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 استقطاب المناصب القيادية ومدة بقائها على فاعلية أداء العاملين 
 بالمؤسسات الرياضية

 
 1* أ.د/ حسن أحمد الشافعي                                                                 

          2لمجيد **أ.م.د/ نادي أحمـد علي عبد ا                                                      
 3***د/ محمد علي البنا                                                                

 مقدمة وأىمية البحث: 
يتسـ العصر الحالي بتحوالت وتغيرات اقتصادية جذرية مف أىميا : التغيير في بيئة     -

افسة. مما يتطمب في المؤسسات مواكبة األعماؿ وثورة المعمومات واالتصاالت وازدياد حدة المن
ىذه التحديات الكتساب الميارات التنافسية والنمو والتطوير والبقاء وتقديـ أفضؿ الخدمات أو 

 المنتجات واألنشطة. ألف كفاءة المؤسسة مرتبط بأداء العامميف في المقاـ األوؿ.
ر بالسياسات العامة لألفراد لذا ًأصبح ضروري عمى إدارة الموارد البشرية االىتماـ بشكؿ كبي

ابتداء مف االستقطاب ثـ االختيار والتدريب وانتياء بالتعييف. فاختيار الفرد ووضعو في مكاف 
                                                      وظيفي يمـز المؤسسة االحتفاظ بو ميما كانت نوعية الميارات والقدرات والمعارؼ التي يتمتع بيا.                                    

 (81- 821) 
مفيـو االستقطاب لممنصب القيادي: يتضح في الجيود التي تقـو بيا المؤسسات لشغؿ  

نجاز. أو عممية اكتشاؼ المرشحيف لموظائؼ الشاغرة الحالية  المناصب القيادية بأكثر األفراد فاعمية وا 
 (881-81)                                           .             او المتوقعة في المؤسسة.

االستقطاب ىو كافة األنشطة وخاصة االعالمية التي تجعؿ المؤسسة محور جذب سواء لألحواؿ أو 
 (74 - 88)           .                                              األفراد أو أي شيء آخر.

 يوجد نوعاف مف االستقطاب:
ؿ : استقطاب داخمي : ىو عممية تمارسيا المؤسسة لمبحث عف المرشحيف مف داخميا لشغؿ االو 

 قيادي معيف.
الثاني: استقطاب خارجي: ىو عممية تمارسيا المؤسسة لمبحث عف المرشحيف مف خارجيا لشغؿ 

 (22-81)                                                     منصب قيادي معيف.   
قطاب : يتضح في: تحديد األفراد أو االشخاص التي يمكف الحصوؿ عمييـ لشغؿ الوظائؼ االست

الشاغرة ابراز دور ما توفره المؤسسة مف وظائؼ شاغره لممتواجديف في سوؽ العمؿ والكشؼ عف 

                                                           
*
 جايعح اإلسكُذريح –كهيح انترتيح انرياضيح نهثُاخ  – ساتقا   ورئيس قسى اإلدارج انرياضيحيتفرغ أستار  

 يخجايعح كفر انش –كهيح انترتيح انرياضيح  –استار يساعذ تقسى االدارج انرياضيح ** 

 جايعح حهىاٌ –انهرو نهثُيٍ تكهيح انترتيح انرياضيح  –***. يذرس  تقسى اإلدارج انرياضيح 
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المميزات والخصائص التي تنفرد بيا عف سواىا مف المؤسسات في السوؽ. كسب رأى وثقة االفراد  
 (801-87)                             ؿ بشرط تحقيؽ التوازف بيف العائد والتكمفة.    في االعما

عممية ادارة الموارد البشرية والمسئولة عف  -والقائميف بعممية االستقطاب في المؤسسات وىى: 
ة االستقطاب. مكتب لمتوظيؼ بالمؤسسة يكوف مسئواًل عف االستقطاب والمقابالت واالعماؿ االداري

 الالزمة لقياس بأنشطة .المؤسسات الصغيرة المسئوليف فييا عف االستقطاب ىـ المديريف التنفيذيف  
 (81-72                                                                                                         ) 

ح في الوضع العاـ لممؤسسة وسمعتيا أي و مف ضمف العوامؿ المؤثرة عمى نجاح االستقطاب : تتض
ما يتعمؽ باستراتيجيتيا ونمط ادارتيا وأىدافيا وىيكميا التنظيمي وسمعتيا وما تتسـ بو مف مزايا جذابة 
بشكؿ عاـ. سمات األجور والمكافآت والترقيات التي تمثؿ العامؿ الحاسـ في جذب الموارد البشرية 

درة. وسياسة المؤسسة في التوظيؼ بمعنى ىؿ تمجا المؤسسة الى الخبيرة والمؤىمة وذات الميارة النا
التعييف بعقود مؤقتة أو جزء مف الوقت واالسموب االخير ىو السائد. أو أسموب جزء مف الوقت يزيد 
مف القيود عمى االدارة في استقطاب الموارد البشرية وتفضؿ المؤسسة لمعقود طويمة األمد والتي تتمتع 

 . سوؽ العمؿ باألماف الوظيفي
عند توافر العماؿ كثيرًا ال يوجد المنافسة بيف المؤسسات  -وظروؼ المنافسة السائدة: تتضح في :

عمى استقطاب العامميف ,الخدمات والتسييالت المقدمة مف الضماف الصحي واالجتماعي لمعامميف. 
اضافة الى –رتو مؿ وعدـ خطو رفع درجة األماف في الع –ضماف االستمرار بالعمؿ وعدـ الفصؿ 

                                                                                                                                                              (                                                      274-22سف التقاعد.                 ) خدمات
وقانونية االستقطاب: تتضح في: ا الستقطاب ىو الوسيمة لبموغ التعييف او التوظيؼ وتفشؿ ىذه 

الوسيمة اذا اصطدمت بالقانوف مثؿ مخالفة القانوف التمييز المرتكز عمى عنصر او عناصر محددة 
                                                                                             (                  13-22كالعرؽ أو الديانة في استقطاب االفراد.        )

 و مف مصادر استقطاب الموارد البشرية: تتضح في: أواًل: المصادر الداخمية:
أي شغؿ الوظائؼ القيادية مف داخؿ المؤسسة في الوظائؼ التي ال تحتاج خبرات وميارات ذات 

 ويتـ االعالف داخميًا ويتـ ذلؾ بعدة طرؽ منيا:طابع خاص. 
 الترقية.

 النقؿ الوظيفي .
 االعالف الداخمي.

 (                                                           11،11-1)              التنبؤ بعرض االستقطاب الداخمي. مخزوف الميارات المميكف.
 ف: حيثثانيا: المصادر الخارجية : يتضح م

 يتـ البحث عف مرشحيف لموظائؼ مف خارج المؤسسة بعدة طرؽ وىى:
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طمبات التوظيؼ المقدمة لمعمؿ بالمؤسسة: عف طريؽ األفراد الذيف يتقدموف ليا مباشرة أو  -اواًل :
 عف طريؽ البريد بغرض طمب وظائؼ.

 األخذ بآراء الخبراء وأساتذة الجامعة . -ثانيًا:
 االستفادة بمكاتب التوظيؼ الحكومية.و ي.عف طريؽ االعالف الداخم

 المؤسسات التعميمية.و االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.
                   تييئة الخريجيف لمعمؿ بالمؤسسات.وعف طريؽ الزمالء والمعارؼ واالصدقاء.                                                          

(4-11) 
قة الوصؼ الوظيفي لكافة االعماؿ والوظائؼ الشاغرة وغير الشاغرة. كمما كانت بطاقة و بتصميـ بطا

الوصؼ الوظيفي دقيقة الوصؼ ومصممة بشكؿ جيد سيمت عمى نشاط التخطيط ميمتو ونشاط 
 (36-6االستقطاب.                   )

ية الموارد البشرية و تخطيط الموارد البشرية سيعطى لعممية االستقطاب معمومات عف عدد ونوع
لممؤسسة وبالتالي سيؤثر تخطيط الموارد البشرية عمى سيولة او صعوبة ميمة االستقطاب. العالقة 
بيف االستقطاب مع االختيار والتعييف نجاح نشاط االستقطاب في توفير العدد الكبير مف الموارد 

عممية االختيار والتعييف خيارات  البشرية يساىـ في نجاح عممية االختيار. سيوفر اماـ القائميف عمى
وبدائؿ اكثر بما يمكنيـ مف انتقاء االكثر. وجود عالقة ايجابية بيف سياسات االستقطاب ونتائج شغؿ 

 (                               41-84المناصب وذلؾ لالستقطاب الخارجي.                                         )
االستقطاب الداخمي  –ف سياسات االستقطاب متمثمة ) التخطيط لممنصب وجود عالقة ايجابية بي

 والخارجي ومدة البقاء عمى نتائج شغؿ المنصب(.وجود عالقة ايجابية بيف كؿ مف:
سياسات االستقطاب واآلراء. االستقطاب الداخمي واألداء سياسات االستقطاب مجتمعو عمى فاعمية 

:  االتية                                                          األداء ككؿ يعزى ىذا الى المتغيرات
(81-61) 

الخبرة   –الجنس  –المنصب الوظيفي  –الحالة االجتماعية  –المؤىؿ العممي  –العمر  –لديموغرافية 
 و توجد عالقة ايجابية بيف مدة البقاء في المنصب عمى فاعمية األداء.

لة االجتماعية واالتجاىات. وضع ضوابط واجراءات محددة لبقاء القيادات وايضا لمتغير الحالة االجا
في مناصبيـ مدة كافية إلنجاز الخطط واستحداث برامج متخصصة في اعداد القادة االدارييف ) 

 (33-3)                 الصؼ الثاني(.استحداث قاعدة بيانات بكافة الميارات والخبرات الموجودة
 -اب تناوؿ الموضوع :مشكمة البحث واسب

ولندرة األبحاث العممية في ىذا الموضوع وعدـ وجود ادارة متخصصة في االستقطاب وخاصة 
المناصب القيادية باإلضافة الي دخوؿ العديد مف الموارد البشرية الغير متخصصة التي تعتمد 
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د قاـ الباحثوف عمي الخبرة فقد لمعمؿ في المؤسسات الرياضية وخاصة مجاؿ التدريب الرياضي فق
باختيار تمؾ المشكمة والتي ترتبط استقطاب المناصب القيادية ومدة بقائيا عمى فاعمية أداء 

اعداد ادارة مسئولة عف  التوظيؼ بالمؤسسة و تكوف  العامميف بالمؤسسات الرياضية مما يتطمب
ت لمواكبة ىذه في ىذه المؤسسا مسئولة عف االستقطاب والمقابالت واالعماؿ االدارية الالزمة

التحديات الكتساب الميارات التنافسية والنمو والتطوير والبقاء وتقديـ أفضؿ الخدمات أو 
المنتجات واألنشطة. ألف كفاءة المؤسسة مرتبط بأداء العامميف في المقاـ األوؿ. والتي يغفميا 

عف االستقطاب مسئولة  الجميع في  الييئات الرياضية وبالتالي فيي في حاجة إلى وجود إدارة
 في ىذه المؤسسات الرياضية والمقابالت واالعماؿ االدارية الالزمة

لذا ًأصبح ضروري عمى إدارة الموارد البشرية االىتماـ بشكؿ كبير بالسياسات العامة لألفراد 
ابتداء مف االستقطاب ثـ االختيار والتدريب وانتياء بالتعييف. فاختيار الفرد ووضعو في مكاف 

ـز المؤسسة االحتفاظ بو ميما كانت نوعية الميارات والقدرات والمعارؼ التي يتمتع بيا. وظيفي يم
حيث لـ تعد وظيفة الييئات الرياضية قاصرة عمى الجوانب الفنية في المجاؿ الرياضي فقط ، 

نما تمتد إلى وظائؼ ىامة أخرى عمى رأسيا االستقطاب  وا 
القيادية ومدة بقائيا عمى فاعمية األداء لمعامميف التعرؼ عمى استقطاب المناصب  أهداف البحث:

 بالمؤسسات الرياضية مف خالؿ: 
 مفيوـ وسياسات وأىمية االستقطاب. -
 العوامؿ المؤثرة عمى نجاح االستقطاب. -
 مصادر االستقطاب لمموارد البشرية. -
 عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ إدارة الموارد البشرية. -

 تساؤل البحث:
اب المناصب القيادية ومدة بقائيا عمى فاعمية أداء العامميف ما ىي طرؽ استقط

 بالمؤسسات الرياضية؟
  -:المصطمحات

يعرؼ االستقطاب بأنو تمؾ المراحؿ أو العمميات المختمفة لمبحث عف المرشحيف المالئميف لشغؿ 
 (                                                                  88- 1)                                            الوظائؼ الشاغرة.                     

ىي القدرة عمي تحقيؽ األىداؼ المنشودة وكمما أقترب اإلداري مف تحقيؽ  -الفاعمية  اإلدارية :
                                                            أىدافو فانو يكوف أكثر فاعمية         

(17-61                                                             ) 
ىى مجموعة مف األفراد يربطيـ ببعض ىدؼ ىو انجاز ميمة ما ال يمكف تحقيقيا  -المؤسسة:
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                                                                            إذا قاـ بيا األفراد منفصميف
(21-13) 

: كؿ مجموعة تتألؼ مف عدة أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف أو مف كمييما  المؤسسة الرياضية
بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصؿ بيا مف خدمات ، وال يجوز لتمؾ الييئة مباشرة أي 

                                  (    82-3)               نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج ألفكار أو أىداؼ سياسية .
 -الدراسات السابقو:

وقد أشارت نتائج العديد مف الدراسات الي وجود دراسات سابقة في مجاؿ استقطاب المناصب 
 القيادية ومدة بقائيا عمى فاعمية أداء العامميف بالمؤسسات الرياضية؟ والتي منيا 

استراتيجية مقترحة إلدارة الموارد البشرية (28( )  2004دراسة نادي احمد عمي عبد المجيد )
المعنية بإعداد البطؿ االولمبي في جميورية مصر العربية( وىدفت الدراسة إلى وصؼ الوضع 
الحالي إلدارة مشروع البطؿ االولمبي وتحديد االختصاص الوظيفي لمموارد البشرية المعنية بإعداد 

 –تحميؿ المراجع  –الوصفي )الدراسات المسحية البطؿ االولمبي وذلؾ مف خالؿ استخداـ المنيج 
فردة، وكانت أىـ  70المقابالت الشخصية( حيث بمغت عينة الدراسة  –الدراسات المرتبطة 

االستنتاجات ىي : أف المجمس القومي ىو المسئوؿ عف رسـ سياسة المشروع، وعدـ وجود إدارة 
 ت الصقؿ لجميع العامميف بالمشروعمتخصصة ومف أىـ التوصيات ضرورة زيادة االىتماـ بدورا

(" تطوير تخطيط الموارد البشرية  20( )2087مف دراسة )نازؾ مصطفي وسعد احمد سعد : )
 بنادي الحوار لأللعاب الرياضية 

استيدفت الدراسة تطوير تخطيط الموارد البشرية بنادي الحوار لأللعاب الرياضية مف خالؿ 
اتباعيا لسد االحتياجات الوظيفية بنادي الحوار والمعايير  التعرؼ عمي االسس والقواعد الواجب

المناسبة لالستقطاب واالختيار والتعييف بنادي الحوار واستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي بأسموب 
 فرد  100دراسة الحالة وتـ تصميـ استمارة استبياف لجمع البيانات وكانت عينة البحث 

 الستقطاب واالختيار والنعييف لمعامميف بالنادي وتوصمت الدراسة الى تحديد اليات ا
( اساليب تطوير كفاءة العامميف بإدارة النشاط 7( ) 2087دراسة أحمد محمد عمي عيسي )

 الرياضي باألندية المصرية بجميورية مصر العربية  

ىدفت الدراسة الي تصميـ اساليب لتطوير كفاءة العامميف بإدارة النشاط الرياضي باألندية 
المصرية بجميورية مصر العربية واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وكانت عينة البحث 

فردوتـ استخداـ استمارة االستبياف لجمع البيانات  وكاف مف اىـ النتائج استخداـ انظمة 820
 االستقطاب واالختيار والتعييف والتدريب والمكافئات والحوافز 
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(" تصور مقترح لتطوير 80( ) 2083بد الجابر  كماؿ ع –مف دراسة ) عادؿ عبد المنعـ 
 وتنمية الموارد البشرية باالتحاد المصري لرفع االثقاؿ

ىدفت الدراسة الي وضع تصور مقترح لتطوير وتنمية الموارد البشرية باالتحاد المصري لرفع 
التحاد واستخدـ الدراسة المنيج الوصفي وكانت عينة الدراسة مف اعضاء مجمس ادارة  ا االثقاؿ

ومديري االتحاد ومديري االفرع واعضاء المجاف الخاصة باالتحاد ومف اىـ ادوات جمع البيانات 
االستبياف وتوصمت الدراسة الي العمؿ عمي وجود اليات واضحة لجميع عمميات االستقطاب 

 واالختيار والتعييف داخؿ االتحاد 
طاب عمي تحسيف اداء العامميف ("اثر مصادر االستق83( ) 2086دراسة محمد احمد محمود )

 في المستشفيات الخاصة في االردف 
ىدفت الدراسة الي قياس اثر مصادر االستقطاب عمي تحسيف اداء العامميف في المستشفيات 
الخاصة في االردف واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي واستمارة االستبياف لجمع البيانات 

 ف اىـ النتائج وجود اثر واضح لمصادر االستقطاب مف التمريض وم 241وكانت عينة البحث 
 عمي تحسيف اداء العامميف  

( تقييـ ادارة الموارد البشرية والمادية 22( )2086ىادي) حسف سوالؼ محمد صباح دراسة وفاء
لالتحاد العراقي لكرة الطاولة مف وجية نظر العامميف استخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب 

فردا ومف اىـ النتائج اف مستوي  األداء االداري دوف مستوي   208عينة البحث المسحي وبمغت 
الطموح وكاف مف أىـ التوصيات تطوير العمؿ مف خالؿ مشاركة العامميف في الدورات 

 والمؤتمرات داخؿ وخارج العراؽ
تحادات ( تحديد اليات ادارة الموارد البشرية في اال1( ) 2084دراسة عبد الرحمف احمد سيار  )

 الرياضية بمممكة البحريف 
استيدفت الدراسة التعرؼ عمي آليات ادارة الموارد البشرية في االتحادات الرياضية بمممكة  

( اداريًا مف اعضاء  30البحريف واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتمثمت عينة الدراسة )
لجمع البيانات وتوصمت الدراسة مجالس ادارات االتحادات الرياضية واستخدمت االستبياف كأداة 

الي توفير المعمومات الالزمة إلعداد وتنفيذ انشطة الموارد البشرية مثؿ االستقطاب والتعييف 
والترقية والتدريب أىتمت ىذه الدراسات بجميع عمميات االستقطاب والتي منيا التعييف والترقية 

ة بيف استقطاب المناصب القيادية ومدة والتدريب وانما الدراسة الحالية تيدؼ الي معرفة العالق
 بقائيا عمى فاعمية أداء العامميف بالمؤسسات الرياضية

 إجراءات البحث: 
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 منيج البحث: استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي المسحي.
 مجتمع البحث:

األندية الرياضية المختمفة وافرع  ––استيدؼ الباحثوف عينة عمدية مف وزارة الشباب  والرياضة  
 التحادات الرياضية اآلتية: ا

عينة االندية الرياضية تتمثؿ فى اعضاء مجالس االدارة لألندية الرياضية وافرع االتحادات  
مفردة مف 80مفردة متمثمة في  10الرياضية بمحافظة كفر الشيخ  وبمغ اجمالي مجتمع البحث 

 –)نادي كفر الشيخ  مفردة مف بعض اندية محافظة كفر الشيخ 20وزارة الشباب  والرياضة و
(وقد -منطقة كرة اليد بكفر الشيخ –منطقة الكاراتيو بكفر الشيخ     –منطقة كرة القدـ بكفر الشيخ

 مفردة 10بمغ عدد افراد المجموع الكمي لعينة البحث 

ومف أسباب اقتصار الباحث عمى ىذه العينة الممثمة مف أعضاء مجالس اإلدارة بالمؤسسات 
 ذكر أنيا: تمثؿ اإلدارة العميا بيذه المؤسسات والتى ليا صالحية اتخاذ القرار .الرياضية سالفة ال

ليا القدرة عمى إحداث التغيير والتطوير بما يتناسب ويسيـ فى تطوير العممية اإلدارية 
 بالمؤسسات الرياضية مف أجؿ النيوض بالحركة الرياضية .في محافظة كفر الشيخ

 ( فرد موزعة عمى المؤسسات الرياضية السابؽ ذكرىا10لبحث )حجـ العينة: بمغ أفراد عينة ا
 ( تصنيؼ وتوزيع عينة البحث )وزارة الشباب والرياضة(8جدوؿ )

 عدد االعضاء اسماء االدارات ـ
 1 االدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية -8
 7 االدارة المركزية لالداء الرياضي -2
 1 ىبة الرياضيةاالدارة العامة لبرامج المو  -1

 80 ادارات1 المجموع
 ( تصنيؼ وتوزيع عينة البحث )االندية(2جدوؿ رقـ )

 أسـ النادي
 العدد الكمي لمجتمع البحث )االندية (

 المجموع مدير  أعضاء مجمس االدارة
 4 8 6 نادي كفر الشيخ الرياضي -8
 3 8 7 منطقة كرة القدـ بكفر الشيخ -2
 7 8 1 كفر الشيخمنطقة الكاراتيو ب -1
 7 8 1 منطقة كرة اليد بكفر الشيخ -7

 20 7 86 المجموع

 حجـ العينة:
فػػردا  20( فػػرد موزعػػة عمػػى المؤسسػػات الرياضػػية السػػابؽ ذكرىػػا10بمػػغ أفػػراد عينػػة البحػػث )
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 فرد يمثموف وزارة الشباب والرياضة  . 80يمثموف االندية وافرع االتحادات الرياضية  و
    فرد 83العية العينة االستط -
 10العينة االساسية  -

 ثالثا : أدوات جمع البيانات :
 تحميؿ الوثائؽ : -8 
قػػاـ البػػاحثوف بدراسػػة وتحميػػؿ السػػيرة الذاتيػػة  الخاصػػة بػػبعض العػػامميف باألنديػػة الرياضػػية وافػػرع  

االتحػػػادات التػػػي يػػػرى البػػػاحثوف مػػػف خالليػػػا انيػػػا تصػػػمح  كمعػػػايير لمحكػػػـ عمػػػى الوضػػػع الػػػراىف 
 متوصؿ لمفرؽ ما بيف ىو قائـ وما يجب اف يكوف.ل
 االستبيػػػاف : -2

قػػػػػاـ البػػػػػاحثوف بتصػػػػػميـ اسػػػػػتمارة اسػػػػػتبياف السػػػػػتطالع راي اعضػػػػػاء مجػػػػػالس إدارة االنديػػػػػة وافػػػػػرع 
 االتحادات 

 المعامالت العممية الستمارة االستبياف : 
 أوال: صدؽ االستمارة :  -

 تـ حساب صدؽ االستمارة بطريقتيف:
 لمحتوي:صدؽ ا - أ

وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػي مػػدي مناسػػبة المحػػاور والعبػػػارات  –اعتمػػد البػػاحثوف عمػػي صػػدؽ المحكمػػيف 
حيػػػث تػػػـ حػػػذؼ بعػػػض العبػػػارات وتعػػػديؿ الػػػبعض االخػػػر وفقػػػا آلراء الخبػػػراء،  –ومػػػدي وضػػػوحيا 

 %.43وارتضى الباحثوف العبارات التي حصمت عمى نسبة إتفاؽ أعمى مف 
 صدؽ االتساؽ الداخمي : - ب

صػػػػدؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي عػػػػف طريػػػػؽ عػػػػف طريػػػػؽ حسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بطريقػػػػة  تػػػػـ حسػػػػاب
)بيرسػػوف( بػػيف عبػػارات كػػؿ محػػور والمجمػػوع الكمػػي لممحػػور التػػي تنػػدرج تحتػػو العبػػارة، ويسػػتخدـ 

 معامؿ اإلرتباط في الكشؼ عف العالقة بيف أي متغيريف
 (83)ف=  ذى تنتمي إليو المفردةمعامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة ودرجة المحور ال (3جدول )

 رقـ المفردة
معامؿ 
 االرتباط

 معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة

 0.664 أ 0.316 ب 0.442 ج المحور األوؿ

8 0.621 
 المحور الثاني

 0.304 ب 1
 المحور الرابع 0.366 أ 0608 2
 0.376 8 .661 ب .683 8 0.622 1
7 0.423 2 766. 1 2 0.744 
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 0.462 1 .643 أ .101 1 0.364 3

6 
7 0.388 80 

 
7 0.634 

3 3 0.483 
 .661 6 0.623 أ 0.321 أ 0.633 أ
 .402 4 .101 ب 0.361 ب 0.611 ب
 0.316 1 المحور الثالث 6 0.621 ج
 0.618 1 8 0.717 أ 0.460 د

 0.621 80 .621 أ .643 ب 4
 0.311 88 .474 ب 4 0463 أ
   2 0.311 أ 0474 ب

 0.766(=0.03( ومستوى داللة )81قيمة معامؿ االرتباط الجدولية عند درجات حرية )
 0.768(=0.03( ومستوى داللة )81قيمة معامؿ االرتباط الجدولية عند درجات حرية )

مفردة ودرجة المحور الذى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ 
لمعظـ  0.08فى بعض العبارات و  0.03تنتمي إليو المفردة جاءت دالة إحصائيًا ما بيف داللة )

 العبارات( مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمى بيف العبارات والمحور
 (83( معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية لالستمارة )ف=7جدوؿ )

 مؿ االرتباطمعا المحور ـ
 0.643 مفيـو وعناصر سياسات االستقطاب األوؿ
 0.420 العوامؿ المؤثرة عمى نجاح االستقطاب الثانى
 0.408 مصادر استقطاب الموارد البشرية الثالث
 0.617 عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ ادارة الموارد البشرية الرابع

 0.766(=0.03( ومستوى داللة )81)قيمة معامؿ االرتباط الجدولية عند درجات حرية 
 0.768(=0.03( ومستوى داللة )81قيمة معامؿ االرتباط الجدولية عند درجات حرية )

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط المحسػػوبة بػػيف درجػػات كػػؿ محػػور والدرجػػة 
ى بػػيف درجػػات ( ممػػا يػػدؿ عمػػى صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخم0.03الكميػػة لالسػػتبياف دالػػة عنػػد مسػػتوى )

 المحور والدرجة الكمية لالستبياف 
 ثانيًا : حساب الثبات:

مفػػػردة وذلػػػؾ 20تػػػـ تطبيػػػؽ االسػػػتمارة عمػػػى عينػػػة اسػػػتطالعية  مػػػف نفػػػس المجتمػػػع وبمػػػغ قواميػػػا  
والػػػػي  8/2/2081يػػػػـو مػػػػف التطبيػػػػؽ األوؿ خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف83بفاصػػػػؿ زمنػػػػي )الفتػػػػرة البينيػػػػة( 

83/2/2081 
 ( 83ساب الثبات بطريقة الفاؿ كرونباخ عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )ثبات االستمارة: تـ ح
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 (83)ف=    واالستمارة معامؿ الفا كرونباخ لممحاور  (3جدوؿ )
 معامؿ الثبات المحور ـ
 0.468 مفيـو وعناصر سياسات االستقطاب األوؿ
 0.142 العوامؿ المؤثرة عمى نجاح االستقطاب الثانى
 0.173 ستقطاب الموارد البشريةمصادر ا الثالث
 0.132 عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ ادارة الموارد البشرية الرابع

 0.468 معامؿ ثبات االستمارة

( والخاص معامؿ الفا كرونباخ لممحاور و االستبياف ارتفاع  قيـ معامؿ 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ممػا يؤكػد   0,600( وىذه القيـ اكبر مػف  0,142الي 0,468الفا كرونباخ لممحاور الي ما بيف )

 اف العبارات تتجانس فيما بينيا وتتسـ بالثيات وأنيا متكاممة وتسيـ في بناء المحاور 
( مما يؤكد اف ىذه المحاور تتجانس وتتسـ بالثبػات 0,468كما بمغت قيـ معامؿ االستبياف ككؿ )

بعػاد مػف الممكػف أف يػؤثر سػمبيًا فػي في بنػاء االسػتبياف واف أي حػذؼ او اضػافة الي مػف ىػذه اال
 بناء المحور

 تطبيؽ االستمارة في صورتيا النيائية 
تػػػـ تطبيػػػؽ االسػػػتبياف فػػػي صػػػورتو النيائيػػػة عمػػػى عينػػػة البحػػػث. وقػػػد اسػػػتغرقت فتػػػرة التطبيػػػؽ مػػػف 

  10/1/2081إلى  83/1/2081
 خطة المعالجة اإلحصائية -

عتمػػد الباحػػث فػػي المعالجػػات اإلحصػػائية وقػػد ا 10/7/2081قػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية فػػي 
 -لنتائج البحث عمي:

 األىمية النسبية لمنسب المئوية لجميع العبارات التي وردت في االستبياف  -8
 النسبة المئوية -2

 عرض ومناقشة النتائج:
 10ف=ستقطاب:    المحور األوؿ: مفيـو وعناصر سياسات اال (6جدوؿ رقـ )

 العبارات م
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
 االىمية النسبية

 % ؾ % ؾ % ؾ
 مفيـو االستقطاب لممنصب القيادي: 1

يتضح في الجيود التي تقـو بيا المؤسسات لشغؿ المناصب -8
نجاز.  القيادية بأكثر األفراد فاعمية وا 

83 31 3 84 1 21 61 43 

ة عممية اكتشاؼ المرشحيف لموظائؼ الشاغرة الحالة او المتوقع 2
 في المؤسسة.

20 48 1 21 - - 46 10.71 
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 االستقطاب ينقسـ الى نوعيف: 3

االوؿ : استقطاب داخمي : ىو عممية تمارسيا المؤسسة لمبحث 
 عف المرشحيف مف داخميا لشغؿ قيادي معيف.

الثاني: استقطاب خارجي: ىو عممية تمارسيا المؤسسة لمبحث 
 يف.عف المرشحيف مف خارجيا لشغؿ منصب قيادي مع

20 48 1 21 - - 46 10.71 

االستقطاب ىو كافة األنشطة وخاصة االعالمية التي تجعؿ  4
المؤسسة محور جذب سواء لألحواؿ أو األفراد أو أي شيء 

 آخر.
1 21 81 76 4 23 34 64.16 

االستقطاب ىو تمؾ العمميات التي تتضمف مجموعة مف  5
مف االفراد المؤىميف األنشطة واالجراءات والتي تيتـ بتوفير وعاء 

بأكبر كفاءة وميارة مناسبة لشغؿ الوظائؼ الشاغرة في 
 المؤسسة.

86 34 80 13 2 4.8
7 

40 11.11 

 تابع المحور األوؿ

 العبارات ـ
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
 االىمية النسبية

 % ؾ % ؾ % ؾ
 أىداؼ االستقطاب : تتضح في: 6

ص التػػي يمكػػف الحصػػوؿ عمػػييـ لشػػغؿ تحديػػد األفػػراد أو االشػػخا-أ
 الوظائؼ الشاغرة.

86 34 4 84 4 23 63 44.11 

ابراز دور ما توفره المؤسسة مف وظائؼ شاغره لممتواجديف -ب 
في سوؽ العمؿ والكشؼ عف المميزات والخصائص التي تنفرد 

 31 30 30 81 12 1 21 1 بيا عف سواىا مف المؤسسات في السوؽ.

الفراد الساعيف وراء الوظائؼ الشاغرة سواء كسب رأى وثقة ا-ج
تـ توظيفيـ اـ ال لالستفادة منيـ مستقباًل كموظفيف واعديف تحت 

 13.48 42 87 6 87 6 48 20 الطمب.

جذب اكبر عدد ممكف مف االفراد االكفاء المتقدميف لمعمؿ -د
وتقييـ قدراتيـ واحتماالت نجاحيـ في االعماؿ بشرط تحقيؽ 

 10.13 64 1 1 13 4 31 83 العائد والتكمفة.التوازف بيف 
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 القائميف بعممية االستقطاب في المؤسسات وىى: 7

 40.27 31 84 3 31 83 21 1 عممية ادارة الموارد البشرية والمسئولة عف االستقطاب.-أ

مكتب لمتوظيؼ بالمؤسسة يكوف مسئواًل عف االستقطاب -ب
 قياس بأنشطة.والمقابالت واالعماؿ االدارية الالزمة ل

4 23 6 28 83 31 71 34.87 

المؤسسات الصغيرة المسئوليف فييا عف االستقطاب ىـ -ج
 .المديريف التنفيذيف

20 48 7 82 7 87 42 13.48 

 عرض النتائج
( أف النسػػػبة المئويػػػة السػػػتجابة عينػػػة البحػػػث قػػػد تراوحػػػت بػػػيف نسػػػبتي 6يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

% وىػػي 43لعبػارات المحػػور االوؿ حققػت نسػبة اعمػػي مػف %( وأف جميػع ا10.71 -34.87%)
،والفقػػرة ب فػػي 7النسػػبة التػػي ارتضػػاىا البػػاحثوف فػػي تفسػػيره لنتػػائج الدراسػػة ، ماعػػدا العبػػارة رقػػـ )

 %43،( حققت نسبة اقؿ مف 4،والفقرة أ، ب مف العبارة رقـ 6العبارة رقـ 
 مناقشة النتائج 

( أف آراء عينػػة البحػػث قػػد حققػػت نسػػبو 6جػػدوؿ رقػػـ )يػػري البػػاحثوف مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لم
( والخػػاص 6% والتػػي تعنػػي موافقػػة عينػػة البحػػث عمييػػا ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )43أعمػػي مػػف 

اتفقػت اراء عينػة البحػث عمػي جميػع  مفيػوـ وعناصػر سياسػات االسػتقطاببعبارات المحور األوؿ 
ة عينػة البحػث عمييػا وىػي العبػارات % والتي تعني موافق43العبارات حيث حققت نسبة أعمي مف 

وعناصػر سياسػات الفقرة أ،ج(وىذا يدؿ عمػي وجػود وعػي لمفيػـو  4الفقرة أ،ج،د،6،3،1،2،8مف )
،والفقػرة أ، ب مػف 6،والفقػرة ب فػي العبػارة رقػـ 7ماعػدا العبػارة رقػـ ) لدي عينػة البحػث االستقطاب
 %43،( حققت نسبة اقؿ مف 4العبارة رقـ 

ة البحث ليذه العبارات والفقرات و بالنسبة لمعبارات والفقرات التي حققت نسبة لعدـ استيعاب عين
الفقرة 6،3،1،2،8% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا وىي العبارات مف )43أعمي مف 

      الفقرة أ،ج( حيث ارتبطت بمفيـو وتعاريؼ االستقطاب وأنواعو و يؤكد ذلؾ كاًل مف .                   4أ،ج،د،
( باف االستقطاب بأنو عممية البحث عف  2007( . ) احمد ماىر : 2007) رواية محمد حسف: 

األفراد المؤىميف وجذبيـ لشغؿ الوظائؼ الشاغرة . أو اف االستقطاب بأنو تمؾ المراحؿ أو 
 Buntingالعمميات المختمفة لمبحث عف المرشحيف المالئميف لشغؿ الوظائؼ الشاغرة.  ويري )

Sandra:2083 اف االستقطاب كمصطمح ىو كافة األنشطة وخاصة االعالمية التي تجعؿ  .)
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المؤسسة محور جذب سواء لألمواؿ أو األفراد أو أي شيء آخر .ويري كاًل مف ) رواية محمد 
 ( اف مف  أىداؼ االستقطاب:2001( و زويمؼ ، ميدى حسف : 2007حسف: 
 صوؿ عمييـ لشغؿ الوظائؼ الشاغرة .تحديد األفراد أو االشخاص التي يمكف الح-8
كسب رأى وثقة األفراد الساعيف وراء الوظائؼ الشاغرة سواء تـ توظيفيـ أـ لالستفادة -2

 منيـ مستقباًل كموظفيف واعديف تحت الطمب.
،( والتي 4،والفقرة أ، ب مف العبارة رقـ 6،والفقرة ب في العبارة رقـ 7ارقاـ )وبالنسبة لمعبارات  

(  و زويمؼ ، ميدى 2007يؤكد كاًل مف ) رواية محمد حسف:  %43قؿ مف حققت نسبة ا
ابراز دور ما توفره المؤسسة مف وظائؼ شاغرة  ( اف مف أىداؼ االستقطاب:2001حسف : 

لممتواجديف فى سوؽ العمؿ والكشؼ عف المميزات والخصائص التي تنفرد بيا عف سواىا مف 
                                  المؤسسات فى السوؽ

( اف القائميف بعممية االستقطاب في المؤسسات الكبيرة  2007وتؤكد )راوية محمد حسف : 
المسئولية عف االستقطاب وغالبًا ما يوجد  -والمتوسطة الحجـ تعتبر إدارة الموارد البشرية ىي :

االدارية الالزمة كتب لمتوظيؼ في ىذه اإلدارة يكوف مسئواًل عف االستقطاب والمقابالت واألعماؿ 
 لمقياـ بأنشطة االستقطاب.

يقوـ بيا فرد واحد عادى يكوف مدير مكتب التوظيؼ ويمكف أف يقوـ -وظيفة االستقطاب :
 المديريف التنفيذييف فى المؤسسات الصغيرة الحجـ باستقطاب االفراد واجراء المقابالت معيـ

 10ح االستقطاب :     ف= المحور الثانى: العوامؿ المؤثرة عمى نجا (4جدوؿ رقـ )

 العبارات ـ
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
 االىمية النسبية

 % ؾ % ؾ % ؾ
الوضع العاـ لممؤسسة وسمعتيا أى ما يتعمؽ باستراتيجيتيا  1

ونمط ادارتيا وأىدافيا وىيكميا التنظيمى وسمعتيا وما تتسـ بو 
 مف مزايا جذابة بشكؿ عاـ.

84 60 4 23 7 87 61 12.87 

سمات األجور والكافآت والترقيات: تمثؿ العامؿ الحاسـ في  2
 جذب الموارد البشرية الخبيرة والمؤىمة وذات الميارة النادرة.

20 48 3 84 1 80 41 16.10 

سياسة المؤسسة في التوظيؼ بمعنى ىؿ تمجا المؤسسة الى  3
ىو التعييف بعقود مؤقتة أو جزء مف الوقت واالسموب االخير 

 السائد.
80 13 87 30 7 87 62 41.18 

أسموب جزء مف الوقت يزيد مف القيود عمى االدارة في  4
استقطاب الموارد البشرية وتفضؿ المؤسسة لمعقود طويمة األمد 

 والتى تتمتع باألماف الوظيفى.
86 34 4 23 3 84 64 41.46 
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 سوؽ العمؿ وظروؼ المنافسة السائدة: تتضح في 5

العماؿ كثيرًا ال يوجد المنافسة بيف المؤسسات  عند توافر-أ
 عمى استقطاب العامميف,

2 20 7 70 7 70 81 60.00 

الخدمات والتسييالت المقدمة مف الضماف الصحى  و -ب
 16.64 21 - - 80 8 10 1 االجتماعى لمعامميف.

ضماف االستمرار بالعمؿ وعدـ الفصؿ و رفع درجة األماف -ج
 11.11 21 80 8 - - 10 1 اضافة الى خدمات سف التقاعد.–رتو في العمؿ وعدـ خطو 

 تابع المحور الثانى

 العبارات ـ
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
االىمية 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبية

 فعالية مصادر االستقطاب: -6
يعد االستقطاب فعااًل إذا حقؽ اىدافو بسيولة المتعمقة -أ

 لعمالة ذات الكفاءة.بجذب اكبر عدد ممكف مف ا
4 40 2 20 8 80 26 16.64 

ومف العوامؿ المساىمة في زيادة فاعمية مصادر -ب
 االستقطاب .

1 10 8 80 8 80 24 10.00 

 التنوع في العمالة المستقطبة: -7

أى جذب عمالة مف عدة أجناس وجنسيات وثقافات -أ
 متنوعة.

4 40 2 20 8 80 26 16.64 

رافى فرض عمى المؤسسات استقطاب التوزيع الديموجغ-ب
ىذه العمالة المتنوعة لالستفادة مف الخبرات المتعددة بصورىا 

 10.00 27 80 8 70 7 30 3 المختمفة.

 التطورات التكنولوجية والتقنية تتضح في: 8

مجاالت االنتاج واستخداـ اآلالت التقنية تؤثر عمى سوؽ -أ
 16.64 26 80 8 20 2 40 4 ية فييا.العمؿ وتيدد االعتماد عمى الموارد البشر 
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كمما تطورت التكنولوجيا أنحسرت الموارد البشرية التى -ب
تعتمد عمى قوتيا وزيادة الحاجة الى موارد بشرية ذات ميارات 

 46.64 21 - - 40 4 10 1 عالية ومتعددة وقادرة عمى التكيؼ مع ىذا التطور.

 قانونية االستقطاب: تتضح في: 9

ىو الوسيمة لبموغ التعييف او التوظيؼ وتفشؿ ىذه االستقطاب 
الوسيمة اذا اصطدمت بالقانوف مثؿ مخالفة قانوف التمييز 

المرتكز عمى عنصر او عناصر محددة كالعرؽ أو الديانة في 
 استقطاب االفراد.

3 30 7 70 8 80 27 10.00 

 تابع المحور الثانى

 العبارات ـ
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
 الىمية النسبيةا

 % ؾ % ؾ % ؾ
 المراجعة الدورية لالستقطاب : أي مراجعة: 11

 10.00 24 80 8 80 8 10 1 عممية االستقطاب بشكؿ دوري لمحكـ عمى مدى جدواىا.-أ

مراجعة عممية االستقطاب ومدخالتيا لكشؼ موضع الخمؿ -ب
 11.11 23 - - 30 3 30 3 حة.واتخاذ القرار المناسب بشأف العناصر المكمفة وغير الناج

 عرض النتائج
( أف النسػػػبة المئويػػػة السػػػتجابة عينػػػة البحػػػث قػػػد تراوحػػػت بػػػيف نسػػػبتي 6يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

%( وأف جميػػػػػػع عبػػػػػػارات المحػػػػػػور الثػػػػػػانى: العوامػػػػػػؿ المػػػػػػؤثرة عمػػػػػػى نجػػػػػػاح 16.64 -60.00%)
وف فػي تفسػيره لنتػػائج % وىػي النسػػبة التػي ارتضػاىا البػػاحث43االسػتقطاب حققػت نسػبة اعمػػي مػف 

 %43أ( حققت نسبة اقؿ مف -3،1الدراسة ، ماعدا العبارة رقـ )
 مناقشة النتائج 

( أف آراء عينة البحث قد حققت نسبو 4يري الباحثوف مف خالؿ العرض السابؽ لمجدوؿ رقـ )
( والخاص 4% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا ويتضح مف الجدوؿ رقـ )43أعمي مف 

اتفقت اراء عينة البحث عمي  المحور الثانى: العوامؿ المؤثرة عمى نجاح االستقطاب راتبعبا
% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا وىي 43جميع العبارات حيث حققت نسبة أعمي مف 

لمعوامؿ المؤثرة عمى نجاح (وىذا يدؿ عمي وجود وعي ومعرفو جيدة 80:8العبارات مف )
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% لعدـ استيعاب 43(  حققت نسبة اقؿ مف 3،1ماعدا العبارة رقـ ) لبحثلدي عينة ا االستقطاب
 (luther, A and teilk: 8144)و يؤكد ذلؾ  عينة البحث ليذا العبارة 

 اف سياسة المؤسسة في التوظيؼ : 

بمعنى ىؿ تمجأ المؤسسة الى التعييف بعقود مؤقتة أو جزء مف الوقؼ واألسموب االخير ىو 
ذى يزيد مف القيود عمى االدارة في استقطاب الموارد البشرية وتفضؿ المؤسسة السائد حاليًا ال

 العقود طويمة األمد التي تتمتع باألماف الوظيفي.

 اف سوؽ العمؿ وظروؼ المنافسة السائدة: 

 عند توافر العمالة كبيرًا ال يوجد منافسة بيف المؤسسات عمى استقطاب العامميف 
% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا وىي 43قت نسبة أعمي مف وبالنسبة لمعبارات التي حق

لمعوامؿ المؤثرة عمى نجاح الوضع (وىذا يدؿ عمي وجود وعي ومعرفو جيدة 80:8العبارات مف )
 (luther, A and teilk: 8144)يؤكد ذلؾ  العاـ لممؤسسة وسمعتيا:

ا التنظيمي وسمعتيا وما تتسـ بو مف اف ما يتعمؽ باستراتيجيتيا ونمط إدارتيا وأىدافيا وىيكمي
 مزايا جذابو بشكؿ عاـ. وأف سياسات األجور والمكافآت والترقيات:

تمثؿ العامؿ الحاسـ فى جذب الموارد البشرية الخبيرة والمؤىمة وذات الميارة النادرة ويؤكد كاًل مف 
(luther, A and teilk: 8144 :2001( )سيد جاد الرب:2007( ) أحمد سيد مصطفى) 

اف االستقطاب يعتبر فعااًل اذا حقؽ أىدافو بالسيولة المتعمقة بجذب أكبر عدد ممكف مف العمالة 
 ذات الكفاءة بغض النظر عف المصدر.

 ومف العوامؿ المساىمة في زيادة فاعمية مصادر االستقطاب ىي:

متنوعة.  اف التنوع في العمالة المستقطبة أي جذب عمالة مف عدة أجناس وجنسيات وثقافات
التوزيع الديموجرافى فرض عمى المؤسسات استقطاب ىذه العمالة المتنوعة لالستفادة مف الخبرات 

 المتعددة بصورىا المختمفة.

واف التطورات التكنولوجية والتقنية في مجاؿ االنتاج واستخداـ اآلالت التقنية تؤثر عمى سوؽ 
بالطبع كمما تطورت التكنولوجيا أدى ذلؾ الى العمؿ وتيدد االعتماد عمى الموارد البشرية فييا و 

انحسار الموارد البشرية التي تعتمد عمى قوتيا وزيادة الحاجة الى موارد بشرية ذات ميارات عالية 
 ومتعددة وقادرة عمى التكيؼ مع ىذا التطور.
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طدمت واف قانونية االستقطاب ىو الوسيمة لبموغ التعييف أو التوظيؼ وتفشؿ ىذه الوسيمة اذا اص
بالقانوف ) مثؿ مخالفة قانوف التمييز المرتكز عمى عنصر أو عناصر محددة كالعرؽ أو الديانة 

 فى استقطاب األفراد(.

واف المراجعة الدورية لالستقطاب عبارة عف قياـ المؤسسات بمراجعة عمميات االستقطاب بشكؿ  
 دوري لمحكـ عمى مدى جدواىا.

لكشؼ موضع الخمؿ واتخاذ القرار المناسب بشأف العناصر  مراجعة عممية االستقطاب ومدخالتيا
 المكمفة وغير الناجحة.

 10المحور الثالث: مصادر استقطاب الموارد البشرية:                  ف= (1جدوؿ رقـ )

 العبارات ـ
الوزف  ال إلى حد ما نعـ

 الترجيحي
االىمية 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبية

 البشرية: تتضح في:مصادر استقطاب الموارد  1

 أواًل: المصادر الداخمية:

أي شغؿ الوظائؼ القيادية مف داخؿ المؤسسة في الوظائؼ -أ
 التي ال تحتاج خبرات وميارات ذات طابع خاص.

1 10 2 20 - - 21 11.11 

 ويتـ االعالف داخميًا ويتـ ذلؾ بعدة طرؽ منيا:-ب 

 النقؿ الوظيفي . -الترقية. -

 االعالف الداخمي. -

 نبؤ بعرض االستقطاب الداخمي.الت -

 مخزوف الميارات المميكف

- -  4 40 1 10 84 36.64 

 ثانيا: المصادر الخارجية : يتضح مف: 2

يتـ البحث عف مرشحيف لموظائؼ مف خارج المؤسسة  -
 بعدة طرؽ وىى:

 طمبات التوظيؼ المقدمة لمعمؿ بالمؤسسة:-أ

عف طريؽ البريد عف طريؽ األفراد الذيف يتقدموف ليا مباشرة أو -
 بغرض طمب وظائؼ.

1 10 2 20 - - 21 11.11 
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 األخذ بآراء الخبراء وأساتذة الجامعة .-ب 

 عف طريؽ االعالف الداخمي.

 االستفادة بمكاتب التوظيؼ الحكومية.

 االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 المؤسسات التعميمية.

يف تييئة الخريجيف لمعمؿ بالمؤسسات وايجاد عالقة ب
 المؤسسات والجامعات.

 عف طريؽ الزمالء والمعارؼ واالصدقاء.

4 

 

 

40 1 10 - - 24 10.00 

 عرض النتائج
( أف النسػػػبة المئويػػػة السػػػتجابة عينػػػة البحػػػث قػػػد تراوحػػػت بػػػيف نسػػػبتي 1يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

% وىػي 43%( وأف جميع العبارات المحور الثالث  حققت نسبة اعمي مف 11.11 -36.64%)
( 8نسػػبة التػػي ارتضػػاىا البػػاحثوف فػػي تفسػػيره لنتػػائج الدراسػػة ، ماعػػدا الفقػػرة ب مػػف العبػػارة رقػػـ )ال

 %43حققت نسبة اقؿ مف 
 مناقشة النتائج 

( أف آراء عينة البحث قد حققت نسبو 1يري الباحثوف مف خالؿ العرض السابؽ لمجدوؿ رقـ )
( والخاص 1ضح مف الجدوؿ رقـ )% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا ويت43أعمي مف 

اتفقت اراء عينة البحث عمي جميع  الثالث: مصادر استقطاب الموارد البشرية بعبارات المحور
% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا وىي العبارات 43العبارات حيث حققت نسبة أعمي مف 

ماعدا  لدي عينة البحث بمصادر استقطاب الموارد البشرية(وىذا يدؿ عمي وجود وعي  2:8مف )
 % لعدـ استيعاب عينة البحث ليذا العبارة 43( حققت نسبة اقؿ مف 8الفقرة ب مف العبارة رقـ )

(. مصادر 2004( ، ) محمد حافظ حجازي ، 8111و يؤكد كاًل مف  ) الحداد، عوض ،
 استقطاب الموارد البشرية:

الشاغرة مف داخؿ المؤسسة فى الوظائؼ  اواًل: المصادر الداخمية: ممكف شغؿ الوظائؼ القيادية
 التي ال تحتاج الى خبرات أو ميارات ذات طابع خاص.

 ويتـ االعالف داخميًا ويتـ ذلؾ بعدة طرؽ منيا:
التنبؤ بعرض  -اإلعالف الداخمي -المواصفات الوظيفة -النقؿ الوظيفي. -الترقية.

 مخزوف الميارات المميكف -االستقطاب الداخمي.
% والتي تعني موافقة عينة البحث 43معبارات التي حققت نسبة أعمي مف وبالنسبة ل
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(وىذا يدؿ عمي وجود وعي ومعرفو بمصادر استقطاب 80:8عمييا وىي العبارات مف )
الموارد البشرية لدي عينة البحث حيث يتـ البحث عف مرشحيف لموظائؼ مف خارج 

 المؤسسة بعدة طرؽ ىي:
 بالمؤسسة:طمبات التوظيؼ المقدمة لمعمؿ  -8

 عف طريؽ االفراد الذيف يتقدموف ليا مباشرة أو عف طريؽ البريد بغرض طمب وظائؼ.
 اآلخذ بآراء الخبراء وأساتذة الجامعة.

 عف طريؽ االعالف الخارجي.
 االستعانة بمكاتب التوظيؼ ) الحكومية(.
 اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي.

 المؤسسات التعميمية.
 معمؿ بالمؤسسات وايجاد عالقة بيف المؤسسات والجامعات.تييئة الخريجيف ل

 10عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ ادارة الموارد البشرية ف= -المحور الرابع : (1جدوؿ رقـ )

 العبارات ـ
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
االىمية 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبية

 تتضح ىذه العالقة في : 1

ميـ العمؿ : يقـو ىذا بتصميـ بطاقة العالقة مع تحميؿ وتص
الوصؼ الوظيفي لكافة االعماؿ والوظائؼ الشاغرة وغير 

 الشاغرة.

4 40 1 10 - - 24 10.00 

كمما كانت بطاقة الوصؼ الوظيفي دقيقة الوصؼ ومصممة  2
بشكؿ جيد سيمت عمى نشاط التخطيط ميمتو ونشاط 

 االستقطاب.

3 30 3 30 - - 23 11.11 

مع تخطيط الموارد البشرية سيعطى لعممية االستقطاب  العالقة -3
معمومات عف عدد ونوعية الموارد البشرية لممؤسسة وبالتالي 
سيؤثر تخطيط الموارد البشرية عمى سيولة او صعوبة ميمة 

 االستقطاب.
7 70 2 20 7 70 20 66.64 

العالقة بيف االستقطاب مع االختيار والتعييف نجاح نشاط  4
في توفير العدد الكبير مف الموارد البشرية يساىـ  االستقطاب

 في نجاح عممية االختيار.
2 20 4 40 8 80 28 40.00 
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سيوفر اماـ القائميف عمى عممية االختيار والتعييف  - أ 5
 11.11 23 - - 30 3 30 3 خيارات وبدائؿ اكثر بما يمكنيـ مف انتقاء االكثر

اب وجود عالقة ايجابية بيف سياسات االستقط - ب 
ونتائج شغؿ المناصب وذلؾ لالستقطاب 

 الخارجي
1 12 82 72 4 23 31 61.03 

 وجود عالقة ايجابية بيف كؿ مف: 6

  سياسات االستقطاب
 واآلراء.

  االستقطاب الداخمي
 واألداء.

  سياسات االستقطاب
 مجتمعو عمى فاعمية األداء ككؿ

21 12 3 84 - - 41 17.03 

 تابع المحور الرابع

 العبارات ـ
مجموع  ال إلى حد ما نعـ

 الدرجات
 االىمية النسبية

 % ؾ % ؾ % ؾ
 يعزى ىذا الى المتغيرات: 7

 –الحالة االجتماعية  –المؤىؿ العممي  –العمر  –الديموجرافية 
 الخبرة. –الجنس  –المنصب الوظيفي 

81 64 4 23 2 4 41 16.10 

ب عمى فاعمية ال توجد عالقة ايجابية بيف مدة البقاء في المنص 8
 17.32 48 4 2 12 1 60 84 األداء وايضا لمتغير الحالة االجالة االجتماعية واالتجاىات.

وضع ضوابط واجراءات محددة لبقاء القيادات في مناصبيـ  9
 41.46 64 84 3 23 4 34 86 مدة كافية إلنجاز الخطط واستحداث برامج

برات الموجودة استحداث قاعدة بيانات بكافة الميارات والخ 11
 والمستحدثة.

20 48 3 84 1 80 41 16.10 

 عرض النتائج
( أف النسػػػبة المئويػػػة السػػػتجابة عينػػػة البحػػػث قػػػد تراوحػػػت بػػػيف نسػػػبتي 1يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

% وىػػي 43%( وأف جميػع العبػارات المحػػور الرابػع حققػت نسػػبة اعمػي مػف 17.03 -66.64%)
( حققػػت 3،7،1ره لنتػػائج الدراسػػة ، ماعػػدا العبػػارة رقػػـ )النسػػبة التػػي ارتضػػاىا البػػاحثوف فػػي تفسػػي
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 %43نسبة اقؿ مف 
 مناقشة النتائج 

( أف آراء عينة البحث قد حققت نسبو 1يري الباحثوف مف خالؿ العرض السابؽ لمجدوؿ رقـ )
( والخاص 1% والتي تعني موافقة عينة البحث عمييا ويتضح مف الجدوؿ رقـ )43أعمي مف 
اتفقت اراء عينة  الرابع :عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ ادارة الموارد البشرية المحوربعبارات 

% والتي تعني موافقة عينة البحث 43البحث عمي جميع العبارات حيث حققت نسبة أعمي مف 
بعالقة االستقطاب ببعض (وىذا يدؿ عمي وجود وعي ومعرفة 80:8عمييا وىي العبارات مف )
ب( -3،7،1)ماعدا العبارة رقـ ماعدا العبارة رقـ  لدي عينة البحث ريةوظائؼ ادارة الموارد البش

% لعدـ استيعاب عينة البحث ليذا العبارة  و يؤكد ذلؾ .)سيد جاد 43حققت نسبة اقؿ مف 
 (2001الرب:

 عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ ادارة الموارد البشرية :تتضح في 
 العالقة مع تحميؿ وتصميـ العمؿ: -

النشاط بتصميـ بطاقة الوصؼ الوظيفي لكافة األعماؿ والوظائؼ الشاغرة وغير  يقوـ ىذا
 الشاغرة.

كمما كانت بطاقة الوصؼ الوظيفي دقيقة الوصؼ ومصممة بشكؿ جيد كمما سيمت عمى نشاط 
التخطيط ميمتو وبالتالي تسيؿ عمى نشاط االستقطاب عممية تحديد المصادر التي سيعمؿ عمى 

( اف العالقة مع تخطيط 2007مؤسسة منيا ويؤكد    ) أحمد سيد مصطفى: تأميف احتياجات ال
 الموارد البشرية :تتضح في 

اف التخطيط لمموارد البشرية سيعطى لعممية االستقطاب معمومات عف عدد ونوعية الموارد  
د البشرية الالزمة لممؤسسة وىنا عمى االستقطاب أف يسعى الى تأميف اكبر قدر ممكف ىذه الموار 
وبالتالي سيؤثر تخطيط الموارد البشرية عمى سيولة أو صعوبة ميمة االستقطاب مقارنة تمؾ 

 الموارد ذات المياـ المحدودة. 
واف العالقة مع االختيار والتعييف:تتضح في نجاح نشاط االستقطاب في توفير العدد الكبير مف 

ختيار ألنو سيوفر أماـ القائميف عمى الموارد البشرية الالزمة لممشروع ويساىـ في نجاح عممية اال
عممية االختيار والتعييف خيارات وبدائؿ أكثر بما يمكنيـ مف انتقاء االكثر تالزمًا مع متطمبات 
الوظائؼ الشاغرة. وجود عالقة ايجابية بيف سياسات االستقطاب ونتائج شغؿ المناصب وذلؾ 

 ( .2007: لالستقطاب الخارجي. و يؤكد كاًل مف ) أحمد سيد مصطفى
  -( عمي وجود عالقات ايجابية وغير ايجابية كالتالي :2001)سيد جاد الرب:

االستقطاب  –يوجد عالقة ايجابية بيف سياسات االستقطاب متمثمة فى ) التخطيط لممنصب 
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 الداخمي والخارجي ومدة البقاء، عمى نتائج شغؿ المنصب(.
 ستقطاب واألداء في المنصب.وجود عالقة ايجابية بيف عناصر متغير سياسات اال

 وجود عالقة ايجابية بيف االستقطاب الداخمي عمى األداء.
 وجود عالقة ايجابية بيف سياسات االستقطاب مجتمعة عمى فاعمية األداء ككؿ.

 وجود عالقة ايجابية لسياسات االستقطاب مجتمعو عمى فاعمية األداء اإلداري ككؿ.
 لبقاء في المنصب عمى فاعمية األداءعدـ وجود عالقة ايجابية بيف مدة ا

 وال يوجد عالقة ايجابية بيف سياسة االستقطاب الداخمي ونتائج شغؿ المناصب.
المنصب  –الحالة االجتماعية  –المؤىؿ العممي  –ىذا يعزى لممتغيرات الديموجرافية ) العمر 

 الخبرة( –الجنس  –الوظيفي 
 اإلداري.

 واختالفات اتجاىات المبحوثيف. وايضًا لمتغير الحالة االجتماعية
 معظـ المؤسسات ال تعتمد عمى االستقطاب الخارجي.

وضع ضوابط واجراءات محددة لبقاء القيادات فى مناصبيـ مدة كافية حتى يتمكنوا مف انجاز 
 الخطط واألىداؼ المطموبة منيـ.

 استحداث برامج متخصصة فى إعداد القادة االدارييف.
 ثاني واالىتماـ بيا لممستقبؿ.إعداد قيادات الصؼ ال

 استحداث قاعدة بيانات بكافة الميارات والخبرات الموجودة والمستقبمية.
 االستخالصات والتوصيات:

قاـ الباحثوف بوضع النتائج التي توصموا إلييا مف عرض نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا في  
لتحقيقيا ، ووضع عدد مف  صورة عدد مف اإلستخالصات تحقؽ األىداؼ التي سعي البحث

 التوصيات بناء عمي اإلستخالصات
 االستخالصات:

 مف عرض ومناقشة النتائج نستخمص اآلتي: 
  مفيـو وعناصر وسياسات االستقطاب توصمت الدراسة الي اف :بالنسبة لممحور األوؿ:.

االسػػتقطاب ىػػو كافػػة األنشػػػطة وخاصػػة االعالميػػة التػػي تجعػػػؿ المؤسسػػة محػػور جػػذب سػػػواء  -7
 لألحواؿ أو األفراد أو أي شيء آخر.

ابػػراز دور مػػا تػػوفره المؤسسػػة مػػف وظػػائؼ شػػاغره لممتواجػػديف فػػي سػػوؽ العمػػؿ والكشػػؼ عػػف -ب6
 المميزات والخصائص التي تنفرد بيا عف سواىا مف المؤسسات في السوؽ

 القائميف بعممية االستقطاب في المؤسسات وىى: -4
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مكتػػػب لمتوظيػػػؼ بالمؤسسػػػة يكػػػوف مسػػػئواًل عػػػف و االسػػػتقطاب ادارة المػػػوارد البشػػػرية والمسػػػئولة عػػػف
 االستقطاب والمقابالت واالعماؿ االدارية الالزمة لقياس بأنشطة

 العوامؿ المؤثرة عمى نجاح االستقطاب توصمت الدراسة الي افبالنسبة لممحور الثاني:  8
مؤقتة أو جزء مف سياسة المؤسسة في التوظيؼ بمعنى ىؿ تمجا المؤسسة الى التعييف بعقود  -2

 الوقت واالسموب االخير ىو السائد.
 سوؽ العمؿ وظروؼ المنافسة السائدة: تتضح في -3
 عند توافر العماؿ كثيرًا ال توجد منافسة بيف المؤسسات عمى استقطاب العامميف,-أ

 مصادر استقطاب الموارد البشرية توصمت الدراسة الي افبالنسبة لممحور الثالث: 
 داخميًا ويتـ ذلؾ بعدة طرؽ منيا:ويتـ االعالف -ب -8
 النقؿ الوظيفي . -الترقية. -
 االعالف الداخمي. -
 التنبؤ بعرض االستقطاب الداخمي. -

 مخزوف الميارات المميكف
عالقة االستقطاب ببعض وظائؼ ادارة الموارد  توصمت الدراسة الي افبالنسبة لممحور الرابع: 

 البشرية

سيعطى لعممية االستقطاب معمومات عف عدد ونوعية  العالقة مع تخطيط الموارد البشرية-1
الموارد البشرية لممؤسسة وبالتالي سيؤثر تخطيط الموارد البشرية عمى سيولة او صعوبة ميمة 

 االستقطاب.
العالقة بيف االستقطاب مع االختيار والتعييف نجاح نشاط االستقطاب في توفير العدد الكبير -7

 نجاح عممية االختيار. مف الموارد البشرية يساىـ في
وجود عالقة ايجابية بيف سياسات االستقطاب ونتائج شغؿ المناصب وذلؾ لالستقطاب  -ب -3

 الخارجي
 التوصيات:

 مف عرض ومناقشة النتائج و االستخالصات نوصي باآلتي:  -
طبيػػػؽ ضػػػرورة ت -أواًل: بالنسػػػبة لممسػػػئوليف ووزارة الشػػػباب والرياضػػػة و األنديػػػة وافػػػرع االتحػػػادات 

 النموذج المقترح
 ثانيًا النموذج المقترح
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 النموذج المقترح                                       
 

 النموذج المقترح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقطاب انًُاصة انقياديح ويذج تقائها عهى فاعهيح آداء انعايهيٍ تانًؤسساخ انرياضيح

 انًحىر األول

يفهىو وسياساخ واهًيح 

 االستقطاب

 يفهىو االستقطاب-أ

سياساخ -ب

 االستقطاب

 اهًيح االستقطاب-ج

 انًحىر انثانث

يصادر االستقطاب 

 نهًىارد انثشريح

 يصادر داخهيح-أ

 يصادر خارجيح-ب

 انًحىر انثاَى

انعىايم انًؤثرج عهى 

 َجاح االستقطاب

 وضع سًعح انًؤسسح-

 سياسح األجىر وانترقياخ-

 انتىظيف-

 سىق انعًم وانًُافسح-

 فعانيح االستقطاب-

انعالقح تيٍ يذج انثقاء في -

انًُصة وانحانح 

االجتًاعيح عهى فاعهيح 

 اآلداء.

 انًحىر انراتع

االستقطاب عالقح 

تثعض وظائف ادارج 

 انًىارد انثشريح

تحهيم وتصًيى -

 انعًم

تخطيط انًىارد -

 انثشريح

 يع االختيار وانتعييٍ-

 يع آداء انعايهيٍ-

سياسح االستقطاب -

يجتًعه عهى فاعهيح 

 االداء

انتطىر انتكُىنىجى 

 وانتقُى

 قانونية االستقطاب-



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            لبدنية وعلوم الرياضةاجمللة العلمية للرتبية ا          
 

25 

ثالثًا : لتطبيؽ النموذج المقترح ضرورة االسترشاد بنتائج محاور االستبياف الخاصة بالدراسة عمى 
 (2النحو التالي مرفؽ رقـ )

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

 
 

الحػػػػػػػػػػػداد ،  -8
 وعوض:

 
 
 

أحمػػػد سػػػيد  -2
 مصطفي:

 
 
 

أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  -1
 ماىر:

 
 

أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  -7
 -محمد عمي عيسي:

 

 

إعادة ىندسة نظـ الموارد البشرية , 
 ۹۱۱۱الجمعية العربية لإلدارة , القاىرة , 

 ۹۹-۹۱ص 

اإلدارة العصرية -إدارة الموارد البشرية
بة األكاديمية لرأس الماؿ الفكري ,درا المكت

 .۹۱،ص 2007, القاىرة , 

, ادارة الموارد البشرية , الدار الجامعية 
 878, ص  ۹۱۱۱لمنشر و االسكندرية 

اساليب تطوير كفاءة العامميف بإدارة 
النشاط الرياضي باألندية المصرية 
بجميورية مصر العربية ، بحث منشور، 
المجمة العممية لمتربية البدنية وعموـ 

،كمية التربية الرياضية لمبنيف  الرياضة 
 2087باليـر  ،جامعة حمواف ،
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بركػػػػػػػػػػػات ,  -3
 مناؿ :

 
 
 
 
 ثروت محمد عبد المنعـ : -6 

, واقع تصنيؼ إدارة الجودة الشاممة في -
ظؿ ظروؼ الثقافة التنظيمية السائدة في 
البنوؾ العاممة في غزة , رسالة ماجستير 

 ۹۱۱۲غير منشورة الجامعة اإلسالمية 
  .۹۱ص

، مكتبة انجمو المصرية 8، االنحدار ، ط
 .۹۲۱، ص. ۹۱۱۲، القاىرة ، 

 حجازي محمد حافظ  :-4
 

 
سيد محمػد  -1

 جاد الرب :
 
 

عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  -1
 الرحمف احمد سيار  :

 
 
 
 

 كماؿ عبد الجابر: –عادؿ عبد المنعـ -80

, إدارة الموارد البشرية ، طا , اإلسكندرية 
 .۹۱ص  ۹۱۱۲, دار الوفاء , 

ت الحديثة في إدارة الموارد , االتجاىا-
 .۲۹ص  ۹۱۱۱البشرية ,اإلسماعيمية , 

تحديد اليات ادارة الموارد البشرية في 
االتحادات الرياضية بمممكة البحريف 
،بحث منشور ، مجمة عموـ الرياضة 

، 20-1،ص 2،ع8والتربية البدنية ، ـ
  2084جامعة الممؾ سعود ، الرياض ،

لموارد ،تصور مقترح لتطوير وتنمية ا
البشرية باالتحاد المصري لرفع االثقاؿ ، 
بحث منشور المجمة العممية لعموـ وفنوف 
الرياضة ،كمية التربية الرياضية، جامعة 

 2083اسيوط ،

 عبد الغفار راضي ، حسيف القزازي :-88
 
 

 :قانوف الرياضة۹۱۹۲لسنة  ۲۹قانوف رقـ -82

 

، السموؾ التنظيمي و إدارة األفراد. الدار 
،  ۹۱۱۱جامعية , االسكندرية , ال

  .7۲ص

مكرر )ب(في 28الجريدة الرسمية العدد
18 /3/2084 
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رؤية مستقبمية ،  -،ادارة الموارد البشرية  راوية محمد حسف ،: -81
الدار الجامعية لمنشر, االسكندرية , ص 

۹۱۹. 

 زويمؼ , ميدی حسف : -87
 
 

 محمد احمد محمود : -83
 
 
 

  -محمد الصيرفي : -86

، إدارة األفراد , دار الصفاء لمنشر 
 . ۹۱۹ص ۹۱۱۹والتوزيع , عماف . 

اثر مصادر االستقطاب عمي تحسيف اداء 
العامميف في المستشفيات الخاصة في 

 االردف 

 

اإلدارة األصوؿ واألسس العممية لممدير 
 المبدع 

                     ، الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب األوؿ ،                                                   
 الجزء األوؿ ، سمسة المعارؼ اإلدارية

 
اعادة ىندسة نظـ العمؿ في  -، اليندرة  مايكؿ , ىامر : -84

المنضمات , ترجمة شمس الديف عثماف , 
 ط 

 .۹۹، ص۹۱۹۹الثانية , الرياض , 

 .۹۹۹، إدارة الموارد البشرية ، ، ص  محمد سعيد سمطاف : -81

،تقييـ الوسائؿ المستخدمة الختيار  : اىيـ الممؾ عبد العزيزموسی , إبر  -81
العامميف في المنشآت الصناعية وأثرىا 
عمى أداء العامميف رسالة ماجستير غير 
منشورة , جامعة الممؾ عبد العزيز 

 . ۱, ص  ۹۱۱۹,
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 :نادي احمد عمي عبد المجيد - -20

 

 

 

 : نازؾ مصطفي وسعد احمد سعد 28

 

 

 ىادي: حسف سوالؼ محمد صباح وفاء -22

 

 

 يحي فكري محروس : -21
 

استراتيجية مقترحة إلدارة الموارد البشرية 
المعنية بإعداد البطؿ االولمبي في 
جميورية مصر العربية ، رسالة 
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية 
الرياضية لمبنات ،جامعة االسكندرية 

 ـ 2004،

 تطوير تخطيط الموارد البشرية بنادي
الحوار لأللعاب الرياضية ، بحث منشور 
المجمة العممية لعموـ التربية البدنية 
والرياضة ، كمية التربية الرياضية ، 

 ـ2087جامعة المنصورة  ،

تقييـ ادارة الموارد البشرية والمادية 
لالتحاد العراقي لكرة الطاولة مف وجية 

 كمية نظر العامميف ،بحث منشور،مجمة
 بغداد،العدد جامعة الرياضية التربية

 2086والعشروف ، الثامف الرابع،المجمد

 ـ 2004التنظيمات االدارية 

 ثانيا: المراجع األجنبية:.   -

. 27 - Bunting, Sandra: The Interview Wers Hand Book: London , 2003 ,
p283. 

23-luther, A. and tell, K,: (8144), Performance Appraisal: a Survey of 
Current Practices, Personnel Journal, MAY, p Tiv. 
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