

لخطط عملياً لعدم مرونتهـا وأخـذها       صعوبة تطبيق ا  "  وهي   )٤(جاءت العبارة رقم     .١١

 من حيث موافقة أفراد     ةبالمرتبة الحادية عشر  " بالتغييرات المستمرة للعمل في االعتبار      

 أن صعوبة   إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٩٢(عينة الدراسة عليها بمتوسط     

قلل تي االعتبار   تطبيق الخطط عملياً لعدم مرونتها وأخذها بالتغييرات المستمرة للعمل ف         

من جدوى خطط تخطيط القوى العاملة ويحد من فعاليتها مما يحول دون تفعيل نـشاط               

 .إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

افتقار وحدات التخطيط للموارد البشرية للـصالحيات       "  وهي   )٣(جاءت العبارة رقم     .١٢

 حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهـا بمتوسـط           من ةبالمرتبة الثانية عشر  " الكافية  



 

 -٩٨-

 أن افتقار وحـدات التخطـيط للمـوارد     إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٨٦(

البشرية للصالحيات الكافية يحد من قدرتها على اتخاذ القرارات الالزمة لدفع عمليـة             

البشرية بالرئاسـة   التخطيط وتنفيذها مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد           

 .العامة لرعاية الشباب

 مـن   ةبالمرتبة الثالثة عـشر   " نقص الموارد المالية    "  وهي   )١٨(جاءت العبارة رقم     .١٣

ويعزو الباحـث هـذه     ) ٥ من   ٣,٨٥( عينة الدراسة عليها بمتوسط      أفرادحيث موافقة   

خطـط   أن نقص الموارد المالية يحد من إمكانية توفير متطلبات وضـع ال            إلىالنتيجة  

وتنفيذها مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة العامـة              

 .لرعاية الشباب

 مـن   رةبالمرتبة الرابعة عش  " نقص الكفاءة البشرية    "  وهي   )١٧(جاءت العبارة رقم     .١٤

ويعزو الباحـث هـذه     ) ٥ من   ٣,٧٦(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط        

ن نقص الكفاءة البشرية يحد من إمكانية وضع خطط فاعلة وكذلك يقلل من             أ إلىالنتيجة  

فرص تطبيقها مما يحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البـشرية بالرئاسـة              

 .العامة لرعاية الشباب

عدم وجود دورات تدريبية عـن تخطـيط المـوارد          "  وهي   )١٦(جاءت العبارة رقم     .١٥

 من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط          ةشربالمرتبة الخامسة ع  " البشرية  

 أن عدم وجـود دورات تدريبيـة عـن          إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٧٣(

تخطيط الموارد البشرية يقلل من مهارات التخطيط والتنفيذ لدى العاملين ممـا يحـول              

 .رعاية الشبابدون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة ل

االعتماد على التقدير الشخصي والخبرة الـسابقة فـي         "  وهي   )٢(جاءت العبارة رقم     .١٦

تقدير االحتياجات من الموارد البشرية من قبل بعض المسؤلين عن تخطـيط المـوارد              

 من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط          ةبالمرتبة السادسة عشر  " البشرية  

 أن االعتماد علـى التقـدير الشخـصي         إلى الباحث هذه النتيجة     ويعزو) ٥ من   ٣,٦٧(



 

 -٩٩-

والخبرة السابقة في تقدير االحتياجات من الموارد البشرية من قبل بعض المسؤلين عن             

تخطيط الموارد البشرية يقلل من االهتمام بعمليات التخطيط للموارد البشرية مما يحول            

بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتفـق      دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية        

 والتي بينت أن تخطيط القوى العاملـة فـي          )م١٩٩٨ ،شيبان(هذه النتيجة مع دراسة     

 .المؤسسات يعتمد على االجتهاد والحكم الشخصي

ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على وجود واحد مـن               

 نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعايـة          المعوقات التي تحول دون تفعيل    

عدم وجود وحدة إدارية مختصة بنـشاط تخطـيط         "  وهي   )١(الشباب ويتمثل في العبارة رقم      

 اًفـراد أ أن هنـاك  إلـى ويعزو الباحث هذه النتيجة ) ٥ من  ٣,١٩( بمتوسط" الموارد البشرية   

يحد من تأثير هذا المعـوق فـي الحيلولـة دون          مختصين بنشاط تخطيط الموارد البشرية مما       

 .تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
 
  
  



 

 -١٠٠-

ما سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة العامـة           : "السؤال الرابع 

  ؟"لرعاية الشباب 

اسة العامة لرعاية الـشباب     للتعرف على سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئ        

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتـب           

الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية             

  :يبالرئاسة العامة لرعاية الشباب وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التال

  )١٦(جدول رقم 

 عينة الدراسة على عبارات محور سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية أفراداستجابات 
  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 درجة الموافقة التكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافق 
غير   محايد  موافق بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الداللة ٢قيمة آا المعياري

 ١ ٢ ٤٠ ١١٢ ٦٨ ك

١٢ 

وفير  ت
صات  التخص
ي   بة ف المناس

اإلدارة 
ن   سئولية ع الم
يط  تخط
وارد   الم
ام   شرية للقي الب
 لهذه الوظيفة

% ٠٫٤  ٥٠٫٢١٧٫٩٠٫٩ ٣٠٫٥ 
١**٠٫٠٠ ٠٫٧٤٤١٩٧٫٩١٩ ٤٫٠٩ 

 - ٨ ٣٢ ١١٣ ٦٦ ك

٩ 

وفير  ت
ات الم علوم

ة   المطلوب
يط  لتخط
وارد   الم
شرية  الب
ة  بالكمي

 المطلوبة 

% ٣٠٫١٥١٫٦١٤٫٦٣٫٧ - 
٢**٠٫٠٠ ٠٫٧٦٨١١٣٫٦٥٨ ٤٫٠٨ 

 ١ ١٣ ٣٩ ٨٩ ٨٦ ك

١ 

تخدام  اس
ي  الحاسب اآلل
ات  ي عملي ف
يط  التخط
وارد   للم

 البشرية 

% ٠٫٤ ٣٧٫٧٣٩٫٠١٧٫١٥٫٧ 
٣**٠٫٠٠ ٠٫٩٠٢١٤٤٫٩٨٢ ٤٫٠٨ 

 - ٥ ٤٣ ١١٠ ٦٩ ك

١٦ 

وفير  ت
ادات  اإلعتم
ة    المالية الالزم
بة  والمناس
لتخطيط المواد  

 البشرية 

% ١٨٫٩٢٫٢ ٣٠٫٤٤٨٫٥ - 
٤**٠٫٠٠ ٠٫٧٦١١٠٣٫١٣٢ ٤٫٠٧ 

   فأقل٠٫٠١فروق دالة عند مستوى ** 

  



 

 -١٠١-

  )١٦(تابع جدول رقم 

 درجة الموافقةالتكرار
رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

توسط الم
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة٢قيمة آاالمعياري

 - ٥٧١٢٦٢٩٧ ك
٨ 

ات   وفير المعلوم ت
ي  ة ف المطلوب

 -٢٦٫٠٥٧٫٥١٣٫٢٣٫٢ % الوقت المناسب
٥**٠٫٧٢٠١٤٦٫٥٧١٠٫٠٠ ٤٫٠٦ 

 - ١٠٧٤١٦ ٦٥ ك

١٠ 

وفير المعوم  ات ت
ة لتخطيط  المطلوب
شرية   واد الب الم

 بالدقة المطلوبة 
% ٢٩٫٧٤٨٫٩١٨٫٧٢٫٧- 

٦**٠٫٧٧٠٩٨٫٦٤٤٠٫٠٠ ٤٫٠٥ 

 - ١٠٢٤٣٨ ٦٧ ك

٥  

دة   وفير قاع ت
بيانات متخصصة   
يط  شطة تخط ألن

 المواد البشرية 
% ٣٠٫٥٤٦٫٤١٩٫٥٣٫٦-  

٧**٠٫٨٠٤٨٥٫٥٦٤٠٫٠٠ ٤٫٠٤  

 ٤ ١٠٩٣٥٨ ٦٨ ك

٧  

اذج   تخدام النم اس
ية  الرياض
المتطورة لتخطيط  

 الموارد البشرية 
% ٣٠٫٤٤٨٫٧١٥٫٦٣٫٦١٫٨ 

٨**٠٫٨٧٥١٧٣٫٥٤٥٠٫٠٠ ٤٫٠٢  

 - ١٠٤٤١١١ ٦٨ ك

٣ 

ات   وفير المعلوم ت
ساعد  ة لت الكافي
يط  ى تخط عل

 الموارد البشرية 
% ٣٠٫٤٤٦٫٤١٨٫٣٤٫٩- 

٩**٠٫٨٢٨٨٣٫٨٩٣٠٫٠٠ ٤٫٠٢ 

 ٢ ١٢٤٣٩٦ ٥٧ ك

١٥ 

ي   املين ف م الع دع
اإلدارات المسئولة  
يط  ن تخط ع
شرية   وارد الب الم
دورات  بال
التدريبية المالئمة 

% ٢٥٫٠٥٤٫٤١٧٫١٢٫٦٠٫٩
١٠**٠٫٧٨٠٢١٤٫٦٧٥٠٫٠٠ ٤٫٠٠

 ١ ١٠٧٤٨٧ ٦٣ ك

١١ 

دد   وفير الع ت
ن  ب م المناس
إلدارة  وظفين ل الم

سؤولة ن الم  ع
وا يط الم رد تخط

 البشرية 

% ٢٧٫٩٤٧٫٣٢١٫٢٣٫١٠٫٤
١١**٠٫٨١١١٦٧٫١٨٦٠٫٠٠ ٣٫٩٩

 ٢ ١١٥٤٢٨ ٦١ ك

٢ 

م   وفير نظ ت
ات  رامج معلوم وب
حديثة في تخطيط     

 للموارد البشرية 
% ٢٦٫٨٥٠٫٤١٨٫٤٣٫٥٠٫٩

١٢**٠٫٨٢١١٨٣٫٧٩٨٠٫٠٠ ٣٫٩٩

 ٣ ١١٢٤٠٩ ٦١ ك

١٣ 

ات   وفير اإلمكان ت
شرية  بة الب المناس

رة    ث الخب ن حي م
وارد   يط الم لتخط

 البشرية 

% ٢٧٫١٤٩٫٨١٧٫٨٤٫٠١٫٣
١٣**٠٫٨٥٥١٧٤٫٠٠٠٠٫٠٠ ٣٫٩٧

   فأقل٠٫٠١فروق دالة عند مستوى ** 

  



 

 -١٠٢-

  )١٦(تابع جدول رقم 

 درجة الموافقةالتكرار
رقم 
النسبة  العبارةالعبارة

% 
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الرتبة الداللة٢يمة آاقالمعياري

 ١ ١١٢٤٩٧ ٥٦ ك

٤ 

وفير  ت
ات  المعلوم
ي  ة الت الدقيق
ى   ساعد عل ت
وير  تط
وارد  الم

 البشرية 

% ٢٤٫٩٤٩٫٨٢١٫٨٣٫١٠٫٤
١٤**٠٫٧٩٥١٧٧٫٩١١٠٫٠٠ ٣٫٩٦

 ٢ ١١٣٣٨١٧ ٥٧ ك

٦  

االعتماد على  
اليب  األس
ية  الرياض
ة  والعلمي
ي   ة ف الحديث
يط  تخط
وارد  الم

 البشرية 

% ٢٥٫١٤٩٫٨١٦٫٧٧٫٥٠٫٩
١٥**٠٫٨٩٠١٦٤٫٠٧٩٠٫٠٠ ٣٫٩١

 ٣ ١٠٤٥٣١٠ ٥٨ ك

١٤ 

وفير  ت
ات  اإلمكان
شرية  الب
ي  اهرة ف الم
تخدام  اس
ات  التقني
اليب  واألس
ي   ة ف الحديث

 التخطيط 

% ٢٥٫٤٤٥٫٦٢٣٫٢٤٫٤١٫٣
١٦**٠٫٨٧٩١٤٦٫٩٥٦٠٫٠٠ ٣٫٨٩

 - ٠٫٥٤ ٤٫٠١ المتوسط العام 

   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون علـى سـبل               

 )٥ مـن    ٤,٠١(تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمتوسط           

وهـي  ) ٤,٢٠ إلـى  ٣,٤١من  (وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي           

  . خيار موافق على أداة الدراسةإلىالفئة التي تشير 

ويتضح من النتائج أن قيم مربع كاي لجميع العبارات كانت دالة إحصائياً عند مـستوى               

  .اسة حول هذه العبارات الدرمجتمع فأقل مما يبين تباين وجهات نظر أفراد ٠,٠١



 

 -١٠٣-

 في موافقة أفراد عينة الدراسة على سـبل تفعيـل           اًويتضح من النتائج أن هناك تجانس     

نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حيـث تراوحـت متوسـطات              

 بين  موافقتهم حول سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ما            

 )وهي متوسطات تقع في الفئة الخامسة من فئـات المقيـاس الخماسـي            () ٤,٠٩ إلى ٣,٨٩(

على أداة الدراسة مما يوضح التجانس في موافقة أفـراد عينـة             )موافق (إلىواللتين تشيران   

الدراسة على سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حيـث              

تائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على ستة عشر من سبل تفعيل نشاط تخطيط              يتضح من الن  

 ،١٦ ،١ ،٩ ،١٢(الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتمثل في العبارات رقـم            

والتي تم ترتيبها تنازلياً حـسب موافقـة        ) ١٤ ،٦ ،٤ ،١٣ ،٢ ،١١ ،١٥ ،٣ ،٧ ،٥ ،١٠ ،٨

  :ا كالتاليأفراد عينة الدراسة عليه

لة عن  ؤوتوفير التخصصات المناسبة في اإلدارة المس     "  وهي   )١٢(جاءت العبارة رقم     .١

بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفـراد       " تخطيط الموارد البشرية للقيام لهذه الوظيفة       

 أن توفير   إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٩(عينة الدراسة عليها بمتوسط     

هـذه  بسبة في اإلدارة المسئولية عن تخطيط الموارد البشرية للقيـام       التخصصات المنا 

الوظيفة يتيح توفر معارف متنوعة تساعد في بناء تصور شامل لعملية التخطيط ممـا              

  .يسهم في تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

وبة لتخطيط الموارد البـشرية     توفير المعلومات المطل  "  وهي   )٩(جاءت العبارة رقم     .٢

بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط          " بالكمية المطلوبة   

 أن توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط      إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٨(

ت الالزمة  الموارد البشرية بالكمية المطلوبة يتيح للقائمين على أمر التخطيط المعلوما         

التي تعينهم على التخطيط واختيار البدائل المناسبة له مما يسهم فـي تفعيـل نـشاط                

 .تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
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استخدام الحاسب اآللي في عمليات التخطيط للمـوارد        " وهي   )١(جاءت العبارة رقم     .٣

 ٤,٠٨( د عينة الدراسة عليها بمتوسـط     بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفرا     " البشرية  

 أن استخدام الحاسب اآللي في عمليات التخطيط        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من  

للموارد البشرية يتيح االستفادة من مميزاته في عمليات التحليـل ومقارنـة البـدائل              

عيل والحصول على معلومات دقيقة تسهم في إنجاح عمليات التخطيط مما يسهم في تف            

نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتفق هذه النتيجة مـع             

 والتي بينت أن تقنية الحاسب اآللي من أبـرز التقنيـات            )م٢٠٠٢ ،التونسي(دراسة  

  .المستخدمة في تخطيط القوى العاملة

سبة لتخطـيط   المالية الالزمة والمنا   االعتمادات توفير"  وهي   )١٦(جاءت العبارة رقم     .٤

بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط          " الموارد البشرية   

المالية الالزمـة    االعتمادات  أن توفير  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٧(

والمناسبة لتخطيط الموارد البشرية يوفر متطلبات العمل الالزمة للتخطيط مما يـسهم            

شاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتفـق هـذه            في تفعيل ن  

 والتي بينت ضرورة توفير المتطلبات المادية       )م٢٠٠٢ ،أبو السمح (النتيجة مع دراسة    

  . لعملية التخطيط

" توفير المعلومات المطلوبة فـي الوقـت المناسـب          "  وهي   )٨(جاءت العبارة رقم     .٥

) ٥ مـن    ٤,٠٦(وافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط       بالمرتبة الخامسة من حيث م    

 أن توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب يتيح         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

للقائمين بالتخطيط اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب مما يسهم فـي تفعيـل              

  .شبابنشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية ال

توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط الموارد البـشرية       "  وهي   )١٠(جاءت العبارة رقم     .٦

بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط          " بالدقة المطلوبة   

 أن توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط      إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٥(
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الدقة المطلوبة يتيح للقائمين بالتخطيط اتخاذ القرار المناسب بعيـداً           البشرية ب  ردالموا

عن األخطاء مما يسهم في تفعيل نشاط تخطيط الموارد البـشرية بالرئاسـة العامـة               

 .لرعاية الشباب

توفير قاعدة بيانات متخصصة ألنشطة تخطيط الموارد       "  وهي   )٥(جاءت العبارة رقم     .٧

 ٤,٠٤(حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط  بالمرتبة السابعة من  " البشرية

 أن توفير قاعدة بيانات متخصـصة ألنـشطة         إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من  

 البشرية يتيح الحصول على المعلومات الالزمة للتخطيط ممـا يـدعم        ردتخطيط الموا 

ة بالرئاسـة   جهود التخطيط األمر الذي يسهم في تفعيل نشاط تخطيط الموارد البـشري           

 .العامة لرعاية الشباب

استخدام النماذج الرياضية المتطورة لتخطيط المـوارد       "  وهي   )٧(جاءت العبارة رقم     .٨

 ٤,٠٢(بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط           " البشرية  

ـ        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من   ورة  أن استخدام النمـاذج الرياضـية المتط

لتخطيط الموارد البشرية يزيد من دقة عمليات التخطيط ومخرجاتها مما يـسهم فـي              

 .تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

توفير المعلومات الكافية لتساعد على تخطيط المـوارد        "  وهي   )٣(جاءت العبارة رقم     .٩

 ٤,٠٢(أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسـط  بالمرتبة التاسعة من حيث موافقة  " البشرية

 أن توفير المعلومات الكافيـة لتـساعد علـى          إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥من  

تخطيط الموارد البشرية يتيح للقائمين على أمر التخطيط معرفة متطلبـات التخطـيط             

عايـة  وكيفيته مما يسهم في تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة لر            

 .الشباب

دعم العاملين في اإلدارات المسئولة عن تخطـيط        "  وهي   )١٥(جاءت العبارة رقم     .١٠

بالمرتبة العاشرة من حيث موافقـة      " الموارد البشرية بالدورات التدريبية المالءمة      

 أن  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٤,٠٠(أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط      
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دارات المسئولة عن تخطيط الموارد البشرية بالدورات التدريبية        دعم العاملين في اإل   

المالءمة يزيد من مهارات التخطيط لدى العاملين مما يسهم في تفعيل نشاط تخطيط             

أبـو  (الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتفق هذه النتيجة مع دراسة            

التدريبية للعاملين فـي هـذا       والتي بينت ضرورة توفير الدورات       )م٢٠٠٢ ،السمح

 .المجال

توفير العدد المناسـب مـن المـوظفين لـإلدارة          "  وهي   )١١(جاءت العبارة رقم     .١١

 من حيـث موافقـة      ةبالمرتبة الحادية عشر  " المسئولة عن تخطيط الموارد البشرية      

 أن  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٩٩(أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط      

العدد المناسب من الموظفين لإلدارة المسئولة عن تخطيط الموارد البـشرية           توفير  

يسهل من عمليات التخطيط ومتابعتها وتقويم نتائجها مما يسهم في تفعيـل نـشاط              

 .تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

ـ         "  وهي   )٢(جاءت العبارة رقم     .١٢ يط توفير نظم وبرامج معلومات حديثـة فـي تخط

 من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها        ةبالمرتبة الثانية عشر  " الموارد البشرية   

 أن تـوفير نظـم وبـرامج        إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٩٩(بمتوسط  

معلومات حديثة في تخطيط الموارد البشرية يزيد من دقة وجودة التخطيط مما يسهم             

 .رية بالرئاسة العامة لرعاية الشبابفي تفعيل نشاط تخطيط الموارد البش

 البشرية المناسبة من حيث الخبرة      اإلمكاناتتوفير  "  وهي   )١٣(جاءت العبارة رقم     .١٣

بالمرتبة الثالثة عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة         " لتخطيط الموارد البشرية    

 مكانـات اإل أن توفير    إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٩٧(  عليها بمتوسط 

البشرية المناسبة من حيث الخبرة لتخطيط الموارد البشرية يزيد من كفاءة عمليـات             

التخطيط ونجاحها مما يسهم في تفعيل نشاط تخطيط المـوارد البـشرية بالرئاسـة              

 والتـي   )م٢٠٠٢ ،أبو السمح (  العامة لرعاية الشباب وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       

 .شرية لعملية التخطيطبينت ضرورة توفير المتطلبات الب
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توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد علـى تطـوير         "  وهي   )٤(جاءت العبارة رقم     .١٤

بالمرتبة الرابعة عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها          " الموارد البشرية   

 أن توفير المعلومات الدقيقة     إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٩٦(بمتوسط  

 على تطوير الموارد البشرية يساهم في معرفة الحاجات الفعليـة مـن             التي تساعد 

القوى العاملة مما يسهم في تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة العامـة              

 .لرعاية الشباب

االعتماد على األساليب الرياضية والعلمية الحديثـة       "  وهي   )٦(جاءت العبارة رقم     .١٥

مرتبة الخامسة عشر من حيث موافقة أفراد عينـة         بال" في تخطيط الموارد البشرية     

 أن االعتمـاد    إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     ) ٥ من   ٣,٩١( الدراسة عليها بمتوسط  

على األساليب الرياضية والعلمية الحديثة في تخطيط الموارد البـشرية يزيـد مـن          

 فعالية ونجاح الخطط الموضوعة في تحقيق أهدافها مما يسهم فـي تفعيـل نـشاط              

 .تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

توفير اإلمكانات البشرية المـاهرة فـي اسـتخدام         "  وهي   )١٤(جاءت العبارة رقم     .١٦

 من حيث موافقة    ةبالمرتبة السادسة عشر  " التقنيات واألساليب الحديثة في التخطيط      

 أن  إلىث هذه النتيجة    ويعزو الباح ) ٥ من   ٣,٨٩(أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط      

توفير اإلمكانات البشرية الماهرة في استخدام التقنيـات واألسـاليب الحديثـة فـي              

التخطيط يزيد من كفاءة ودقة عمليات التخطيط مما يسهم في تفعيل نشاط تخطـيط              

 .الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
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تخطـيط المـوارد البـشرية      ل هنالك عالقة بين أسـاليب       ه ": السؤال الخامس 

ومقومات األمن الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة           

  ؟"الرياض

للتعرف على طبيعة العالقة بين أساليب تخطيط الموارد البـشرية ومقومـات األمـن              

عامـل  الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض تم اسـتخدام م             

ارتباط بيرسون لتحديد داللة العالقة بين متغيري أساليب تخطيط الموارد البشرية ومقومـات             

  :األمن الوظيفي وجاءت النتائج كالتالي

  )١٧(جدول رقم 

نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد داللة العالقة بين متغيري أساليب تخطيط الموارد البشرية 
  ملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياضومقومات األمن الوظيفي لدى العا

  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  المتغير

  أساليب تخطيط الموارد البشرية
  مقومات األمن الوظيفي

٠,٠٠٠  ٠,٤٤١**  

   فأقل٠,٠١عالقة دالة إحصائياً عند مستوى ** 

ذات داللة إحصائية عنـد     من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح وجود عالقة طردية          

 فأقل بين أساليب تخطيط الموارد البشرية ومقومـات األمـن الـوظيفي لـدى               ٠,٠١مستوى  

العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض حيث يتضح أنـه كلمـا تحـسنت                

رئاسة أساليب تخطيط الموارد البشرية كلما زاد توفر مقومات األمن الوظيفي لدى العاملين بال            

 أن تخطيط المـوارد     إلىالعامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض ويعزو الباحث هذه النتيجة           

البشرية بشكل جيد يسهم في توفير احتياجاتها واالهتمام بحل المشكالت التـي تواجههـا فـي                

العمل مما يشعر العاملين بسهولة العمل واالهتمام بحاجاتهم مما يزيد من رغبتهم فـي البقـاء                

العمل وعدم التفكير في تركه األمر الذي يقلل من حاالت االستقاالت وترك العمل والتـسرب               ب

 تعزيز مقومات األمن الـوظيفي لـدى        إلىالوظيفي وكل هذه المؤشرات تقود في نهاية األمر         

العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض وهذه النتائج تبين ضرورة االهتمام             

بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض إذا          أساليب تخطيط الموارد البشرية    بتحسين

ما كانت هناك رغبة في تعزيز األمن الوظيفي لدى العاملين حيث أن األمن الوظيفي للعاملين               

  .ال يمكن أن يتحقق دون التخطيط الجيد للموارد البشرية
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حصائية في آراء المبحوثين تجـاه      هل هناك فروق ذات داللة إ     " السؤال السادس   

العالقة بين تخطيط الموارد البشرية وسياسات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة          

 ؟"  العامة لرعاية الشباب وفقاً لمتغيراتهم الشخصية و الوظيفية

   : الفروق باختالف متغير العمر:أوالً

 متوسطات إجابات أفراد    للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في           

" تحليل التبـاين األحـادي      " ختالف متغير العمر استخدم الباحث      ال إلى الدراسة طبقاً    مجتمع

)One Way ANOVA ( الدراسة مجتمعلتوضيح داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد 

  :ختالف متغير العمر وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاليال إلىطبقاً 

  )١٨(قم جدول ر
   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

   الدراسة طبقاً الختالف متغير العمرمجتمع أفرادمتوسطات إجابات 

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

  ١٫٢٥٥  ٤  ٥٫٠٢٢ بين المجموعات
  ٠٫٥٤٨  ٢٢٣ ١٢٢٫٢٠٥ داخل المجموعات

شرية     وارد الب يط الم اليب تخط أس
ة بالرئاسة الع  شباب بمدين ة ال ة لرعاي ام

    ٢٢٧ ١٢٧٫٢٢٧ المجموع  الرياض

٢٫٢٩١ 
  

٠٫٠٦١  
  

  ٠٫٧٢٦  ٤  ٢٫٩٠٣ بين المجموعات
املين     ٠٫٢٥٧  ٢٢٣  ٥٧٫٣٤٢ داخل المجموعات وظيفي للع ن ال ات األم مقوم

  بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
    ٢٢٧  ٦٠٫٢٤٥ المجموع

٢٫٨٢٣ 
  

٠٫٠٢٦*  
  

  ٠٫١٨٤  ٤  ٠٫٧٣٥ بين المجموعات
  ٠٫٢١٥  ٢٢٣  ٤٧٫٩٤٠ داخل المجموعات

شاط           ل ن ي تحول دون تفعي المعوقات الت
إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة      

    ٢٢٧  ٤٨٫٦٧٥ المجموع  العامة لرعاية الشباب

٠٫٨٥٥ 
  

٠٫٤٩٢  
  

  ٠٫٣٢٠  ٤  ١٫٢٨١ بين المجموعات
شاط ت   ٠٫٢٩٤  ٢٢٣  ٦٥٫٥٩٢ داخل المجموعات ل ن بل تفعي وارد س يط الم خط

  البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب
    ٢٢٧  ٦٦٫٨٧٣ المجموع

٠٫٣٦٣ ١٫٠٨٩  

   فأقل٠,٠٥فروق دالة عند مستوى * 

ضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عـدم وجـود فـروق ذات داللـة               يت

أساليب ( الدراسة حول    مجتمع فأقل في اتجاهات أفراد      ٠,٠٥ستوى  إحصائية عند م  

 المعوقات  ،تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض        

التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية            



 

 -١١٠-

 )الرئاسة العامة لرعاية الشباب    سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية ب       ،الشباب

 الدراسـة   مجتمـع  أن أفراد    إلى متغير العمر ويعزو الباحث هذه النتيجة        باختالف

وباختالف أعمارهم يعملون بذات بيئة العمل مما يجعلهم متفقين حول أبعاد تخطيط            

  .القوى العاملة باختالف أعمارهم

ق ذات داللـة    بينما يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجـود فـرو          

 الدراسـة حـول     مجتمـع  فأقل في اتجاهات أفـراد       ٠,٠٥إحصائية عند مستوى    

 متغير  باختالف) مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب       (

 ولتحديد صالح الفروق في كل فئتين من فئات العمر حول االتجاه نحو هذا              ،العمر

  :وجاءت النتائج كالتالي " LSD" المحور استخدم الباحث اختبار 

  )١٩(جدول رقم 

  للفروق في فئات العمر  "LSD" نتائج اختبار 

أقل من  المتوسط  ن العمر المحور
   سنة٢٥

٢٥ - 
٣٠  

٣٠ - 
٣٥  

 سنة ٤٠  ٤٠ - ٣٥
  فأكثر

          -  ٣,٩٥٤٥  ١٠   سنة٢٥أقل من 
٤,١٦٢٣  ٤١  ٣٠ - ٢٥    -        
٤,٠٥٨٢  ٧٠  ٣٥ - ٣٠      -      
٣,٩٧٦٥  ٥٩  ٤٠ - ٣٥        -    

ــن  ــات األم مقوم
الوظيفي للعـاملين   
بالرئاســة العامــة 

  لرعاية الشباب
  -  * **   ٣,٨٢١٢  ٤٨   سنة فأكثر٤٠

   فأقل٠,٠٥فروق دالة عند مستوى * 
   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى              

 مجتمـع  سنة فأكثر وأفراد     ٤٠ الدراسة الذين أعمارهم     مجتمعفي اتجاهات أفراد     فأقل   ٠,٠٥

مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسـة      (حول    سنة ٣٥ – ٣٠ من   أعمارهمالدراسة الذين   

ويعزو   سنة ٣٥ – ٣٠ من   أعمارهم الدراسة الذين    مجتمعلصالح أفراد   ) العامة لرعاية الشباب  

 سنة يـشعرون  ٣٥ – ٣٠ من أعمارهم الدراسة الذين مجتمع أن أفراد ىإلالباحث هذه النتيجة   

 الدراسة الذين   مجتمعباستفادتهم من العمل في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية مقارنة مع أفراد            

  . سنة فأكثر مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي٤٠أعمارهم 

ق ذات داللة إحـصائية عنـد        كما يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فرو        

 سنة فأكثر وأفـراد     ٤٠ الدراسة الذين أعمارهم     مجتمع فأقل في اتجاهات أفراد      ٠,٠١مستوى  



 

 -١١١-

مقومات األمن الـوظيفي للعـاملين      (حول    سنة ٣٠ – ٢٥ من   أعمارهم الدراسة الذين    مجتمع

 ٣٠ – ٢٥  مـن  أعمارهم الدراسة الذين    مجتمعلصالح أفراد   ) بالرئاسة العامة لرعاية الشباب   

 ٣٠ – ٢٥ مـن    أعمارهم الدراسة الذين    مجتمع أن أفراد    إلىويعزو الباحث هذه النتيجة      سنة

 مجتمعسنة يشعرون باستفادتهم من العمل في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية مقارنة مع أفراد              

  . سنة فأكثر مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي٤٠الدراسة الذين أعمارهم 

   :الفروق باختالف متغير المستوى التعليمي: ثانياً

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد              

تحليـل التبـاين    " ختالف متغير المستوي التعليمي استخدم الباحث       ال إلى الدراسة طبقاً    مجتمع

 مجتمعت إجابات أفراد لتوضيح داللة الفروق في متوسطا) One Way ANOVA(" األحادي 

 التعليمي وجاءت النتائج كما يوضـحها الجـدول         ىختالف متغير المستو  ال إلىالدراسة طبقاً   

 :التالي
  )٢٠(جدول رقم 

   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 
   الدراسة طبقاً الختالف متغير المستوي التعليميمجتمع أفرادمتوسطات إجابات 

مجموع  مصدر التباين لمحورا
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
اإلحصائية

  ٢,٥٢١  ٢  ٥,٠٤١بين المجموعات
داخل 

  ٠,٥٤٣  ٢٢٥  ١٢٢,١٨٦ المجموعات
ــوارد  ــيط الم ــاليب تخط أس
ــة  ــة العام ــشرية بالرئاس الب
  لرعاية الشباب بمدينة الرياض

  -  ٢٢٧  ١٢٧,٢٢٧ المجموع

٠,٠١١  ٤,٦٤٢*  

  ٠,١٨٣  ٢  ٠,٣٦٦بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢٦٦  ٢٢٥  ٥٩,٨٧٩ المجموعات
ــوظيفي  ــن ال ــات األم مقوم
ــاملين بالرئاســة العامــة  للع

  لرعاية الشباب
  -  ٢٢٧  ٦٠,٢٤٥ المجموع

٠,٥٠٤  ٠,٦٨٨  

  ٠,٢٦٣  ٢  ٠,٥٢٧بين المجموعات
داخل 

  ٠٢١٤  ٢٢٥  ٤٨,١٤٨ المجموعات

المعوقات التـي تحـول دون      
تفعيل نـشاط إدارة تخطـيط      
الموارد البـشرية بالرئاسـة     

  -  ٢٢٧  ٤٨,٦٧٥ المجموع  لشبابالعامة لرعاية ا

٠,٢٩٤  ١,٢٣١  

  ٠,٢١٥  ٢  ٠,٤٣٠بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢٩٥  ٢٢٥  ٦٦,٤٤٣ المجموعات
سبل تفعيـل نـشاط تخطـيط       
الموارد البـشرية بالرئاسـة     

  العامة لرعاية الشباب
  -  ٢٢٧  ٦٦,٨٧٣ موعالمج

٠,٤٨٤  ٠,٧٢٩  

   فأقل٠,٠٥فروق دالة عند مستوى * 



 

 -١١٢-

تضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد               ي

مقومات األمن الوظيفي للعاملين    ( الدراسة حول    مجتمع فأقل في اتجاهات أفراد      ٠,٠٥مستوى  

ون تفعيل نشاط إدارة تخطيط المـوارد        المعوقات التي تحول د    ،بالرئاسة العامة لرعاية الشباب   

 سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة         ،البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب    

 أن  إلـى  التعليمي ويعزو الباحث هذه النتيجة       ى متغير المستو  باختالف )العامة لرعاية الشباب  

لون بذات بيئة العمـل ممـا يجعلهـم          الدراسة وباختالف مستوياتهم التعليمية يعم     مجتمعأفراد  

  .متفقين حول أبعاد تخطيط القوى العاملة باختالف مستوياتهم التعليمية

بينما يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد               

أساليب تخطيط الموارد البشرية    ( الدراسة حول    مجتمع فأقل في اتجاهات أفراد      ٠,٠٥مستوى  

 ولتحديـد   ، متغير المستوي التعليمي   باختالف) اسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض     بالرئ

 التعليمي حول االتجاه نحو هذا المحور استخدم        ىصالح الفروق بين كل فئتين من فئات المستو       

  :وجاءت النتائج كالتالي " LSD" الباحث اختبار 

  )٢١(جدول رقم 
  ات المستوى التعليميللفروق في فئ  "LSD" نتائج اختبار 

المستوي  المحور
جامعي   دبلوم  ثانوي المتوسط  ن التعليمي

  فأعلى
      -  ٣,٧٤٩٩  ٤٥  ثانوي
  **  -    ٣,٥٧٥٣  ٥٨  دبلوم

أســاليب تخطــيط  
ــشرية   ــوارد الب الم
ــة   ــة العام بالرئاس
لرعاية الشباب بمدينة   

  الرياض
  -    ٣,٩٢٦٥  ١٢٥  جامعي فأعلى

   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى              

 الدراسـة   مجتمع الدراسة الحاصلين على الدبلوم وأفراد       مجتمع فأقل في اتجاهات أفراد      ٠,٠٥

أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة      (الحاصلين على المؤهل الجامعي فأعلى حول       

 الدراسة الحاصلين على المؤهل الجامعي      مجتمعلصالح أفراد   ) باب بمدينة الرياض  لرعاية الش 

 الدراسـة الحاصـلين علـى المؤهـل         مجتمع أن أفراد    إلىفأعلى ويعزو الباحث هذه النتيجة      



 

 -١١٣-

ساليب تخطيط الموارد البشرية مما يعزز مـن مـوافقتهم          ألالجامعي فأعلى لديهم أدراك أكبر      

  .عليها

  : اختالف متغير مدة الخدمة في العملالفروق ب: ثالثاً

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد              

تحليل التباين  "  متغير مدة الخدمة في العمل استخدم الباحث         الختالف إلى الدراسة طبقاً    مجتمع

 مجتمعإجابات أفراد لتوضيح داللة الفروق في متوسطات ) One Way ANOVA( "األحادي 

 متغير مدة الخدمة في العمل وجاءت النتائج كما يوضحها الجـدول            الختالف إلىالدراسة طبقاً   

 :التالي

  )٢٢(جدول رقم 

   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

  مل الدراسة طبقاً الختالف متغير مدة الخدمة في العمجتمع أفرادمتوسطات إجابات 

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
اإلحصائية

  ٠,٥١٩  ٤  ٢,٠٧٦بين المجموعات
داخل 

  ٠,٥٦١  ٢٢٣  ١٢٥,١٥١ المجموعات
ــوارد  ــيط الم ــاليب تخط أس
ــة  ــة العام ــشرية بالرئاس الب
  لرعاية الشباب بمدينة الرياض

  -  ٢٢٧  ١٢٧,٢٢٧ المجموع

٠,٩٢٥  
  

٠,٤٥٠  
  

  ٠,٤١٦  ٤  ١,٦٦٤بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢٦٣  ٢٢٣  ٥٨,٥٨١ المجموعات
ــوظيفي  ــن ال ــات األم مقوم
ــاملين بالرئاســة العامــة  للع

  لرعاية الشباب
  -  ٢٢٧  ٦٠,٢٤٥ المجموع

١,٥٨٤  
  

٠,١٨٠  
  

  ٠,٠٣٣  ٤  ٠,١٣٣بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢١٨  ٢٢٣  ٤٨,٥٤٢ المجموعات

المعوقات التـي تحـول دون      
تفعيل نـشاط إدارة تخطـيط      
الموارد البـشرية بالرئاسـة     

  -  ٢٢٧  ٤٨,٦٧٥ المجموع  رعاية الشبابالعامة ل

٠,١٥٣  
  

٠,٩٦٢  
  

  ٠,٢٣٩  ٤  ٩٥٦.بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢٩٦  ٢٢٣  ٦٥,٩١٧ المجموعات
سبل تفعيـل نـشاط تخطـيط       
الموارد البـشرية بالرئاسـة     

  العامة لرعاية الشباب
  -  ٢٢٧  ٦٦,٨٧٣ المجموع

٠,٥٢١  ٠,٨٠٨  

تضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد               ي

أساليب تخطيط الموارد البشرية    ( الدراسة حول     مجتمع  فأقل في اتجاهات أفراد    ٠,٠٥مستوى  

بالرئاسـة   مقومات األمن الوظيفي للعـاملين       ،بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض     



 

 -١١٤-

 المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البـشرية            ،العامة لرعاية الشباب  

 سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة العامـة           ،بالرئاسة العامة لرعاية الشباب   

ن  أ إلـى  متغير مدة الخدمة في العمل ويعزو الباحث هـذه النتيجـة             باختالف )لرعاية الشباب 

 سنوات مما يجعلهم متجانسين مـن       ١٠ أقل من    إلى ٥غالبية أفراد عينة الدراسة خدمتهم من       

  .حيث الخدمة األمر الذي يقلل من االختالفات بين وجهات نظرهم باختالف متغير مدة الخدمة

   :الفروق باختالف متغير عدد الدورات في مجال العمل: رابعاً

 ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد        للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق      

تحليل "  متغير عدد الدورات في مجال العمل استخدم الباحث          اختالف إلى الدراسة طبقاً    مجتمع

 مجتمـع لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد ) One Way ANOVA(" التباين األحادي 

ل وجاءت النتائج كمـا يوضـحها        متغير عدد الدورات في مجال العم      الختالفالدراسة طبقاً   

 :الجدول التالي
  )٢٣(جدول رقم 

   للفروق في )One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 
   الدراسة طبقاً الختالف متغير عدد الدورات في مجال العملمجتمع أفرادمتوسطات إجابات 

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
اإلحصائية

  ٣,٤٦٢  ٤  ١٣,٨٥٠بين المجموعات
داخل 

  ٠,٥٠٨  ٢٢٣  ١١٣,٣٧٧ المجموعات
ــوارد  ــيط الم ــاليب تخط أس
ــة  ــة العام ــشرية بالرئاس الب
  لرعاية الشباب بمدينة الرياض

  -  ٢٢٧  ١٢٧,٢٢٧ المجموع

٦,٨١٠  
  

٠,٠٠٠**  
  

  ١,٠٢٩  ٤  ٤,١١٥بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢٥٢  ٢٢٣  ٥٦,١٣٠ المجموعات
ــوظيفي  ــن ال ــات األم مقوم
ــاملين بالرئاســة العامــة  للع

  رعاية الشبابل
  -  ٢٢٧  ٦٠,٢٤٥ المجموع

٤,٠٨٧  
  

٠,٠٠٣**  
  

  ٠,٣٥٧  ٤  ١,٤٢٨بين المجموعات
اخل د

  ٠,٢١٢  ٢٢٣  ٤٧,٢٤٦ المجموعات

المعوقات التـي تحـول دون      
تفعيل نـشاط إدارة تخطـيط      
الموارد البـشرية بالرئاسـة     

  -  ٢٢٧  ٤٨,٦٧٥ المجموع  العامة لرعاية الشباب

١,٦٨٥  
  

٠,١٥٤  
  

  ٠,٢١٤  ٤  ٠,٨٥٥بين المجموعات
داخل 

  ٠,٢٩٦  ٢٢٣  ٦٦,٠١٨ المجموعات
سبل تفعيـل نـشاط تخطـيط       
الموارد البـشرية بالرئاسـة     

  العامة لرعاية الشباب
  -  ٢٢٧  ٦٦,٨٧٣ المجموع

٠,٥٧٨  ٠,٧٢٢  

  فأقل ٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 



 

 -١١٥-

تضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد               ي

المعوقات التي تحول دون تفعيل     ( الدراسة حول    مجتمع فأقل في اتجاهات أفراد      ٠,٠٥مستوى  

 سبل تفعيل نشاط تخطيط     ،نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب        

 متغير عدد الدورات في مجال العمل       باختالف) ة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب    الموارد البشري 

 على دورات تدريبية    ون الدراسة حاصل  مجتمع أن غالبية أفراد     إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

مما يجعلهم متجانسين من حيث التدريب األمر الذي يقلل من االختالفات بين وجهات نظـرهم               

  .الدورات في مجال العملباختالف متغير عدد 

بينما يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد               

أساليب تخطيط الموارد البشرية    ( فأقل في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول         ٠,٠١مستوى  

ئاسـة   مقومات األمن الوظيفي للعـاملين بالر      ،بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض     

 ولتحديد صالح الفروق    ، متغير عدد الدورات في مجال العمل      باختالف) العامة لرعاية الشباب  

بين كل فئتين من فئات عدد الدورات في مجال العمل حول االتجاه نحو هذه المحاور اسـتخدم          

   :وجاءت النتائج كالتالي " LSD" الباحث اختبار 

  )٢٤(جدول رقم 

  ق في فئات عدد الدورات في مجال العملللفرو  "LSD" نتائج اختبار 

عدد الدورات في  المحور
 المتوسط  ن مجال العمل

لم أحصل 
على دورة 
  تدريبية

دورة 
  واحدة

ثالث   دورتان
  دورات

أربع 
دورات 
  فأكثر

لم أحصل على 
  دورة تدريبية

٣,٩٧٦٨  ٢٢  -          

        -    ٤,٠١٣٣  ٤٥  دورة واحدة
      -      ٤,٠٠٦٩  ٥٧  دورتان

    -        ٣,٧٦٤٨  ٤١  ثالث دورات

أساليب تخطيط  
الموارد البشرية  
بالرئاسة العامة  
لرعاية الشباب  
  بمدينة الرياض

  -  *  ** **  **  ٣,٤٣٠٠  ٦٣ أربع دورات فأكثر
لم أحصل على 
  دورة تدريبية

٤,٢١٢٧  ٢٢  -        

       -   ٤,١١١٥  ٤٥  دورة واحدة
      -    ٤,٠٥٦٠  ٥٧  دورتان

    -      ٣,٩٩١٦  ٤١  ثالث دورات

مقومات األمـن   
الــــوظيفي 
للعـــــاملين 
بالرئاسة العامة  
  لرعاية الشباب

  -    ** ** **  ٣,٨٠٥٧  ٦٣ أربع دورات فأكثر

   فأقل٠,٠٥فروق دالة عند مستوى * 
   فأقل٠,٠١فروق دالة عند مستوى ** 



 

 -١١٦-

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى              

 دورات فأكثر وأفراد مجتمع     ٤ل في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على          فأق ٠,٠١

أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة       (الدراسة الحاصلين على دورتين فأقل حول       

لصالح أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتـين فأقـل          ) لرعاية الشباب بمدينة الرياض   

 أن أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتين فاقـل غيـر            إلىتيجة  ويعزو الباحث هذه الن   

مدركين لألساليب المثلى للتخطيط مما يجعلهم يرون أن األساليب المطبقة حالياً بالرئاسة العامة             

  .لرعاية الشباب كافية

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى              

 دورات فأكثر وأفراد مجتمع     ٤ي اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على         فأقل ف  ٠,٠٥

أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة       (الدراسة الحاصلين على ثالث دورات حول       

لصالح أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين علـى ثـالث دورات          ) لرعاية الشباب بمدينة الرياض   

 أن أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على ثـالث دورات غيـر            إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

مدركين لألساليب المثلى للتخطيط مقارنة مع الحاصلين على أربع دورات فأكثر مما يجعلهـم              

  .يرون األساليب المطبقة حالياً بالرئاسة العامة لرعاية الشباب كافية

ة إحصائية عند مـستوى     يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات دالل         

 دورات فأكثر وأفراد مجتمع     ٤ فأقل في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على          ٠,٠١

مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة       (الدراسة الحاصلين على دورتين فأقل حول       

 الباحث هذه   لصالح أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتين فأقل ويعزو        ) لرعاية الشباب 

 أن أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتين فاقل يشعرون بحـاجتهم للعمـل              إلىالنتيجة  

  .للتطوير والتدريب أكثر في مستقبل حياتهم العملية مما يعزز من شعورهم باألمن الوظيفي



 

 -١١٧-
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 ، وأهم النتائج التـي توصـلت إليهـا        ،يشتمل هذا الفصل على ملخص لمحتوى الدراسة      

  .وأبرز التوصيات المقترحة في ضوء تلك النتائج

  :خالصة الدراسة

  .احتوت هذه الدراسة على خمسة فصول باإلضافة إلي المراجع والمالحق

راسة مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، والتـساؤالت       وتناول الفصل األول كمدخل للد    

  . وأهم المصطلحات التي استخدمها الباحث في دراسته،التي تجيب عنها

وتناول الباحث في هذا الفصل مفاهيم الدراسة متطرقاً إلي تعريـف تخطـيط المـوارد               

يب تخطـيط    والتي تمثلت في تحديـد أسـال       ،البشرية واألمن الوظيفي ومحدداً أهداف دراسته     

 إلـى الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض، كما تهـدف الدراسـة              

 وتهدف الدراسة   ،التعرف علي مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب         

 الوقوف على المعوقات التي تحول دون تفعيل نـشاط إدارة تخطـيط المـوارد البـشرية                 إلى

 سبل تفعيل نـشاط تخطـيط       إلى التعرف   إلى وتهدف الدراسة    ،لرئاسة العامة لرعاية الشباب   با

 عالقـة   إلى التعرف   إلى كما تهدف الدراسة     ،الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب     

تخطيط الموارد البشرية بتحقيق األمن الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الـشباب             

فـي آراء    اإلحـصائية  معرفة الفروق ذات الداللـة       إلى وتهدف الدراسة    ،نة الرياض في مدي 

المبحوثين تجاه العالقة بين تخطيط الموارد البشرية واألمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة             

 وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خالل       ،لرعاية الشباب وفقاً لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية     

ما عالقة تخطيط الموارد البشرية بـالمن الـوظيفي للعـاملين     (لى التساؤل الرئيسي    اإلجابة ع 

  :والذي تتفرع منه األسئلة الفرعية التالية) بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض



 

 -١١٩-

  ما أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض ؟  .١

  يفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ؟ ما هي مقومات األمن الوظ .٢

ما هي المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة               .٣

 العامة لرعاية الشباب ؟ 

 ما سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ؟ .٤

 بمقومات األمن الـوظيفي لـدى العـاملين         ما عالقة أساليب تخطيط الموارد البشرية      .٥

 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض ؟

هل هناك فروق ذات الداللة إحصائية في آراء المبحوثين تجاه العالقة بـين تخطـيط                .٦

الموارد البشرية وسياسات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً           

 صية والوظيفية ؟ لمتغيراتهم الشخ

أما الفصل الثاني فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة كما أشتمل على الدراسات الـسابقة              

 .للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها

 وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة       ،وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءاتها     

 . مستهدف وأوضح الباحث مجتمع الدراسة ال،المنهج الوصفي

  .)االستبانة(وبين الباحث في هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة 

 بعرضها فـي    )االستبانة(وأوضح الباحث بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة          

صورتها األولية على المشرف ومجموعة من المحكمين وفي ضوء آرائهم قام الباحث بتطبيق             

 وحدد األساليب اإلحصائية المستخدمة     ،تطبيق الدراسة ميدانياً   وبين الباحث كيفية     ،أداة دراسته 

  .في تحليل بيانات الدراسة

 ،أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وتحليل نتائج الدراسة متناوالً اإلجابة على أسـئلتها      

  . وربطها مع نتائج الدراسات السابقة،ومناقشة نتائجها

 وعـرض أهـم     ،حث بتلخيص الدراسـة   وفي الفصل الخامس من هذه الدراسة قام البا       

  . واقتراح أبرز توصياتها،نتائجها



 

 -١٢٠-

  :نتائج الدراسة

  :الدراسةعينة النتائج المتعلقة بوصف أفراد 

 عينـة من إجمـالي أفـراد      % ٣٠,٧ الدراسة يمثلون ما نسبته      عينة من أفراد    )٧٠(أن   •

  .الدراسة سنة وهم الفئة األكثر من أفراد ٣٥ أقل من إلى ٣٠الدراسة أعمارهم من 

 عينـة  أفـراد    إجماليمن  % ٥٤,٨ الدراسة يمثلون مانسبته     عينةمن أفراد   ) ١٢٥(أن   •

  . من أفراد الدراسةاألكثرالدراسة مستواهم التعليمي جامعي فأعلى وهم الفئة 

 عينـة من إجمـالي أفـراد      % ٣٢,٥ الدراسة يمثلون ما نسبته      عينة من أفراد    )٧٤(أن   •

 سنوات وهم الفئة األكثـر  ١٠ أقل من    إلى سنوات   ٥ن  الدراسة مدة خدمتهم في العمل م     

  .من أفراد الدراسة

 عينـة من إجمـالي أفـراد      % ٢٧,٦ الدراسة يمثلون ما نسبته      عينة من أفراد    )٦٣(أن   •

الدراسة عدد دوراتهم التدريبية في مجال العمل أربع دورات فأكثر وهم الفئة األكثر من              

  .أفراد الدراسة

ما أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة        : "األولال  النتائج المتعلقة بالسؤ  

  ؟"لرعاية الشباب بمدينة الرياض 

 الدراسة موافقون غالباً على أساليب تخطيط الموارد البـشرية بالرئاسـة            عينةأن أفراد   

  .العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض

اليب تخطيط الموارد البـشرية      الدراسة موافقون غالباً على عشرة من أس       عينةأن أفراد   

  :بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض وتتمثل في

  .جمع وتحديث البيانات اإلحصائية حول نشاطات المؤسسة وأهدافها .١

تحليل قوة العمل الحالية في المؤسسة من حيث الكفاءات واألعداد ومقارنتها بقوة العمل              .٢

  .الواجب توفرها

 .لبشرية الشاملة بالمؤسسةإعداد خطة للموارد ا .٣



 

 -١٢١-

  .إعداد التقارير حول مستوى الموارد البشرية الحالية .٤

 إعداد خطط التدريب بالمؤسسة للموارد البشرية الحالية  .٥

  .مناقشة احتياجات األقسام األخرى من العاملين .٦

  .إعداد الدراسات عن مصادر الموارد البشرية داخل المؤسسة  .٧

  .ارد البشرية بالمؤسسةتحديد أسس ومعايير التخطيط للمو .٨

  .دراسة الخطط األولية للموارد البشرية التي تصل من اإلدارات المختلفة .٩

  .إعداد الدراسات واألبحاث عن المصادر الخارجية للموارد البشرية .١٠

ما هي مقومـات األمـن الـوظيفي للعـاملين          : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   

  ؟"بالرئاسة العامة لرعاية الشباب 

 الدراسة موافقون على وجود مقومات لألمن الوظيفي للعاملين بالرئاسـة           عينةأفراد  أن  

  .العامة لرعاية الشباب

 الدراسة موافقون على وجود خمسة عشر من مقومات األمـن الـوظيفي             عينةأن أفراد   

  :للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتمثل في

  .دائمية الوظيفة العامة واستقرارها .١

  .حساس بالثقة في األداءاإل .٢

 .الدخل الثابت والمستقر .٣

  .حسن العالقة بين الرئيس والمرؤوس .٤

 .ظروف العمل مالءمة .٥

  .االستقرار والشعور باألمن .٦

  .توفر الضمانات والمزايا الوظيفية .٧

  ".توفر اإلمكانات المادية والمعنوية إلنجاز األعمال بكفاءة  .٨

  .الحوافز المادية والمعنوية .٩



 

 -١٢٢-

  .وما تقدمه من فرص التعليم والتدريبطبيعة الوظيفة  .١٠

  توفر المعلومات الكافية عن العمل  .١١

 تفهم الرؤساء لمشاكل العمل والعاملين  .١٢

  .المكانة االجتماعية التي تحقق الوظيفة العامة .١٣

  .المشاركة في تحديد طرق وأساليب العمل .١٤

  .المشاركة في وضع األهداف .١٥

وقات التي تحول دون تفعيل نـشاط       ما هي المع  : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث   

  ؟"إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب 

 الدراسة موافقون على وجود معوقات تحـول دون تفعيـل نـشاط إدارة              عينةأن أفراد   

  .تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

جود واحد من المعوقات التي تحـول دون         الدراسة موافقون بشدة على و     عينةأن أفراد   

  :تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ويتمثل في

  .تعقد عملية التخطيط للموارد البشرية وتكبيلها بالروتين .١

 الدراسة موافقون على وجود ستة عشر من المعوقات التي تحـول دون             عينةأن أفراد   

  :رة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتمثل فيتفعيل نشاط إدا

 .االزدواجية والتدخل في بعض مهام التخطيط مع اإلدارات األخرى .١

  .عدم اهتمام المشروع بالتخطيط للموارد البشرية على المدى الطويل .٢

 قصور اللوائح واألنظمة المتعلقة بالتخطيط للموارد البشرية  .٣

  .خطيط وعدم تقدير القائمين عليه بمدى أهمية دقتهالتهاون بالت .٤

  .عدم وضوح آلية التخطيط للموارد البشرية .٥

  .عدم وجود لوائح تنظيمية توضح األسس العلمية لتخطيط الموارد البشرية .٦

 مركزية التخطيط في يد وحدات ال تعلم باالحتياجات الفعلية لباقي اإلدارات  .٧



 

 -١٢٣-

 .يسبب إرباك باقي أجزاء الخططالتغيير في الخطط عند التنفيذ مما  .٨

 .نقص اهتمام اإلدارات المختصة بمتابعة الخطط بصورة منظمة .٩

 .النمطية في صنع الخطط وتطبيقاتها .١٠

صعوبة تطبيق الخطط عملياً لعدم مرونتها وأخذها بالتغييرات المستمرة للعمـل فـي              .١١

 .االعتبار

 .افتقار وحدات التخطيط للموارد البشرية للصالحيات الكافية .١٢

 .نقص الموارد المالية .١٣

 نقص الكفاءة البشرية  .١٤

 .وجود دورات تدريبية عن تخطيط الموارد البشرية .١٥

االعتماد على التقدير الشخصي والخبرة السابقة في تقدير االحتياجات مـن المـوارد              .١٦

 . عن تخطيط الموارد البشريةلينوالمسؤالبشرية من قبل بعض 

قتهم على وجود واحد من المعوقـات التـي         أن أفراد مجتمع الدراسة محايدون في مواف      

تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ويتمثـل              

 :في

 .عدم وجود وحدة إدارية مختصة بنشاط تخطيط الموارد البشرية .١

ما سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البـشرية        : "النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع   

 ؟"الرئاسة العامة لرعاية الشباب ب

 الدراسة موافقون على سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة           عينةأن أفراد   

  .العامة لرعاية الشباب

 الدراسة موافقون على ستة عشر من سبل تفعيل نشاط تخطيط المـوارد             عينةأن أفراد   

  :البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتمثل في



 

 -١٢٤-

توفير التخصصات المناسبة في اإلدارة المسؤولة عن تخطيط الموارد البـشرية للقيـام              .١

  .لهذه الوظيفة

  .توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية بالكمية المطلوبة .٢

 .استخدام الحاسب اآللي في عمليات التخطيط للموارد البشرية .٣

  .لتخطيط الموارد البشريةاالعتمادات المالية الالزمة والمناسبة  توفير .٤

  .توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب .٥

  .توفير المعومات المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية بالدقة المطلوبة .٦

 .توفير قاعدة بيانات متخصصة ألنشطة تخطيط الموارد البشرية .٧

 .استخدام النماذج الرياضية المتطورة لتخطيط الموارد البشرية .٨

 .ومات الكافية لتساعد على تخطيط الموارد البشريةتوفير المعل .٩

دعم العاملين في اإلدارات المسؤلة عن تخطيط الموارد البشرية بالدورات التدريبيـة             .١٠

 .المالءمة

 .توفير العدد المناسب من الموظفين لإلدارة المسؤلة عن تخطيط الموارد البشرية .١١

 .البشريةتوفير نظم وبرامج معلومات حديثة في تخطيط للموارد  .١٢

 .توفير اإلمكانات البشرية المناسبة من حيث الخبرة لتخطيط الموارد البشرية .١٣

 .توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد على تطوير الموارد البشرية .١٤

 .االعتماد على األساليب الرياضية والعلمية الحديثة في تخطيط الموارد البشرية .١٥

 .ام التقنيات واألساليب الحديثة في التخطيطتوفير اإلمكانات البشرية الماهرة في استخد .١٦



 

 -١٢٥-

هل هنالك عالقة بين أساليب تخطيط الموارد البشرية ومقومات األمن           " :السؤال الخامس 

  ؟"  الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض

يب تخطـيط    فأقل بين أسال   ٠,٠١وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى         

الموارد البشرية ومقومات األمن الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الـشباب فـي              

مدينة الرياض حيث يتضح أنه كلما تحسنت أساليب تخطيط الموارد البشرية كلمـا زاد تـوفر          

  .مقومات األمن الوظيفي لدى العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في آراء المبحوثين تجاه           " :سؤال السادس ال

العالقة بين تخطيط الموارد البشرية وسياسات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة          

 ؟" العامة لرعاية الشباب وفقاً لمتغيراتهم الشخصية و الوظيفية 

فـي اتجاهـات أفـراد       فأقل   ٠,٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينـة          (مجتمع الدراسة حول    

 المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة             ،الرياض

 )لرعايـة الـشباب    سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة          ،لرعاية الشباب 

 .باختالف متغير العمر

 فأقل في اتجاهات أفـراد مجتمـع        ٠,٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 ٣٥ – ٣٠ سنة فأكثر وأفراد مجتمع الدراسة الذين أعمارهم مـن           ٤٠الدراسة الذين أعمارهم    

لـصالح أفـراد    ) مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب       (حول   سنة

  . سنة ٣٥ – ٣٠ من أعمارهممجتمع الدراسة الذين 

 فأقل في اتجاهات أفـراد مجتمـع        ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 ٣٠ – ٢٥ سنة فأكثر وأفراد مجتمع الدراسة الذين أعمارهم مـن           ٤٠الدراسة الذين أعمارهم    

لـصالح أفـراد    ) سة العامة لرعاية الشباب   مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئا    (حول   سنة

  . سنة٣٠ – ٢٥ من أعمارهممجتمع الدراسة الذين 



 

 -١٢٦-

 فأقل فـي اتجاهـات أفـراد        ٠,٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

 ،مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة لرعايـة الـشباب          (مجتمع الدراسة حول    

يل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعايـة          المعوقات التي تحول دون تفع    

 بـاختالف   ) سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب          ،الشباب

  .متغير المستوى التعليمي

 فأقل في اتجاهات أفراد مجتمـع       ٠,٠٥ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

على الدبلوم وأفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على المؤهل الجامعي فأعلى          الدراسة الحاصلين   

لصالح ) أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض         (حول  

  .أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على المؤهل الجامعي فأعلى

قل فـي اتجاهـات أفـراد        فأ ٠,٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينـة          (مجتمع الدراسة حول    

 المعوقـات التـي     ، مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب        ،الرياض

 سـبل   ،ية الشباب تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعا          

 بـاختالف متغيـر مـدة       )تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب        

  .الخدمة في العمل

 فأقل فـي اتجاهـات أفـراد        ٠,٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

البـشرية  المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط إدارة تخطيط الموارد          (مجتمع الدراسة حول    

 سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة العامـة           ،بالرئاسة العامة لرعاية الشباب   

  .باختالف متغير عدد الدورات في مجال العمل) لرعاية الشباب

 فأقل في اتجاهات أفـراد مجتمـع        ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

فراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتين فأقـل         دورات فأكثر وأ   ٤الدراسة الحاصلين على    

لصالح ) أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض         (حول  

  .أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتين فأقل
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 فأقل في اتجاهات أفـراد مجتمـع        ٠,٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 دورات فأكثر وأفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على ثالث دورات          ٤حاصلين على   الدراسة ال 

لصالح ) أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض         (حول  

  .أفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على ثالثة دورات

هات أفـراد مجتمـع      فأقل في اتجا   ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 دورات فأكثر وأفراد مجتمع الدراسة الحاصلين على دورتين فأقـل           ٤الدراسة الحاصلين على    

لصالح أفراد مجتمـع    ) مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب       (حول  

  .الدراسة الحاصلين على دورتين فأقل



 

 -١٢٨-

  :توصيات الدراسة

في اإلدارة المسئولة عن تخطيط الموارد البـشرية للقيـام          توفير التخصصات المناسبة     

  .لهذه الوظيفة

 والدقة المطلوبـة    توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية بالكمية المطلوبة        

  .وفي الوقت المناسب

 .استخدام الحاسب اآللي في عمليات التخطيط للموارد البشرية 

  .المناسبة لتخطيط الموارد البشريةاالعتمادات المالية الالزمة و توفير 

 .توفير قاعدة بيانات متخصصة ألنشطة تخطيط الموارد البشرية 

 .توفير المعلومات الكافية لتساعد على تخطيط الموارد البشرية 

دعم العاملين في اإلدارات المسئولة عن تخطيط الموارد البشرية بالدورات التدريبيـة             

 .المالءمة

 .ن الموظفين لإلدارة المسئولة عن تخطيط الموارد البشريةتوفير العدد المناسب م 

 .توفير نظم وبرامج معلومات حديثة في تخطيط للموارد البشرية 

 .توفير االمكانات البشرية المناسبة من حيث الخبرة لتخطيط الموارد البشرية 

 .توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد على تطوير الموارد البشرية 

 . األساليب الرياضية والعلمية الحديثة في تخطيط الموارد البشريةاالعتماد على 

 .توفير االمكانات البشرية الماهرة في استخدام التقنيات واألساليب الحديثة في التخطيط 

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية حول واقع أساليب تخطـيط المـوارد              

 .بمدينة الرياضالبشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب 
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  :المصادر: أوالً

 J القرآن الكريم.  

  :المراجع العربية: ثانياً

 J  تخطيط القـوى العاملـة فـي المؤسـسات          .) م ٢٠٠٢( هدى بنت محمود     ،أبو السمح 

  .والشركات العامة بالمملكة العربية السعودية وعالقتها ببعض العوامل التنظيمية والتقنية

 J   ترجمـة  التنظيمـي واألداء،    السلوك .)م١٩٩١ (مارك جي واالس    سيزالتي ،ديأندرو  

  .معهد اإلدارة العامة  مطابع: الرياض،أحمد جعفر أبو القاسم

 J استخدام نظـم معلومـات المـوارد        .)م١٩٧٨( كمال جعفر    ، والمفتي ؛ بدر سالم  ،باجبر 

 معهـد اإلدارة    ،يـاض  الر ،البشرية وأثرها على فعالية إدارة شؤون الموظفين بالمملكـة        

 .العامة

 J دور إمارة منطقة مكة المكرمة في تنميـة القـوى           .)م٢٠٠٠( فيصل بن محمد     ،البراق 

  . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، رسالة ماجستير،البشرية

 J القاهرة ، تنمية القوى العاملة وسياسات النمو الوظيفي      .) م ٢٠٠٠ (عبد الرحمن  ،توفيق :

  .ات المهنية لإلدارةمركز الخبر

 J تنمية الموارد البـشرية فـي ضـوء اسـتخدام           .) م ٢٠٠٢( عياد   عبد المنعم  ،التونسي 

 جامعة نايف العربيـة للعلـوم       ، الرياض ، رسالة ماجستير  ،األساليب والتقنيات المتطورة  

 .األمنية

 J  ة دار أسام : األردن، عمان  ، سيكولوجيا اإلدارة المعاصرة   .) م ٢٠٠٨( عادل خليل    ،ثابت

  .للنشر والتوزيع
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 J رفع كفاءة العاملين باألجهزة اإلمنية وعالقتها       ).هـ١٤١٩( درهوم بن عايض     ،الحارثي 

 ، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة        ، رسالة ماجستير  ،بالحوافز المادية والمعنوية  

  .الرياض

 J تخطيط القوى العاملة في منـشآت القطـاع الخـاص           .) م ١٩٩٣( مجدي سامي    ،حبيب 

 . أغسطس،٣٧١ عدد ،٢٣ السنة ، مجلة تجارة الرياض،عوديةالس

 J الملتقـى العربـي األول     ، تخطيط المسار الوظيفي   .) م ٢٠٠٨( أحالم جاسم    ،الحوسني ، 

 : اإلمـارات العربيـة    ،التنمية الوظيفية وتخطيط المسار الوظيفي في الجهاز الحكـومي        

  .الشارقة

 J ية األسس النظريـة والتطبيقـات       إدارة الموارد البشر   .)هـ١٤٢٥( مازن فارس    ،رشيد

  .مكتبة العبيكان :الرياض ،العلمية في المملكة العربية السعودية

 J بغـداد  ، تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق      .) م ١٩٨٠( مهدي حسن    ،زويلف : 

 .دار الرسالة

 J عكـان  ، تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق      .) م ١٩٨٣( مهدي حسن    ،زويلف : 

 . الرسالةمكتبة

 J إدارة األفراد في منظور كمي والعالقات اإلنـسانية        .) م ١٩٩٤( مهدي حسن    ،زويلف ، 

 . دار مجدالوي للنشر والتوزيع:عمان

 J إدارة األفراد في منظور كمي والعالقات اإلنـسانية        .) م ١٩٩٣( مهدي حسن،  ،زويلف ، 

 . للنشر والتوزيع، دار مجدالوي:عمان

 J جامعة الملك سعود  مطابع: الرياض، اإلداريالسلوك ).هـ١٤١٠( ، سعود،النمر. 

 J دار المعـارف    : القـاهرة  ، إدارة األفراد لرفع الكفاءة اإلنتاجية     .)١٩٧٢( علي   ،السلمي 

 .المصرية

 J مكتبة الشروق: القاهرة، إدارة الموارد البشرية.) م١٩٩٦( مصطفى نجيب ،شاويش . 
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 J دار  :ردن، عمـان   األ ، إدارة المـوارد البـشرية     .)م٢٠٠٥( مصطفى نجيـب     ،شاويش 

  .الشروق للنشر والتوزيع

 J التخطيط الشامل للموارد البشرية في المملكة العربيـة        .)١٤٠٠( عبدالرحمن   ،الشقاوي  

 . معهد اإلدارة العامة، الرياض، ندوة تخطيط القوى العاملة،السعودية

 J ملخـص   ، أساليب االستخدام وسد الحاجات من القوى العاملـة        .)١٤١٠( عبداهللا   ،شلبي 

 معهـد   ، الريـاض  ،حوث ندوة تخطيط للقوى العاملة المنعقدة في معهد اإلدارة العامـة          ب

 .اإلدارة العامة

 J واقع نشاط تخطيط القوى العاملة في األجهزة الحكومية .)م١٩٩٨( أمة اللطبـف    ،شيبان 

  . معهد اإلدارة العامة، مسقط، دراسة ميدانية،بسلطنة ُعمان

 J لقوى العاملة األسس الـسلوكية وأدوات البحـث         إدارة ا  .)م١٩٩١( أحمد صقر    ،عاشور

 . دار النهضة العربية: بيروت،التطبيقي

 J  لـدى العمالـة الـسعودية       أهمية الحاجات  تدرج " .)هـ١٤١١(على المير  ،عبد الرحيم

  .٧٠ العدد ، اإلدارة العامة،"واالسيوية  والعربية

 J في نـدرة   " العمل   مجالفي   وتطبيقاتها نظريات الحوافز  ").هـ١٤٠٢ ( الزامل ،عبداهللا

  .اإلدارة العامة معهد ،الرياض ،في الخدمة المدنية الحوافز نظام

 J تخطيط القوى العاملة في أجهـزة الحكوميـة         .)م١٩٩٣( حمد وآخرون    إبراهيم ،العبود 

 . معهد اإلدارة العامة، الرياض،بالمملكة العربية السعودية

 J اإلدارة،  في مجال   تطبيقات –لسلوكية  ا في العلوم   مقدمة .)١٩٨٣ (سند  المتولي ،عرفة

 .والنشر للطباعة دار الثقافة :القاهرة

 J إدارة الموارد البشرية المنهج الحديث فـي إدارة         .)هـ١٤٢٠( عبدا لقادر  مدني   ،عالفي 

  .دار زهران للنشر والتوزيع :جدة ،األفراد

 J مكتب غريب: القاهرة تحليل النظم السلوكية،).م١٩٨٥ ( السلمي،علي . 
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 J العمـل  في مجال  البشري  اتجاهات في زيادة دافعيه العنصر     .)هـ١٤٠٧ (عسكر،  علي، 

 .٥٢ العدد ،العامة اإلدارة

 J فـي مجـال العمـل،      البشري  السلوك ، جعفر يعقوب العريان   .)م١٩٨٢ ( عسكر ،علي 

 . ذات السالسل:الكويت

 J      متكاملـة    نظـرة –السلوكي في اإلدارة     المدخل ).هـ١٤١١(على محمد عبد الوهاب. 

  .العامة  اإلدارة معهد  مطابع:الرياض 

 J تخطيط القوى العاملة األسس والتطبيقات في إطار        .)م١٩٨٨( نائل عبد الحافظ     ،العوالمة 

 .٣٢ ع ،شرة السنة العا، مجلة اإلداري،نظمي

 J االتجاهات نحو التسرب الوظيفي وعالقتها      .)م٢٠٠٣( وليد بن إبراهيم بن غانم       ،الغانم 

 ،طبيقية على جمارك المطارات الدولية في المملكة العربيـة الـسعودية           دراسة ت  ،باألداء

  . الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،رسالة ماجستير

 J إدارة الموارد البـشرية فـي الخدمـة         .) م ٢٠٠٤( عامر بن خضير بن حميد       ،الكبيسي 

  .القاهرة ،المدنية

 J وتـاريخ ٤٩/رقـم م   ة بالمرسوم الملكي  الصادر التنفيذية لنظام الخدمة المدنية    اللوائح  

 .٣٦و٣٠هـ وبالمادتين ١٠/٧/١٣٩٧

 J ١٤ عدد   ، مفاهيمه ومصطلحاته وأهميته   ، تخطيط القوى العاملة   .)م١٩٩١( فريد   ،المالكي 

 .يناير

 J الهرمـي  ماسلو للتدرج  أولويات حاجات  أهمية " .)م١٩٨٩ (يالتو يجر   إبراهيم ،محمد 

 ميدانيـة   دراسـة  –ي المملكة العربية الـسعودية      ف والمؤسسات في الشركات  للموظفين

 .  شتاء،األول  العدد،لإلدارة  المجلة العربية،"مقارنة

 J   مطبعة : القاهرة ،المدنية  الخدمة ،"الوظيفي االستقرار ").هـ١٤١٣ (محمد شاكر عصفور  

 .جامعة القاهرة
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 J لـي   تخطيط القوى العاملـة علـى المـستويين الك         .)م١٩٨٦( محسن عبداهللا    ،مخامرة

 . المنظمة العربية للعلوم األمنية،والجزئي

 J تخطيط القوى العاملة المفاهيم األسـس واألسـاليب        .)م١٩٩٩( ، محمد كمال  ،مصطفى ، 

 . األهرام للنشر والتوزيع:القاهرة

 J   اللجنـة  ، جنيـف ، مسوح السكان الناشطون اقتصاديا.) م١٩٩٦( ،مكتب العمل الـدولي 

 .االقتصادية واالجتماعية

 J تخطيط القوى العاملة بين النظرية      .) م ١٩٨٨( كمال   ، ومحمد ؛د عبد الفتاح   محم ،منجي 

 . بيمكو لالستثمارات: القاهرة،والتطبيق

 J تطور مفهوم تخطيط القوى العاملة فـي الـدول المتقدمـة           .)م١٩٧٢( أحمد   ،منصور ، 

 . مجلة العلوم اإلدارية:القاهرة

 J الكويت،ا وتقويم أدائها القوى العاملة تخطيط وظائفه.) م١٩٧٥( أحمد ،منصور .  

 J التنميـة الوظيفيـة     ، الملتقى العربي األول   .) م ٢٠٠٨(لمنظمة العربية للتنمية اإلدارية     ا 

  . الشارقة: اإلمارات العربية،وتخطيط المسار الوظيفي في الجهاز الحكومي

 J متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيـق اإلدارة        .) م ٢٠٠٧( خميس أحمد    إيهاب ،المير 

 دراسة تطبيقية على العاملين باإلدارة العامة للمرور بوزارة         ، رسالة ماجستير  ،لكترونيةاإل

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض،الداخلية في مملكة البحرين

 J مرامن للطباعـة    : الرياض .التنظيمي  إدارة السلوك  .)هـ١٤١٤ (محمد العديلي ، ناصر 

  .اإللكترونية

 J ـ ١٤٠٦( محمد   ،مزاوي وح ؛ سعود ،النمر  المناخ التنظيمي مؤشـر لفعاليـة إدارة        .) ه

 كليـة العلـوم     ، جامعة الملك سـعود    ، الرياض ،المؤسسات في المملكة العربية السعودية    

 .اإلدارية

 J منـشورات ذات    : الكويـت  ، إدارة المـوارد البـشرية     .) م ١٩٩٦( زكي محمود    ،هاشم 

  .السالسل
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@áÓŠ@ÕzÜßIQ@H@ @
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   المحترم                       /المكرم
  

  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتها
  

أود اإلفادة بأنني أقوم بإعداد رسالة ماجستير في العلوم اإلدارية من جامعة نايف العربية              

وعالقته باألمن الوظيفي للرئاسة العامة      تخطيط الموارد البشرية   للعلوم األمنية حول موضوع   

اإلستبانة للحصول على البيانات الالزمـة      هذه   وقد تم إعداد      في مدينة الرياض   لرعاية الشباب 

   :هي علما بأن أهداف الدراسة 

  .تحديد أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض .١

  .التعرف على مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .٢

فـي   الموارد البشرية  تحول دون تفعيل نشاط تخطيط        قد المعوقات التي قوف على   الو .٣

  .العامة لرعاية الشباب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة إدارة
 الموارد البـشرية  المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط تخطيط        تحديد سبل مواجهة     .٤

  .العامة لرعاية الشباببالرئاسة 

يب تخطيط الموارد البشرية بمقومات األمـن الـوظيفي لـدى           تحديد العالقة بين أسال    .٥

   .العاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة الرياض

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في أراء المبحوثين تجـاه العالقـة بـين          .٦

اب وفقا   الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشب      واألمنتخطيط الموارد البشرية    

  .لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية

أمل منك أخي الكريم التعاون معي في اإلجابة على بنود اإلستبانة المرفقـة بكـل دقـة                 

 في الخانة التي تمثل إجابتكم مع تأكيدي لكم بـأن أيـة             )T(وموضوعية وذلك بوضع عالمة     

سرية تامة ولـن    قة و معلومات يتم الحصول عليها من قبلكم سوف يتعامل معها الباحث بكل ث           

  .خر سوى هذه الدراسة فقطآتستخدم في أي غرض 

  يتحياتي وتقديرشاكرا ومقدرا لكم مساعدتكم وحسن تعاونكم ولكم خالص 

 الباحث

  خالد مسعود بن قويزان العتيبي
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òîÛëþa@pbãbîjÛaZ 
  : أمام اإلجابة التي تناسبك)T(ضع عالمة 

  : العمر-١
 )     (                   سنة٢٥ أقل من -
  )     (       سنة٣٠ أقل من إلى ٢٥ من -
  )     (       سنة٣٥ أقل من إلى ٣٠ من -
  )     (       سنة٤٠ أقل من إلى ٣٥ من -
  )     (               سنة فأكبر٤٠ -
  
  : المستوى التعليمي-٢
             )    (              ثانوي-
   )   (               دبلوم-
   )   (            ي جامع-
   )   (           ماجستير-
    )   (            دكتوراه-
   
  
  : مدة الخدمة في العمل-٣
   )   (               سنوات٥ أقل من -
   )   (    سنوات١٠ أقل من إلى سنوات ٥ من -
   )   (        ١٥ أقل من إلى سنوات ١٠ من -
    )   (         سنة٢٠ أقل من إلى سنة ١٥ من -
   )   (                  سنة فأكثر٢٠ -
  
  : عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال عملك-٤
   )   (         لم أحصل على أيه دورة تدريبية-
   )   (                   دورة واحدة-
   )   (                    دورتان-
     )   (               ثالث دورات فأكثر-
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 أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسـة العامـة لرعايـة         تحديد: القسم األول 

    في مدينة الرياضالشباب

 مدى وضوح العبارات
مدى قياس العبارة 

 للمحور
 مدى قياس العبارة للمبحوثين

  

 م

  

 العبارات
 واضحة

واضحة 

 حد إلى

 ما

غير 

 واضحة
 تقيس

تقيس 

 إلى

 ماحد 

ال 

 تقيس
 مناسبة

مناسبة 

 حد إلى

 ما

غير 

 مناسبة

مالحظات 

 سعادتكم

١ 
ات  ديث البيان ع وتح ول  جم صائية ح اإلح

 نشاطات المؤسسة وأهدافها 
          

٢ 

ن        سة م ي المؤس ة ف ل الحالي وة العم ل ق تحلي

حيث الكفاءات واألعداد ومقارنتها بقوة العمل       

 الواجب توافرها 

          

٣ 
شرية    إعداد الدراسات عن مصادر      وارد الب الم

 داخل المؤسسة
          

٤ 
صادر      ن الم اث ع ات واألبح داد الدراس إع

 الخارجية للموارد البشرية
          

٥ 
ي   شرية الت وارد الب ة للم ة الخطط األولي دراس

 تصل من اإلدارات المختلفة
          

           ةإعداد خطة للموارد البشرية الشاملة بالمؤسس ٦

٧ 
شرية من خالل           متابع ة تنفيذ خطط الموارد الب

 التقارير الدورية 
          

٨ 
شرية       وارد الب إعداد التقارير حول مستوى الم

 الحالية
          

٩ 
وارد   سة للم دريب بالمؤس ط الت داد خط إع

 البشرية الحالية
          

١٠ 
تحديد أسس ومعايير التخطيط للموارد البشرية 

 بالمؤسسة 
          

١١ 
يط  ين إدارة تخط د ب داخلي الجي سيق ال التن

 الموارد البشرية واإلدارات األخرى
          

١٢ 
ة         مناقشة احتياجات األقسام األخرى من العمال

  ودراسة خططها بصورة ميسرة
          

١٣ 
ين إدارة            ة ب وجود قناة اتصال مباشرة ومتبادل

  تخطيط الموارد البشرية واإلدارات األخرى 
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 لرعايـة  مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة          تحديد :القسم الثاني 

  في مدينة الرياضالشباب

 مدى قياس العبارة للمبحوثين مدى قياس العبارة للمحور مدى وضوح العبارات
  م

 
 العبارات

 واضحة

واضحة 

 حد إلى

 ما

غير 

 واضحة
 تقيس

 إلىتقيس 

 حد ما

ال 

 تقيس
 مناسبة

مناسبة 

  حد ماإلى

غير 

 مناسبة

مالحظات 

 سعادتكم

           دائمية الوظيفة العامة واستقرارها  ١

           الدخل الثابت والمستقر ٢

           توفر الضمانات والمزايا الوظيفية  ٣

           المكانة االجتماعية التي تحقق الوظيفة العامة ٤

           وفرة األجازات وتنوعها ٥

           الحوافز المادية ٦

           سياسات التأديب المالئمة ٧

           العالقة بين الرئيس والمرؤوس ٨

٩ 
يم        رص التعل ن ف ة م ا تقدم ة وم ة الوظيف طبيع

 والتدريب
          

           ظروف العمل المادية المالئمة ١٠

١١ 
ل المز ي تحم ة ف ل والرغب دافع للعم ن ال د م ي

 المسئولية 
          

           اإلحساس بالثقة في األداء ١٢

            المشارآة في وضع األهداف ١٣

            المشارآة في تحديد طرق وأساليب العمل ١٤

            حرية الحرآة والتصرف في مشاآل العمل ١٥

            االستقرار والشعور باألمن ١٦

            ومات الكافية عن العملتوفر المعل ١٧

            الراتب المجزي  ١٨

١٩  
ل  شاآل العم ين لم اء المتفهم وافر الرؤس ت

  والعاملين
          

٢٠  
از      ة إلنج ة والمعنوي ات المادي وافر اإلمكاني ت

            األعمال بكفاءة 
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تخطـيط  المعوقات التي قد تحول دون تفعيل نـشاط         الوقوف على   : القسم الثالث 

في الموارد البشرية في تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب           

 .مدينة الرياض

 مدى وضوح العبارات
مدى قياس العبارة 

 للمحور

مدى قياس العبارة 

 للمبحوثين
  

 م

  

 العبارات
 واضحة

واضحة 

 حد إلى

 ما

غير 

 واضحة
 تقيس

تقيس 

 إلى

 حد ما

ال 

 تقيس
 ناسبةم

مناسبة 

 حد إلى

 ما

غير 

 مناسبة

مالحظات 

 سعادتكم

شاط           ١ ة مختصة بن عدم وجود وحدة إداري

 تخطيط الموارد البشرية
          

٢  

رة        االعتماد على التقدير الشخصي والخب

السابقة في تقدير االحتياجات من الموارد  

ن    سئولين ع ل بعض الم ن قب شرية م الب

 تخطيط الموارد البشرية

          

شرية      افتقار و   ٣ وارد الب حدات التخطيط للم

 للصالحيات الكافية
          

٤  
دم    ا لع ط عملي ق الخط عوبة تطبي ص

ستمرة    التغيرات الم ذها ب ا وأخ مرونته

 للعمل في االعتبار

          

ة         ٥ نقص اهتمام اإلدارات المختصة بمتابع

 الخطط بصورة منظمة
          

ام    ٦ ض مه ي بع داخل ف ة والت االزدواجي

 خطيط مع اإلدارات األخرىالت
          

وارد        ٧ التخطيط للم عدم اهتمام المشروع ب

 البشرية على المدى الطويل
          

شرية       ٨ وارد الب يط للم ة التخط د عملي تعق

 وتكبيلها بالروتين
          

ة      ٩ ة المتعلق وائح واألنظم صور الل ق

 بالتخطيط للموارد البشرية
          

لوائح تنظيمية توضح األسس    عدم وجود     ١٠

 العلمية لتخطيط الموارد البشرية
          

وارد    ١١ يط للم ة التخط وح آلي دم وض ع

 البشرية
          

سبب           ١٢ ا ي التغيير في الخطط عند التنفيذ مم

 إرباك باقي أجزاء الخطط
          

م           ١٣ د وحدات ال تعل مرآزيه التخطيط في ي

 ي اإلداراتباالحتياجات الفعلية لباق
          

ائمين    ١٤ دير الق دم تق التخطيط وع اون ب الته

 عليه بمدى أهمية دقته
          

            النمطية في وضع الخطط وتطبيقاتها  ١٥



 

 -١٤١-

 سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامـة          تحديد: القسم الرابع 

 في مدينة الرياض لرعاية الشباب 

 مدى وضوح العبارات
مدى قياس العبارة 

 للمحور

مدى قياس العبارة 

 للمبحوثين
  م

 

  

 العبارات
 واضحة

واضحة 

 حد إلى

 ما

غير 

 واضحة
 تقيس

تقيس 

 إلى

 حد ما

ال 

 تقيس
 مناسبة

مناسبة 

 حد إلى

 ما

غير 

 مناسبة

مالحظات 

 سعادتكم

١ 
يط   ات التخط ي عملي ي ف ب اآلل تخدام الحاس اس

 للموارد البشرية
          

٢  
ي تخطيط  ة ف ات حديث رامج معلوم م وب وفير نظ ت

 الموارد البشرية
          

٣  
يط      ى تخط ساعد عل ة لت ات الكافي وفير المعلوم ت

 الموارد البشرية
          

٤  
ى تطوير           ساعد عل توفير المعلومات الدقيقة التي ت

 الموارد البشرية
          

٥  
يط   شطة تخط ات متخصصة ألن دة بيان وفير قاع ت

 ارد البشريةالمو
          

٦  
ة     ية والعلمي اليب الرياض ى األس اد عل االعتم

 الحديثة في تخطيط الموارد البشرية
          

٧  
يط   ورة لتخط ية المتط اذج الرياض تخدام النم اس

 الموارد البشرية
          

           توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب  ٨

٩  
ات المط وفير المعلوم وارد ت يط الم ة لتخط لوب

 البشرية بالكمية المطلوبة
          

١٠  
وارد  يط الم ة لتخط ات المطلوب وفير المعلوم ت

 البشرية بالدقة المطلوبة
          

١١  
إلدارة     وظفين ل ن الم ب م دد المناس وفير الع ت

 المسئولة عن تخطيط الموارد البشرية
          

١٢  
بة في اإلد       سئولة   توفير التخصصات المناس ارة الم

 عن تخطيط الموارد البشرية للقيام بهذه الوظيفة
          

١٣  
ث    ن حي بة م شرية المناس ات الب وفير اإلمكاني ت

 الخبرة لتخطيط الموارد البشرية
          

١٤  
تخدام     ي اس اهرة ف شرية الم ات الب وفير اإلمكاني ت

 التقنيات واألساليب الحديثة في التخطيط
          

١٥  
سئولة عن تخطيط           دعم  العاملين في اإلدارات الم

  الموارد البشرية بالدوارات التدريبية المالئمة
          

١٦  
بة   ة والمناس ة الالزم ادات المالي وفير اإلعتم ت

  لتخطيط الموارد البشرية
          

  



 

 -١٤٢-

F٢E 
א 

 
  الجهة  الوظيفة  االسم  م

 وكيل كلية التدريب اهيم عبداهللا الماحيإبر. دكتور. أستاذ   -١
جامعة نايف العربية للعلوم 

  األمنية

رئيس وحدة التحليل  أحمد عودة عبدالمجيد.دكتور. أستاذ   -٢
 اإلحصائي

جامعة نايف العربية للعلوم 
  األمنية

 أستاذ اإلدارة العامة تحسين أحمد الطراونة.دكتور.أستاذ   -٣
جامعة نايف العربية للعلوم 

  األمنية

  عامر خضير الكبيسي.د.ا    -٤
عميد كلية 
الـدراسات 
 االعليــــا

جامعة نايف العربية للعلوم 
  األمنية

  على الدخيلإبراهيم. د    -٥
عضو هيئة تدريس 

بقسم العلوم 
 االجتماعية

جامعة نايف العربية للعلوم 
  األمنية

 عميد كلية التدريب على بن فايز الجحني. الدكتور   -٦
 للعلوم جامعة نايف العربية
  األمنية

   سعد بن على الشهراني. د.لواء   -٧
وكيل كلية الدراسات 

 العليا
جامعة نايف العربية للعلوم 

  األمنية

رئيس قسم العلوم  محمد سيد حمزاوي.دكتور. أستاذ   -٨
 اإلدارية

جامعة نايف العربية للعلوم 
  األمنية

 أستاذ اإلدارة العامة محمد فتحي محمود.دكتور. أستاذ   -٩
نايف العربية للعلوم جامعة 

  األمنية

 عبد الحفيظ سعيد مقدم. د.أ -١٠
عضو هيئة تدريس 

بقسم العلوم 
 االجتماعية

جامعة نايف العربية للعلوم 
  األمنية



 

 -١٤٣-

F٣E 
אאאא 

   المحترم                       /المكرم
  

  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتها
  

ني أقوم بإعداد رسالة ماجستير في العلوم اإلدارية من جامعة نايف العربية            أود اإلفادة بأن  

للعلوم األمنية حول موضوع تخطيط الموارد البشرية وعالقته باألمن الوظيفي للرئاسة العامة            

اإلستبانة للحصول على البيانات الالزمـة      هذه   وقد تم إعداد      في مدينة الرياض   لرعاية الشباب 

  : هي لدراسة علما بأن أهداف ا

  .تحديد أساليب تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة الرياض .١

  .التعرف على مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .٢

فـي   الموارد البشرية  تحول دون تفعيل نشاط تخطيط        قد المعوقات التي الوقوف على    .٣

  .العامة لرعاية الشبابد البشرية بالرئاسة إدارة تخطيط الموار
 الموارد البـشرية  المعوقات التي تحول دون تفعيل نشاط تخطيط        تحديد سبل مواجهة     .٤

  .العامة لرعاية الشباببالرئاسة 

تحديد العالقة بين أساليب تخطيط الموارد البشرية بمقومات األمـن الـوظيفي لـدى               .٥

  . ب في مدينة الرياضالعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشبا

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في أراء المبحوثين تجـاه العالقـة بـين          .٦

 الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقا        واألمنتخطيط الموارد البشرية    

  .لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية

 اإلستبانة المرفقـة بكـل دقـة        أمل منك أخي الكريم التعاون معي في اإلجابة على بنود         

في الخانة التي تمثل إجابتكم مع تأكيدي لكم بـأن أيـة            ) T(وموضوعية وذلك بوضع عالمة     

سرية تامة ولـن    معلومات يتم الحصول عليها من قبلكم سوف يتعامل معها الباحث بكل ثقة و            

  .خر سوى هذه الدراسة فقطآتستخدم في أي غرض 

  يتحياتي وتقديرسن تعاونكم ولكم خالص شاكرا ومقدرا لكم مساعدتكم وح

 الباحث

  خالد مسعود بن قويزان العتيبي



 

 -١٤٤-

òîÛëþa@pbãbîjÛaZ 
  :أمام اإلجابة التي تناسبك) T(ضع عالمة 

  : العمر-١
  )    (            سنة       ٢٥ أقل من -
  )    (  سنة      ٣٠ إلى أقل من ٢٥ من -
  )    (  سنة      ٣٥ إلى أقل من ٣٠ من -
  )    (  سنة      ٤٠ إلى أقل من ٣٥ من -
   )(          سنة فأكبر         ٤٠ -
  
  : المستوى التعليمي-٢
   )              ( ثانوي             -
   )   (  دبلوم             -
   )   ( جامعي            -
   )   ( ماجستير          -
   )    (  دكتوراه          -
   
  :مة في العمل مدة الخد-٣
   )   (       سنوات        ٥ أقل من -
   )   (    سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥ من -
   )   (        ١٥ سنوات إلى أقل من ١٠ من -
    )   (   سنة      ٢٠ سنة إلى أقل من ١٥ من -
   )   (       سنة فأكثر           ٢٠ -
  
  : عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال عملك-٤
   )   (   لم أحصل على أيه دورة تدريبية      -
   )   (       دورة واحدة            -
   )   (       دورتان             -
     )   (         ثالث دورات-
   )   (        أربع دورات فأكثر-



 

 -١٤٥-

bîãbq@Zòîbþa@pbãbîjÛaZ@ @

الرئاسـة  بالتي قد تـستخدم   أساليب تخطيط الموارد البشرية تحديد: القسم األول 
 )T(فضالً حدد إجابتك بوضع عالمـة         في مدينة الرياض   العامة لرعاية الشباب  

  :في الحقل الذي يناسب رأيك
  

  

 م

  مدي أهميتها                                  

 العبارة             

  

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

١ 
ات  ديث البيان ع وتح شاطات  جم ول ن صائية ح اإلح

 ة وأهدافهاالمؤسس
     

٢ 
ث        ن حي سة م ي المؤس ة ف ل الحالي وة العم ل ق تحلي

ب  ل الواج وة العم ا بق داد ومقارنته اءات واألع الكف

 توافرها

     

٣ 
ل      شرية داخ وارد الب صادر الم ن م ات ع داد الدراس إع

 المؤسسة
     

٤ 
ة   صادر الخارجي ن الم اث ع ات واألبح داد الدراس إع

 للموارد البشرية
     

٥ 
ي تصل من              دراس شرية الت وارد الب ة للم ة الخطط األولي

 اإلدارات المختلفة
     

      ةإعداد خطة للموارد البشرية الشاملة بالمؤسس ٦

      إعداد التقارير حول مستوى الموارد البشرية الحالية ٧

      إعداد خطط التدريب بالمؤسسة للموارد البشرية الحالية ٨

٩ 
ايير ا   س ومع د أس شرية   تحدي وارد الب يط للم لتخط

 بالمؤسسة
     

       مناقشة احتياجات األقسام األخرى من العاملين  ١٠

  



 

 -١٤٦-

 لرعايـة  مقومات األمن الوظيفي للعاملين بالرئاسة العامـة          تحديد :القسم الثاني 

  : في الحقل الذي يناسب رأيك)T( فضالً حدد إجابتك بوضع عالمة الشباب

 م
  مدي أهميتها                                      

 العبارة              
 موافق

 بشدة
 محايدموافق

غير 

موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      دائمية الوظيفة العامة واستقرارها ١

      الدخل الثابت والمستقر ٢

      توفر الضمانات والمزايا الوظيفية ٣

      المكانة االجتماعية التي تحقق الوظيفة العامة ٤

      الحوافز المادية والمعنوية ٥

      حسن العالقة بين الرئيس والمرؤوس ٦

      طبيعة الوظيفة وما تقدمة من فرص التعليم والتدريب ٧

      ظروف العمل مالئمة ٨

      اإلحساس بالثقة في األداء ٩

       المشارآة في وضع األهداف ١٠

       ليب العملالمشارآة في تحديد طرق وأسا ١١

       االستقرار والشعور باألمن  ١٢

       توفر المعلومات الكافية عن العمل  ١٣

       تفهم الرؤساء لمشاآل العمل والعاملين  ١٤

١٥  
ال    از األعم ة إلنج ة والمعنوي ات المادي وافر اإلمكاني ت

  بكفاءة
     

  



 

 -١٤٧-

تفعيل نـشاط تخطـيط     المعوقات التي قد تحول دون      الوقوف على   : القسم الثالث 

الموارد البشرية في تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعايـة الـشباب            

   في الحقل الذي يناسب رأيك)T(دد إجابتك بوضع عالمة ضالً حف

  

 م

  مدي أهميتها                                    

 العبارة    
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      عدم وجود وحدة إدارية مختصة بنشاط تخطيط الموارد البشرية ١

٢ 

االعتماد على التقدير الشخصي والخبرة السابقة في تقدير 

االحتياجات من الموارد البشرية من قبل بعض المسئولين عن 

 تخطيط الموارد البشرية

     

      يةافتقار وحدات التخطيط للموارد البشرية للصالحيات الكاف ٣

٤  
صعوبة تطبيق الخطط عمليا لعدم مرونتها وأخذها بالتغيرات 

 المستمرة للعمل في االعتبار 
     

      نقص اهتمام اإلدارات المختصة بمتابعة الخطط بصورة منظمة  ٥

      االزدواجية والتداخل في بعض مهام التخطيط مع اإلدارات األخرى  ٦

      ط للموارد البشرية على المدى الطويل عدم اهتمام المشروع بالتخطي  ٧

      تعقد عملية التخطيط للموارد البشرية وتكبيلها بالروتين  ٨

      قصور اللوائح واألنظمة المتعلقة بالتخطيط للموارد البشرية   ٩

١٠  
عدم وجود لوائح تنظيمية توضح األسس العلمية لتخطيط الموارد 

 البشرية 
     

      لية التخطيط للموارد البشريةعدم وضوح آ  ١١

      التغيير في الخطط عند التنفيذ مما يسبب إرباك باقي أجزاء الخطط  ١٢

١٣  
مرآزيه التخطيط في يد وحدات ال تعلم باالحتياجات الفعلية لباقي 

 اإلدارات 
     

 التهاون بالتخطيط وعدم تقدير القائمين عليه بمدى أهمية دقته   ١٤
     

       لنمطية في وضع الخطط وتطبيقاتها ا  ١٥
       وجود دورات تدريبية عن تخطيط الموارد البشرية  ١٦
       نقص الكفاءة البشرية  ١٧
       نقص الموارد المالية  ١٨



 

 -١٤٨-

  
 سبل تفعيل نشاط تخطيط الموارد البشرية بالرئاسة العامة لرعاية          تحديد: القسم الرابع 

  في الحقل الذي يناسب رأيك)T(وضع عالمة  فضالً حدد إجابتك بالشباب؟

  

 م

  مدي أهميتها                                               

 العبارة       
 موافق

 بشدة
 محايدموافق

غير 

موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      استخدام الحاسب اآللي في عمليات التخطيط للموارد البشرية ١

      ت حديثة في تخطيط الموارد البشريةتوفير نظم وبرامج معلوما ٢

      توفير المعلومات الكافية لتساعد على تخطيط الموارد البشرية ٣

      توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد على تطوير الموارد البشرية  ٤

      توفير قاعدة بيانات متخصصة ألنشطة تخطيط الموارد البشرية  ٥

٦  
وارد            االعتماد على األسا   ة في تخطيط الم ة الحديث ليب الرياضية والعلمي

 البشرية
     

      استخدام النماذج الرياضية المتطورة لتخطيط الموارد البشرية  ٧

      توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب  ٨

      توفير المعلومات المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية بالكمية المطلوبة  ٩

      ر المعلومات المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية بالدقة المطلوبةتوفي  ١٠

١١  
يط    ن تخط سئولة ع إلدارة الم وظفين ل ن الم ب م دد المناس وفير الع ت

 الموارد البشرية
     

١٢  
وارد                 سئولة عن تخطيط الم بة في اإلدارة الم توفير التخصصات المناس

 البشرية للقيام بهذه الوظيفة
     

١٣  
وفير  وارد  ت رة لتخطيط الم ث الخب ن حي بة م شرية المناس ات الب اإلمكاني

 البشرية
     

١٤  
اليب        ات واألس تخدام التقني ي اس اهرة ف شرية الم ات الب وفير اإلمكاني ت

 الحديثة في التخطيط
     

١٥  
شرية    وارد الب يط الم ن تخط سئولة ع ي اإلدارات الم املين ف م الع دع

  بالدوارات التدريبية المالئمة
     

       توفير اإلعتمادات المالية الالزمة والمناسبة لتخطيط الموارد البشرية  ١٦

  
 ،،،،،،،،،،،،،،،،انتهى 
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