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واقع بيئة العمل لدى العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
دراسة ميدانية لوالية سوؽ أىراس  ،عنابة  ،تبسة .
أ .لعياضي عبدالحكيم :جامعة سوؽ أىراس
أ.برباخ رابح :جامعة المسيلة
ملخص الدراسة:
تناكلنا ُب ىذا البحث كاقع بيئة العمل لدل العاملْب دبعاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية ,ىدفت ىذه
الدراسة أب التعرؼ على بيئة العمل ُب اإلدارة اعبامعية بصفة عامة كاؼبعاىد الرياضية بصفة خاصة ,ككذلك التعرؼ
على أبعادىا :اؽبيكل التنظيمي ,األنظمة كالتعليمات ,ظركؼ العمل ,اغبوافز كاؼبكافآت .كتكوف ؾبتمع الدراسة من
العاملْب باؼبعاىد الرياضية عبامعات سوؽ أىراس كتبسة كعنابة ,طبقت الدراسة على عينة مسحية مكونة من 54
إدارم من مستويات ادارية ـبتلفة .
كقد استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي التحليلي مع استخداـ أداة الدراسة الرئيسية كىي االستبياف ،الذم اشتمل على
( )20عبارة مقسمة إٔب  4ؿباكر.كمن أىم النتائج اؼبتوصل إليها ُب ىذه الدراسة :


كجود ىيكل تنظيمي بدرجة مرتفعة ُب اؼبعاىد الرياضية -.ىناؾ أنظمة كتعليمات بدرجة مرتفعة ُب اؼبعاىد

الرياضية .



ظركؼ العمل باؼبعاىد الرياضية كجدت بدرجة متوسطة -،ىناؾ نظاـ حوافز كمكافآت بدرجة منخفضة

باؼبعاىد الرياضية .
ىذه النتائج ربتم على اؼبعاىد الرياضية أب ضركرة السعي كراء تطوير بيئة العمل كجعلها أكثر مبلئمة للعمل من
خبلؿ مراجعة النظم كاللوائح كاألنظمة كالتعليمات الصادرة من الرؤساء إٔب اؼبرؤكسْب ,كما على اؼبعاىد مراجعة
ظركؼ العمل خاصة الظركؼ اؼبادية الٍب تعيق ُب كثّب من األحياف السّب اغبسن للعمل اإلدارم ,كاالىتماـ اعبذرم
بتبِب نظاـ اؼبكافآت كاغبوافز العادؿ الذم لو صداه على ربسْب العمل كرفع معنويات اإلداريْب ككذلك النظر ُب
ركاتبهم كأجورىم ؼبساعدهتم على تلبية حاجياهتم األساسية كىذا ما يدفعهم لبلىتماـ دبهامهم اكثر.

Study Summary:

We ate in this research and the reality of the work environment of the
working institutes science and techniques of physical and sports activities,
this study aimed to identify the work in university administration
environment in general and sports institutes in particular, as well as to
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identify its dimensions: organizational structure, regulations and
instructions, working conditions, incentives and rewards .
The study population was composed of employees of the sports institutes
of the universities of the market of trees, honey and grapes. The study was
applied to a survey sample consisting of 54 administrators from different
administrative levels.
the researchers used the descriptive analytical approach with the use of the
main study tool, a questionnaire, which included (20) divided into 4
words Mhaor.omn the most important results obtained in this study:
There is a high organizational structure in the sports institutes - There are
regulations and instructions at a high level in sports institutes.
- The conditions of work in sports institutions were found to be medium,
- There is a system of incentives and rewards of a low degree in sports
institutes.
These results necessitate the need for sports institutions to seek to develop
the working environment and make them more suitable for work by
reviewing the rules, regulations and instructions issued by presidents to
subordinates, as the institutes review the working conditions, especially
the physical conditions that often hinder the good conduct of
administrative work, And the radical interest in the adoption of a system
of rewards and incentives, which has a fair on the improvement of work
and raise the morale of administrators as well as consider their salaries and
wages to help them meet their basic needs This is why they are more
interested in their tasks.
: مقدمة إشكالية الدراسة

ال شك أف كجود بيئة عمل مبلئمة للعمل كمثالية كمشجعة تعترب مقوما أساسيا لنجاح أية مؤسسة ُب القرف اغبادم

كالعشرين فصناعة بيئة عمل جيدة تصنع فوائد صبة تعود على اؼبؤسسة كزيادة إنتاجيتها كجودهتا كزيادة مستويات
. األداء فيها كربسينو
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كما يرتكز قباح اؼبنظمات كاؼبؤسسات العامة كاػباصة على العنصر البشرم،حيث يبثل األفراد فيها
أنبية كبّبة ،لذا جاء االىتماـ باألفراد من خبلؿ العمل على الوفاء دبتطلباهتم ،ك إهباد السبل الكفيلة بتحسْب كاقعهم
العملي ،كلذلك ربقق تلك اؼبنظمات كاؼبؤسسات أىدافها ،كيعد موضوع بيئة العمل من اؼبوضوعات الٍب حظيت كما
تزاؿ ربظى باىتماـ علماء السلوؾ اإلدارم ،كلعل السبب ُب ذلك ىو أف بيئة العمل تعترب أحد أىم اؼبتغّبات الٍب
تسهم بانعكاساهتا على اداء العاملْب كبالتإب على الكفاءة اإلنتاجية ٍب على نتائج النشاط اإلدارم.
ك دبا أف بيئة العمل سبثل إحدل التحديات الرئيسية الٍب ينبغي ألم منظمة مواجهتها ُب إطار ربديد االسَباتيجيات
اؼبستقبلية ك األىداؼ الكلية للمنظمة بغض النظر عن نشاطاهتا  ،أك نطاؽ عملها أك ثقافتها  ،األمر الذم ينعكس
على معنويات العاملْب  ،حيث يتفاعل اإلنساف مع الظركؼ ا﵀يطة بو بصفة عامة  ،فإنو عادة ما يستطيع أف يكيف
سلوكو طبقا لنوع الظركؼ الٍب يعيش من خبلؽبا  ،فاإلداريوف ك العاملوف داخل اؼبعاىد الرياضية يتأثركف ببيئة العمل
الٍب يعملوف فيها .
حيث عرفها ) :(Armstrong2006بيئة العمل تتكوف من شقْب نبا :بيئة العمل اؼبادية ك تشتمل على
الظركؼ اؼبناخية السائدة ُب مكاف العمل داخل اؼبنظمة  ،كالتهوية ك اإلضاءة ك النظافة ك ضغط العمل ك مساحات
العمل ،كالضجيج ك ساعات العمل ك فَبات الراحة...إْب ،ك ىذه الظركؼ ذات انعكاس ك تأثّب ُب سبلمة ك صحة
اؼبوارد البشرية ُب العمل ك فاعلية أدائها .
ك بيئة العمل النفسية ك االجتماعية ك تشتمل على اؼبناخ االجتماعي العاـ ك طبيعتو  ،ك الركابط االجتماعية  ،ك
العبلقات الشمولية السائدة بْب اؼبوارد البشرية ُب مكاف العمل  ،ك الصراعات التنظيمية اؼبوجودة بْب العاملْب  ،فهذه
اعبوانب ؽبا انعكاس كبّب على الناحية النفسية لدل كل من يعمل ُب اؼبعاىد الرياضية  ،كيبكن ربديد نطاؽ ىذه
1

اعبوانب بالعبلقات بْب اؼبرؤكسْب بعضهم ببعض كعبلقة الرؤساء دبرؤكسيهم  ،ؾبلس إدارة اؼبعهد ببعضهم .
كتشتمل بيئة العمل على عدة أبعاد يكوف ؽبا تأثّبات متفاكتة على العاملْب داخل اؼبنظمات  ،لذا فإف العاملْب داخل
اؼبؤسسات يتأثركف جبودة ىذه األبعاد كاؽبيكل التنظيمي كاألنظمة كالتعليمات كظركؼ العمل كاغبوافز كاؼبكافآت
...كاعبامعة منظمة خدماٌب كغّبىا من اؼبنظمات األخرل ،تسعى جاىدة إٔب ربقيق أىدافها ػبدمة اجملتمع من خبلؿ
ربقيق مستويات عالية من األداء ؼبوظفيها دبختلف مستوياهتم اإلدارية ،كاالىتماـ هبم كموارد بشرية ىامة كهتيئتهم
كتن مية قدراهتم كاستغبلؿ طاقاهتم كإبداعاهتم كاعبامعة اعبزائرية مؤسسة تتكوف من ىيكل إدارم ينظم أعماؽبا ك
كظائفها بشكل فعاؿ ،ىذا اؽبيكل الذم يتضمن بيئة عمل يعمل فيها اإلداريْب كيسهركف ألداء كظائفهم من اجل
ربقيق االىداؼ اؼبرسومة ،حيث أف األداء ؽبؤالء مرىوف من جهة بقدراهتم كمهاراهتم كإمكانياتو كمن جهة أخرل
بتوافر بيئة عمل مقبولة كمبلئمة للعمل كما
كحيث اإلداريوف ك العماؿ يعتربكف ىم ا﵀ور األساسي ُب معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية الرياضية حيث
يسانبوف بدرجة كبّبة ُب ربقيق أىداؼ ىاتو اؼبؤسسات  ،كذلك بأدائهم اؼبهاـ اؼبنوطة هبم كعلى أكمل كجو  ،كذلك
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إذا توفرت ؽبم الظركؼ اؼبناسبة الٍب من شأهنا إف ذبعلو راضيا عن عملو داخل اؼبعاىد الرياضية الٍب يعمل ألجلها .
كلذلك ارتأل الباحثْب لدراسة ىذا اؼبوضوع ألنبيتو البالغة لبيئة العمل ك أبعادىا لئلطبلع على كاقعو ُب معاىد علوـ
ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية.
التساؤؿ العاـ :

ما درجة أنبية مستول بيئة العمل لدل عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية ؟.

التساؤالت الجزئية :
ما مستول أنبية اؽبيكل التنظيمي من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية ؟.
ما مستول أنبية األنظمة ك التعليمات من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية ؟.
ما مستول أنبية ظركؼ العمل من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية ؟.
ما مستول أنبية اغبوافز ك اؼبكافأت من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية؟
أىداؼ الدراسة :

هندؼ من خبلؿ دراستنا للتوصل إٔب :

 التعرؼ على كاقع بيئة العمل كالٍب غالبا ما تأثر على معنويات ك أداء اإلداريوف عماؿ معاىد علوـ ك تقنياتالنشاطات البدنية ُب اعبامعات اعبزائرية خبلؿ إقبازىم ؼبهامهم.
معرفة أنبية بيئة العمل من خبلؿ أبعادىا (اؽبيكل التنظيمي  ،األنظمة ك التعليمات  ،ظركؼ العمل ،اغبوافز ك
اؼبكافآت  )،من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية ُب اعبامعات اعبزائرية .
أىمية الدراسة :

تكمن أنبية الدراسة ُب أهنا تعاِب أحد أىم مقومات إدارة اؼبؤسسات الرياضية أال ك ىي بيئة العمل  ،حيث
رباكؿ إبراز كاقع بيئة العمل ُب اؼبعاىد اعبامعية ك أنبيتها ُب ربسْب معنويات العاملْب ك زيادة كفاءهتا ك قباعتها من

خبلؿ استقصاء أبعاد بيئة العمل ،حٌب يب كن إفادة اإلداريوف ك العماؿ ُب معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك
الرياضية من خبلؿ متخذم القرارات ك رؤساء ك مدراء اعبامعات ألخذ ىاتو النتائج بعْب االعتبار لتحسْب ظركؼ
العمل ،ك تعريف بأنبية اؽبيكل التنظيمي ك األنظمة التعليمات ،ك نظاـ اؼبكافآت ك أنبية اؼبشاركة ُب ازباذ القرارات
لَبشيد القرارات ك جعلها أكثر فعالية فبا يعكس باإلهباب على اؼبؤسسة الرياضية ،ك قد لوحظ قلة ُب األحباث ك
الدراسات ُب بيئة العمل العربية عموما  ،ك بيئة اعبزائرية خصوصا باإلضافة إٔب انعدامها ُب جانب اإلدارة ك التسيّب
الرياضي على حد علم الباحثْب
فرضيات الدراسة :
الفرضية العامة :
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توجد درجة مرتفعة ألنبية بيئة العمل من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية
لواليات سوؽ أىراس ،تبسة  ،عنابة ؟
الفرضيات الجزئية :

 -1-2-1توجد درجة مرتفعة ألنبية اؽبيكل التنظيمي من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات
البدنية ك الرياضية .
 -2-2-1توجد درجة مرتفعة ألنبية األنظمة ك التعليمات من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات
البدنية ك الرياضية .
-3-2-1توجد درجة متوسطة أنبية ظركؼ العمل من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك
الرياضية .
 -4-2-1توجد درجة متوسطة ألنبية اغبوافز ك اؼبكافأت من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات
البدنية ك الرياضية .
مفاىيم الد راسة:
اؼبفا ىيم كاؼبصطلحات تشّب إٔب طبيعة اؼبوضوعات كالظواىر الٍب يقوـ الباحث بدراستها
كما تعترب اللغة العلمية الٍب يتداكؽبا اؼبتخصص ُب فرع من الفركع العلمية )1
بيئة العمل:

باإلطبلع على الَباث النظرم قبد العديد من تعريفات بيئة العمل ـبتلفة كمتنوعة كثرية أيضا ،كمع ذلك ال ضّب من

ربديدىا ،حيث حظي مفهوـ بيئة العمل باىتماـ بالغ من قبل اؼبختصْب ُب الفكر التنظيمي اؼبعاصر على غرار ركاد
الفكر التقليدم ،ك إغفاؽبم للتأثّب اؼبتبادؿ بينها كبْب اؼبنظمة أك اؼبؤسسة حيث يرل الكبيسي  :أف قلة االىتماـ هبذا
التأثّب يعود إٔب تركيز اؼبنظمات على الربح كعدـ مرعاهتا ؼبطالب العاملْب هبا كاؼبتعاملْب معها ،كبالتإب عدـ ربسْب
عبلقاهتا بالبيئة ا﵀يطة هبا ،كلقد اعترب القريوٌب اؼبؤسسات اإلدارية
كائن عضوم ،يؤثر كيتأثر بالبيئة ا﵀يطة.
كتعرؼ بيئة العمل بأهنا :كافة الظركؼ السائدة داخل اؼبنظمة كخارجها ،كالٍب ؽبا تأثّب
على سلوؾ العاملْب كربديد اذباىاهتم كبو العمل ) ( ، 1كتعرؼ أيضا بأهنا :كل ما وبيط بالفرد ُب عملو كيؤثر ُب
سلوكو كأدائو كُب ميولو ذباه عملو  ،كاجملموعة الٍب يعمل معها كاإلدارة الٍب يتبعها كاؼبشركع الذم ينتمي إليو )، 1
فهذين التعريفْب يعترباف بيئة العمل الظركؼ ا﵀يطة –الداخلية كاػبارجية -بالعامل كالٍب تعمل على التأثّب ُب تصرفاتو
كنظرتو لوظيفتو كبالتإب التأثّب ُب أدائو.
يبكن تعريف بيئة العمل إجرائيا كاآلٌب:
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بيئة العمل ىي ا﵀يط كاغبيز الذم يشمل اؼبشركع أك اؼبؤسسة حبيث تؤثر فيو كتتأثر بو ،كتشمل -:اؼبنافسوف،
اؼبستهلكوف ،اؼبوردكف ،سلك العمالة ،اؼبوارد اؼبادية كالبشرية ،اإلدارة كصباعات العمل كغّبىا.
الدراسات السابقة :
دراسة الزايد ( 1417ىػ ) والتي كانت بعنواف " بيئة العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي:

دراسة تطبيقية على العام لْب حبرس اغبدكد ُب مدينة الرياض" كقد ىدفت الدراسة إٔب البحث عن أىم اػبصائص

االجتماعية اؼبميزة لبيئة العمل الداخلية ُب حرس اغبدكد كاؼبتمثلة ُب أسلوب القيادة كاإلشراؼ ,كنوعية العمل كؿبتواه,
كاغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية اؼبتاحة للعاملْب ,كعبلقات
العمل السائدة ب ْب العاملْب ,كفرص الَبقية الوظيفية اؼبتاحة ,كطبيعة العبلقة بْب خصائص ىذه البيئة ,كمدل تأثّبىا
ُب درجة الرضا الوظيفي للعاملْب ,كالتوصل لوضع تصور أمثل لبيئة العمل اؼبواتية للعاملْب دبا وبقق الرضا الوظيفي,
كيثمر الكفاءة ُب األداء.
كلقد تكونت عينة البحث من (  )150فردا من العاملْب حبرس اغبدكد ُب مدينة الرياض.كتوصلت الدراسة إٔب أبرز
النتائج التالية:
_ أف  %54,9من العينة يركف أف اؼبشاركة بأرآئهم قبل ازباذ قرارات تؤثر على أعماؽبم ىي مشاركة ؿبدكدة.
_ أف أكثر من نصف مفردات العينة ترل أف ىناؾ تقديرا للجهد الذم يبذلو ُب العمل ,كأف ىذا
التقدير قد يكوف ماديا أك معنويا.
_ أف ثلثي العينة قررت أف إدارهتم ال تتبع أسلوب تفويض السلطة كالصبلحيات.
_ أف أغلبية أفراد العينة يركف أف تتاح ؽبم فرص ؼبناقشة التوجيهات كالتعليمات ,ككذلك فإهنم يناقشوف اؼبشاكل الٍب
تظهر عند تنفيذىم للتوجيهات.
_ أف (  )%43,1راضْب عن عملهم اغبإب.
_ أف نوعية العمل الذم يؤديو العامل لو تأثّب كاضح على رضاه الوظيفي.
_ أف اغبوافز اؼبتاحة للعاملْب ؽبا تأثّب ملحوظ على درجة رضاءىم الوظيفي ,فالرضا عن اغبوافز اؼبتاحة كاف بدرجة
متوسطة.
_ أف (  )%52,9ف افراد العينة رأت أف العبلقة بْب الرؤساء كاؼبرؤكسْب مرضية سباما.
_ أف (  )%81,4رأكا أف العبلقة مع الزمبلء سبتاز بالطيبة إٔب حد ما.
_ أف (  )%60,8ال يشعركف بوجود ارتباط بْب تقييم األداء كالَبقيات.
دراسة محمد ,الشيخ محمد الخضر; مشرؼ  -أحمػد إبراىيػم أبوسػػن بعنواف  :أثر بيئة العمل الداخلية على
دوراف العمل االختياري
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تناكلت الدراسة أثر بيئة العمل الداخلية على دكراف العمل االختيارم ُب اعبامعات السودانية ُب الفَبة (-2012
 2009ـ) ،ىدفت الدراسة إٔب قياس دكراف العمل اإلختيارم ،كالتعرؼ على أسباب دكراف العمل اإلختيارم ،كما
ىدفت الدراسة إٔب قياس الرضا الوظيفي كأثره ُب دكراف العمل اإلختيارم ،كالتعرؼ على أفضل الوسائل لتحسْب
مستول الرضا .سبثل ؾبتمع الدراسة ُب أعضاء اؽبيئة التدريسية ُب بعض اعبامعات السودانيةً ،ب إستخداـ اؼبنهج
الوصفي التحليلي ُب الدراسة ،كعبمع بيانات الدراسة ًب تصميم كتطوير إستبانة بناءان على مقاييس دراسات سابقة
عبمع بيانات الدراسة .كقد ًب توزيع  ))797إستبانة كًب إسَبجاع عدد  ))471أم بنسبة (( %59معبأة بالبيانات
كصاغبة للتحليل .كلتحليل بينات الدراسة ًب إستخداـ العديد من األساليب اإلحصائية منها الوسط اغبسايب،
االكبراؼ اؼبعيارم ،معامل اإلرتباط ،التحليل العاملي ،كاالكبدار (البسيط ،اؼبتعدد ،التدرهبي).
توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها كجد عبلقة إهبابية كمعنوية بْب التكنولوجيا اؼبستخدمة كدكراف العمل
اإلختيارم ،كجود عبلقة سلبية كمعنوية بْب طبيعة ظركؼ العمل كدكراف العمل اإلختيارم ،كجود عبلقة اهبابية كغّب
معنوية بْب اؽبيكل التنظيمي اؼبطبق كدكراف العمل اإلختيارم .توجد عبلقة اهبابية غّب معنوية بْب عوامل القيادة
االدارية كالرضا الوظيفي عن العبلقة مع الزمبلء كالرؤساء .توجد عبلقة اهبابية كمعنوية بْب التكنولوجيا اؼبستخدمة
كالرضا الوظيفي عن اؼبرتبات كاغبوافز .توجد عبلقة اهبابية كغّب معنوية بْب طبيعة ظركؼ العمل كالرضا الوظيفي عن
العبلقة مع الزمبلء كالرؤساء ،اهبابية كغّب معنوية بْب اؽبيكل التنظيمي اؼبطبق كالرضا الوظيفي عن اؼبرتبات كاغبوافز.
كجود عبلقة أهبابية معنوية بْب الرضا الوظيفي عن (العبلقة مع الزمبلء كالرؤساء) كدكراف العمل اإلختيارم للعاملْب،
كجود عبلقة سلبية كمعنوية بْب الرضا الوظيفي عن (اؼبرتبات كاغبوافز) كدكراف العمل اإلختيارم .كقد أكصى الباحث
بإمكانية تطبيق الدراسة ُب قطاعات أخرل ،قياس أثر بيئة العمل اػبارجية على دكراف العمل اإلختيارم ،قياس أثر
بيئة العمل اػبارجية على الرضا الوظيفي ،قياس أثر الرضا الوظيفي على دكراف العمل اإلختيارم ،ضركرة األىتماـ
بقياس إذباىات أعضاء ىيئة التدريس باعبامعات السودانية كبو بيئة العمل كالرضا الوظيفي.
دراسة إظباعيل ,مودة إظباعيل حسن بعنواف أثر بيئة العمل ُب اإلبداع اإلدارم
تناكلت الدراسة أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلدارم ،سبثلت مشكلة الدراسة ُب التساؤؿ الرئيسي ماىو أثر بيئة العمل
(اؽبيكل التنظيمي ،التدريب ،كاغبوافز كاؼبكافآت ،كالتكنولوجيا ،كظركؼ العمل) على اإلبداع اإلدارم ُب جامعة
السوداف للعلوـ كالتكنولوجيا.
ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إٔب ربديد مستول أنبية بيئة العمل كاإلبداع اإلدارم ُب جامعة السوداف للعلوـ
كالتكنولوجيا ،كربديد أثر عوامل بيئة العمل على اإلبداع اإلدارم ُب جامعة السوداف للعلوـ كالتكنولوجيا.
إختربت الدراسة الفرضية الرئيسية التالية:
" اليوجد أثر ذك داللة إحصائية لعوامل بيئة العمل(اؽبيكل التنظيمي ،التدريب ،اغبوافز كاؼبكافآت ،التكنولوجيا،
ظركؼ العمل) على اإلبداع اإلدارم ُب جامعة السوداف للعلوـ كالتكنولوجيا.
إتبعت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ؼببلئمتو لطبيعة الدراسة ،حيث ًب تصميم إستبانة كأداة عبمع البيانات من
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ؾبتمع الدراسة اؼبكوف من اؼبوظفْب ُب جامعة السوداف "اعبناح الغريب".
ككاف أىم النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة كجود أثر ذك داللة احصائية للهيكل التنظيمي ،التدريب ،اغبوافز
كاؼبكأفات  ،كظركؼ العمل على اإلبداع اإلدارم .كال يوجد أثر ذك داللة احصائية للتكنولوجيا على اإلبداع اإلدارم.
لدل العاملْب القدرة على ذبزئة كربليل مهاـ العمل كما وبرصوف على معرفة القصور كالضعف فيما يقوموف بو من
أعماؿ .سبتلك اعبامعة كوادر بشرية مؤىلة كذات مهارة عالية ُب إستخداـ التكنولوجيا.
خلصت الدراسة إٔب ؾبموعة م ن التوصيات أنبها أنو على إدارة اعبامعة السعي كبو زيادة ركاتب العاملْب كحوافزىم
منعان لتسرب العاملْب منها ككقف نزيف فقداف اػبربات كربقيق الرضا الوظيفي .كما توصي الباحثة بتوفّب كافة
االحتياجات البلزمة الٍب سبكن العاملْب من فبارسة عملهم بكفاءة كفعالية ،كاإلىتماـ دبواكبة التطور التكنولوجي
اؼبرتبط بأعماؽبا ،كالعمل على توفّب اإلحتياجات البلزمة من التكنولوجيا.
دراسة بلل،عبداغبق علي إبراىيم بعنواف دكر السلوؾ التنظيمي ُب أداء منظمات األعماؿ :بيئة اؼبنظمة الداخلية
كمتغّب معدؿ
ىدفت ىذه الدراسة إٔب معرفة دكر السلوؾ الت نظيمي ُب أداء منظمات األعماؿ كربديد دكره السلوؾ التنظيمي ُب
أداء ىذه اؼبنظمات ،كلتحقيق ىذا اؽبدؼ اختّبت ثبلثة مصارؼ ذبارية كعينة فبثلة للقطاع اؼبصرُب السودا٘ب،
استخدـ الدارس االستبانة كأداة رئيسية عبمع البيانات األكلية من عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها ( )220مفردة
من ؾبتمع الدراسة الذم يتكوف من اإلدارات العليا كالوسطى كالدنيا باؼبصارؼ اؼبختارةً ،ب اسَبجاع ( )190استبانة
سليمة أخضعت للتحليل باستخداـ حزمة التحليل اإلحصائي SPSSكلقد ًب استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي
ؼببلئمتو لطبيعة الدراسة .اقَبحت الدراسة مبوذجان يتكوف من بعض أبعاد السلوؾ التنظيمي ،حيث ًب ربديد
(االذباىات ،كالدافعية كالتحفيز ،كضغوط العمل ،كالقيادة اإلدارية ،كالصراع التنظيمي ،كالثقافة التنظيمية) كأبعاد
لقياس السلوؾ التنظيمي ،كما ًب استخداـ (الكفاءة كالفعالية كجودة األداء كااللتزاـ التنظيمي) كأبعاد لقياس أداء
اؼبصارؼ ،أما بالنسبة للبيئة الداخلية للمنظمة (اؼبتغّب اؼبعدؿ) فقد اختارت الدراسة (اؽبيكل التنظيمي ،كالتكنولوجيا،

كالبيئة اؼبادية ،كاإلجراءات) كأبعاد لقياسها.
سبثلت مشكلة الدراسة ُب ؿباكلة التعرؼ على دكر السلوؾ التنظيمي ُب أداء منظمات األعماؿ اؼبمثلة ُب اؼبصارؼ
التجارية ،كعليو فقد قاـ الباحث بصياغة فرضيتْب رئيسيتْب تفرعت منهما فرضيات فرعية،كبعد اختبار
الفرضيات،توصلت الدراسة إٔب عدة نتائج كاف أنبها ما يلي:
 -1أظهرت الدراسة أف ىناؾ أثرا إهبابيا للثقافة التنظيمية على مستول كفاءة أداء اؼبصارؼ.
 – 2إف ىناؾ أثران سلبيان لضغوط العمل كالصراع التنظيمي على مستول كفاء األداء باؼبصارؼ.
 – 3كما أشارت النتائج باف فعالية األداء باؼبصارؼ اؼببحوثة تتأثر بالثقافة التنظيمية كضغوط العمل كالصراع
التنظيمي كبيئة اؼبنظمة الداخلية.
 -4كأكضحت الدراسة إف جودة األداء كااللتزاـ التنظيمي للعاملْب باؼبصارؼ يتأثراف سلبا بضغوط العمل كالصراع
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التنظيمي.
 – 5كذلك بينت نتائج الدراسة أنبعض أبعاد ببيئة اؼبنظمة الداخلية تعدؿ العبلقة بْب السلوؾ التنظيمي كاألداء
باؼبصارؼ التجارية كبعضها ال يعدؿ العبلقة.
كعلى ضوء ىذه النتائج الٍب توصلت إليها الدراسةً ،ب كضع عدد من التوصيات ،أنبها ضركرة اىتماـ اؼبسئولْب ُب
اؼبصارؼ بعناصر السلوؾ التنظيمي .كما توصي الدراسة بضركرة رفع دافعية اؼبوظفْب عن طريق اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية
مع التأكيد على ربط اغبوافز بشكل مباشر مع نتائج األعماؿ (إهبابان أك سلبان) .كأكصت الدراسة بضركرة العمل على

خفض مستول الضغوط الٍب يتعرض ؽبا العاملوف باؼبصارؼ أثناء أدائهم لواجباهتم اليومية .كما أكصت باالىتماـ
بتصميم اؽبياكل التنظيمية الٍب تعتمد على األسس العلمية كالعملية كعمل لوائح تنظيمية ربدد اؼبهاـ كالصبلحيات
ؼبختلف التقسيمات .كأكصت أيضاَ باالستمرار ُب تعزيز بيئة العمل الداخلية االهبابية ُب القطاع اؼبصرُب السودا٘ب.
إجراءات الدراسة:
ربديد اؼبنهج:
يعترب اؼبنهج اؼبستخدـ ُب البحث العمود الفقرم لكل دراسة  ،فهو يكسب البحث طابعو العلمي كالباحث الفطن
ىو الذم يعرؼ كيف ىبتار اؼبنهج اؼبناسب ؼبوضوعو الف نتائج كصحة حبثو تقوـ أساسا على نوعية اؼبنهج اؼبستعمل،
كىذا ما ذىب إليو أضبد حافظ قبم بقولو "ىو ذلك التنظيم الفكرم اؼبتداخل ُب الدراسة العلمية كدبعُب أبسط ىو
اػبطوات الفكرية الٍب يسلكها الباحث غبل مشكلة معينة ،كمناىج البحث الٍب يستخدمها الباحثوف متعددة إذا
يعتمد اختيار اؼبنهج على طبيعة اؼبشكلة موضوع البحث".
كانطبلقا من طبيعة اؼبوضوع ،كالٍب تفرض على الباحث اختيار اؼبنهج اؼبناسب لبحثو ،كمن ىذه النظرة العلمية ،ارتأينا
استخداـ اؼبنهج الوصفي الذم يعد من أبرز اؼبناىج  ،ك إستجابة ؼبوضوع البحث كاإلشكاؿ اؼبطركح يتطلب صبع
معلومات ككصف الظاىرة كما ىي ،حيث » ال يعتمد اؼبنهج الوصفي كما يعتقد البعض على ؾبرد كصف ظاىرة
معينة موجودة بل يتعدل ذلك إٔب اكتشاؼ اغبقائق كآثارىا كالعبلقات الٍب تتصل هبا،كتفسّبىا،كالقوانْب الٍب
ربكمها1
كيعرؼ كذلك على انو » كل منهج يرتبط بظاىرة بقصد كصفها كتفسّبىا للوصوؿ إٔب أسباب ىذه الظاىرة كالعوامل
الٍب تتحكم فيها كاستخبلص النتائج كتعميمها1
كيعرؼ بأنو »:يقوـ اؼبنهج الوصفي على دراسة الظواىر كما ُب الواقع كالتعبّب عنها بشكل مستمر كمي أك كيفي دبا
يوضح حجم الظاىرة،كدرجة ارتباطها مع الظواىر األخرل أك بوصف الظاىرة كتوضيح خصائصها1
كبناءا على ذلك فاف اؼبنهج الوصفي ىو اؼبنهج اؼبناسب لطبيعة ىذا اؼبوضوع الذم كبن بصدد دراستو ُب حبثنا ىذا.
يبكن تقسيم اؼبنهج إٔب التإب:
خطة الدراسة:
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استعاف الباحثاف ُب صبعهما للمعلومات بعدد من اؼبصادر الٍب سانبت ُب تزكيدنبا باؼبعلومات كىذه اؼبصادر على
النحو التإب:
اؼبصادر األكلية:
هتدؼ الدراسة اغبالية إٔب معرفة كاقع بيئة العمل لدل العاملْب دبعاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية فبا
يوجب استخداـ إحدل أدكات البحث العلمي لبلوغ األىداؼ ا﵀ددة ؽبذه الدراسة كؽبذا سوؼ يستخدـ الباحثاف
االستبانة لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة .من خبلؿ اإلجابة على عباراهتا من كجهة نظر مفردات عينة الدراسة من
العاملْب ُب معاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية جبامعات كاليات :عنابة ,تبسة ,سوؽ أىراس  ،كذلك
عن طريق تصميم قوائم االستقصاء اؼبناسبة للفئات اؼبستقصاه ٍب التحليل اإلحصائي للبيانات الختبار الفرضيات
كاستخبلص النتائج.
كتكونت االستبانة من جزئْب األكؿ وبتوم على اؼبعلومات اؼبتعلقة خبصائص العينة (السن ،اعبنس ، ,سنوات اػبربة).
أما اعبزء الثا٘ب فيتكوف من ؾبموعة من العبارات اؼبغلقة يشّب اجمليب إٔب اختياره من بْب اختيارات متدرجة .
اؼبصادر الثانوية:
استعاف الباحثاف بعدد من اؼبراجع العربية كالبحوث السابقة كالدراسات العلمية كبعض اؼبواقع على االنَبنت ككذلك
الدكريات اؼبعنية دبوضوع الد راسة هبدؼ دراسة كاقع بيئة العمل لدل العاملْب دبعاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية
كالرياضية.
ؾبتمع الدراسة :
يعرفو  GRAWITZعلى أنو" :ؾبموعة منتهية أك غّب منتهية من العناصر ا﵀ددة مسبقا كالٍب ترتكز عليها
اؼببلحظات.1
يتكوف ؾبتمع الدراسة من بعض العاملْب ُب معاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية جبامعات سوؽ
أىراس كتبسة كعنابة كمن ـبتلف اؼبستويات اإلدارية العليا كالوسطى كالتنفيذية سواء كاف اؼبوظفوف رظبيوف أك
متعاقدكف أك على أحد البنود الوظيفية .
ب-عينة الدراسة:
العينة ىي النموذج الذم هبرم الباحثْب عليو حبثهم كعملهم كىي مستنبطة من اجملتمع األصلي،حيث يقوؿ عبد
العزيز فهمي " العينة ىي اؼبعلومات من عدد الوحدات الٍب تسحب من اجملتمع األصلي موضوع الدراسة حبيث تكوف
فبثلة سبثيبل صادقا لصفات اجملتمع"".فالعينة ىي اعبزء اؼبأ خوذ من اجملتمع األصلي كالٍب عن طريقها يبكن اغبصوؿ
على البيانات الفعلية البلزمة للتجربة".
عينة البحث ىي عينة اؼبساحية حيث ال تتطلب إعداد قوائم كاملة جبميع األفراد أك العناصر ؼبنطقة جغرافية معينة
حيث االختبار للمناطق اعبغرافية ذاهتا يكوف بطريقة عشوائية ك لكن كل منطقة جغرافية يقع عليها االختيار هبب أف
سبثل التغّبات الٍب ؽبا إرتباط دبوضوع الدراسة1.
372

مجلة الباحث للعلوـ الرياضية واالجتماعية
كىذا ما يعطي صبغة اؼبوضوعية ألداة الدراسة ،بلغ ؾبموع العينة ( )54موظف دبعاىد علوـ كتقنيات النشاطات
البدنية كالرياضية .
درجات اإلستبياف:

يشمل االستبياف على  03درجات:

اإلجابة

موافق

الدرجات

3

محايد غير
موافق
2

1

اعبدكؿ رقم ( )1درجات االستبياف
-5صدؽ األداة:

إف صدؽ األداة اؼبستخدمة ُب البحث مهما إختلف أسلوب القياس تعِب قدرتو على قياس ما كضعت من أجلو أك

الصفة اؼبراد قياسها كتعد األداة صادقة إذ قاست ما أعدت لقياسو فقط ،كلقد رأل الباحثاف أف الصدؽ الظاىرم ىو
أحسن طريقة الستخراج درجة صدؽ اإلستبياف حيث يتم ىذا النوع من الصدؽ على أساس مبلحظة القياس
كؿبتوياتو.
 1-5الصدؽ الظاىري(المحكمين):
للوقوؼ على مدل تناسب أسئلة االستبياف مع أىداؼ الدراسة ،كباستخداـ طريقة استطبلع أراء ا﵀كمْب ،قاـ
الباحثاف بعرض االستبياف على طبسة ؿبكمْب شهد ؽبم بتجربة كخربة كبّبين ُب ؾباؿ البحث العلمي لؤلخذ بآرائهم
فيما ىبص بعض التعديبلت حوؿ االستمارة ،كقد استفدنا من اؼببلحظات الٍب حصلنا عليها كعلى ىذا األساس ًب
استبعاد عدد من العبارات الٍب اقَبحوا حذفها لغموضها ،كإضافة بعض العبارات الٍب ؽبا عبلقة باؼبوضوع  ،ك عليو
توصل الباحثاف إٔب الصياغة النهائية لبلستمارة.
-6إجراءات التطبيق الميداني لألداة:
اشتملت دراستنا على األبعاد أك اغبدكد التالية:
الحدود البشرية :مشلت دراستنا عينة من العاملْب دبعاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

جبامعات سوؽ أىراس كتبسة كعنابة

الحدود الزمنية :أجريت ىذه الدراسة خبلؿ اؼبوسم اعبامعي .2017/2016
الحدود المكانية :طُبِّقت ىذه الدراسة على مستول معاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية
جبامعات:
ؿبمد الشريف مساعدية كالية سوؽ أىراس  ،كالعريب تبسي بتبسة ،جامعة باجي ـبتار عنابة
-7األساليب اإلحصائية :
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استعمل الباحثاف الربنامج اإلحصائي اؼبسمى اغبزمة اإلحصائية للعلوـ االجتماعية إصدار التاسع
عشر )spss19)(statistique package for social sciencesكما اعتمدا على األساليب اإلحصائية
الوصفية التالية:
 اؼبتوسط اغبسايب لقياس مدل مركزية اإلجابات،ك االكبراؼ اؼبعيارم لقياس مدل اتفاؽ كعدـ تشتت اإلجابات):كىذا هبدؼ الدراسة الوصفية الوافية لكل اؼبتغّبات اؼبعتمدة ُب الدراسة ك اؼبرتبطة بواقع بيئة العمل ك أبعادىا
-8عرض وتحليل البيانات :
أوال  :البيانات الشخصية
العمر :

.1
العمر

التكرار

النسبة

اقل من  30سنة

13

%24

من  31أب  40سنة

27

%50

من  41أب  50سنة

14

%26

أكثر من  51سنة

_

_

اجملموع

54

%100

جدوؿ رقم ( )02يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر
من خبلؿ اعبدكؿ رقم ) (01يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر نبلحظ أف نسبة  % 24من أفراد العينة
تَباكح أعمارىم (أقل من 30سنة ) ،أما نسبة  % 50من أفراد العينة يَباكح سنهم بْب ( 31سنة إٔب  40سنة) ،
أما نسبة  % 26من أفراد العينة يَباكح سنهم بْب ( 41سنة ك  50سنة ) ،فمن خبلؿ ىذه النسب نبلحظ أف
معظم أفراد العينة من فئة الشباب أم ( 45 -31سنة )  ،كىذا يدؿ على أف نسبة كبّبة من اؼبعاىد الرياضية حديثة
عهد بالعمل ك بالتإب تشهد توسع ملحوظ ُب الكادر البشرم  ،كمن ىنا يقع االختيار اؼبعاىد الرياضية على ىذا
السن من ( 31إٔب  40سنة ) ك الذم يشكل ما ؾبموعو  % 50من عينة الدراسة ألنبيتو ُب بناء ك توسيع ك
ربديث اداراة اؼبعاىد الرياضية
.2

الجنس :
الجنس

التكرار

النسبة

ذكر

19

%35

انثى

35

%65

اجملموع

54

%100
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الجدوؿ رقم( )03يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
من خبلؿ اعبدكؿ رقم ) (02يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اعبنس نبلحظ أف نسبة  % 65من أفراد
العينة إناث ،أما نسبة  % 35من أفراد العينة ذكور ،كبالتإب نستنتج أف فئة اإلناث أكثر من فئة الذكور ُب عينة
الدراسة اؼبمثلة ُب العاملْب باؼبعاىد علوـ كتقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية ك ىذا يرجح الباحث أب نوع ك
طبيعة العمل االدرام الذم يتماشى ك قدرة اؼبرأة ك نفسيتها على عكس بالنسبة للذكور .
.3

الخبرة المهنية :

سنوات اػبربة

التكرار

النسبة

اقل من  5سنوات

13

%24

من  6سنوات أب 34 10
سنوات

%63

من  11سنة أب  25سنة 07

%13

اجملموع

54

%100

جدوؿ رقم ( )04يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية
من خبلؿ اعبدكؿ رقم ) (03اؼبتعلق خبصائص أفراد العينة كفق اػبربة اؼبهنية نبلحظ أف نسبة  % 24من أفراد العينة
لديهم خربة مهنية 5سنوات فاقل ،أما نسبة % 63من أفراد العينة لديهم خربة مهنية ُب عملهم اإلدارم بْب 6
سنوات ك  10سنوات فاقل ،أما نسبة  % 13من أفراد العينة لديهم خربة مهنية من  11سنة إٔب  25سنة ,فمن
خبلؿ ىذه النتائج نستنتج أف غالبية أفراد العينة لديهم خربة ُب العمل من  6سنوات إٔب  10سنوات .
ثانيا:اإلجابة على أسئلة الدراسة
السؤاؿ األوؿ:
 ما مستول أنبية اؽبيكل التنظيمي من كجهة نظر عماؿ معاىد علوـ ك تقنيات النشاطات البدنية ك الرياضية ؟لئلجابة على ىذا التساؤؿ قاـ الباحثاف باستخراج اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم الستجابات أفراد ؾبتمع
الدراسة على العبارات اؼبمثلة ﵀ور اؽبيكل التنظيمي ،كقاما بَبتيب عبارات االستبياف تنازليا كفقا لدرجة اؼبتوسط
اغبسايب ،كذلك ؼبعرفة رأم العينة حوؿ درجة أنبية اؽبيكل التنظيمي من كجهة نظرىم ،على أساس:
 -1من  1.66 – 1درجة متدنية ُب اإلجابة؛
 -2من  2.33 – 1.67درجة متوسطة ُب االجابة؛
 -3من  3 – 2.34درجة مرتفعة ُب االجابة.
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المتوسط

االنحراؼ

ترتيب أىمية مستوى

الرقم الهيكل التنظيمي

الحسابي

المعياري

الفقرة

األىمية

1

كضوح طبقات اؽبيكل التنظيمي 2.66
كاؼبفهوـ الذم بِب عليو

0.37

4

مرتفعة

2

األدكار
كضوح
كاالختصاصات

كاؼبسؤكليات 2.77

0.36

3

مرتفعة

3

كضوح جهة اؼبسائلة

2.90

0.12

2

مرتفعة

4

البفاض
اإلجراءات .

كبساطة 1.59

1.10

5

منخفضة

5

تشجيع التداخل الوظيفي كانتشار ركح 2.96
الفريق

0.03

1

مرتفعة

اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم للهيكل 2.57
التنظيمي

0.39

البّبكقراطية

جدوؿ رقم ( : )05توزيع عبارات الهيكل التنظيمي بحسب قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
مع توضيح الترتيب التنازلي للمتوسطات :
يبلحظ من اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على ا﵀ور األكؿ من االستبياف
اػباص ببيئة العمل ك قد ًب ترتيب عباراتو ُب اعبدكؿ رقم ( )05تنازليا من األعلى إٔب األسفل حسب اؼبتوسط
اغبسايب الذم حصلت عليو كل عبارة ،كُب حاؿ تساكم اؼبتوسطات اغبسابية ،يكوف ترتيب على االكبرافات اؼبعيارية
األقل لكل عبارة.
حيث كاف أعلى متوسط حسايب ىو( )2.96ك حصلت عليو العبارة " تشجيع التداخل الوظيفي كانتشار ركح الفريق
".
أما أدٗب متوسط حسايب بلغ ( )1.59ك حصلت عليو العبارة " البفاض البّبكقراطية كبساطة اإلجراءات "
كما يتبْب لنا من الجدوؿ رقم( )05أف العبارات:

( )1,2، 3، 5حصلت على متوسطات حسابية بدرجة مرتفعة ك ىذه العبارات تتعلق ب:
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( " )5تشجيع التداخل الوظيفي كانتشار ركح الفريق "،حيث ربصلت على متوسط حسايب يقدر ب ،2.96ك تلتها
العبارة ( " )3كضوح جهة اؼبسائلة "،حيث ربصلت متوسط حسايب يقدر ب ،2.90ك تليها العبارة ( " )2كضوح
األدكار كاؼبسؤكليات كاالختصاصات "،دبتوسط حسايب يقدر ب, 2.77كتلتها العبارة رقم ( " )1كضوح طبقات
اؽبيكل التنظيمي كاؼبفهوـ الذم بِب عليو" دبتوسط حسايب يقدر ب .2.66
ك يتضح من اعبدكؿ( )05أيضا أف العبارة رقم )4( :حصلت على متوسط حسايب بدرجة منخفضة كىذه العبارة
تتعلق ب:
( )4البفاض البّبكقراطية كبساطة اإلجراءات " حيث ربصلت على متوسط حسايب قدر ب 1.59
كيتبْب لنا من اعبدكؿ السابق أ يضا أف ؿبور اؽبيكل التنظيمي قد حصل على متوسط مرتفع حيث بلغ اؼبتوسط
اغبسايب ؽبذا ا﵀ور2.57ك اكبرافو اؼبعيارم مقدر ب  0.39كىذا إف دؿ إمبا يدؿ على كضوح اؽبيكل التنظيمي
كاألدكار كاؼبسؤكليات باؼبعاىد الرياضية ,كيدؿ أيضا على اؼبوافقة العالية ألفراد العينة على ىذا ا﵀ور.
كيتضح لنا من خبلؿ النتائج السابقة ُب جدكؿ رقم ( )05إف التداخل الوظيفي كانتشار ركح الفريق ككضوح طبقات

اؽبيكل التنظيمي اؼبسؤكلْب كمهاـ كاختصاصات اإلداريْب ىو ما دبيز اؼبعاىد الرياضية بدرجة مرتفعة كأما خبصوص
البفاض البّبكقراطية كبساطة اإلجراءات كانت بدرجة منخفضة ,اذ خلصنا اف ىناؾ مغاالة من طرؼ اؼبسؤكلْب ُب
القرارات اإلدارية كتعقيدىا بدرجة كبّبة  ,فاالستبياف اػباص دبحور اؽبيكل التنظيمي من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد
الرياضية مرتفع دبتوسط حسايب يقدر ب  2.57كاكبراؼ معيارم بلغ . 0.39
ك منو نستنتج أف ":ت وجد درجة مرتفعة ألىمية الهيكل التنظيمي من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية  .".ومنو نستطيع القوؿ أف الفرضية األولى محققة.
السؤاؿ الثاني:
 ما مستوى أىمية األنظمة و التعليمات من وجهة نظر العاملين معاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية ؟
لئلجابة على ىذا التساؤؿ قاـ الباحثاف باستخراج اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم الستجابات أفراد
ؾبتمع الدراسة على العبارات اؼبمثلة ﵀ور األنظمة كالتعليمات ،كقاما بَبتيب عبارات االستبياف تنازليا كفقا
لدرجة اؼبتوسط اغبسايب ،كذلك ؼبعرفة أنبية األنظمة كالتعليمات من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية
على أساس:
 -1من -1.661 – 1من  1.66-1درجة منخفضة ُب االجابة؛
 -2من  2.33 – 1.67درجة متوسطة ُب اإلجابة؛
 -3من  3 – 2.34درجة مرتفعة ُب االجابة.
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الرقم

األنظمة والتعليمات

المتوسط االنحرا

ترتيب

مستوى

الحسابي ؼ

أىمية

األىمية

المعياري الفقرة
6

تؤدم األنظمة كالتعليمات ُب منظمٍب إٔب 2.85
تسهيل اقباز العمل

0.20

2

مرتفعة

7

تتوفر أنظمة رقابة كإشراؼ فعالة ُب 2.07
منظمٍب من خبلؿ األنظمة كالتعليمات

0.43

4

متوسطة

النافذة
8

يؤدم عدـ كضوح األنظمة كالتعليمات 2.96

0.03

1

مرتفعة

إٔب إرباؾ العمل كتأخّبه

9

سبتاز األنظمة كالتعليمات باؼبركنة لتحقيق 2.75
أىداؼ منظمٍب

0.33

3

مرتفعة

10

ىناؾ هتاكف ُب االلتزاـ باألنظمة 1.11
كالتعليمات ُب تطبيق القرارات اإلدارية ُب
منظمٍب

0.22

5

منخفضة

اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم لؤلنظمة 2.34
كالتعليمات

0.24

جدوؿ رقم ( : )06توزيع عبارات األنظمة والتعليمات بحسب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية مع توضيح الترتيب التنازلي للمتوسطات.
يبلحظ من اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على ا﵀ور الثا٘ب من االستبياف ،
ك قد ًب ترتيب عباراتو ُب اعبدكؿ رقم( ) 06تنازليا من األعلى إٔب األسفل حسب اؼبتوسط اغبسايب الذم حصلت
عليو كل عبارة،ك ُب حاؿ تساكم اؼبتوسطات،يكوف ترتيب على االكبرافات اؼبعيارية األقل لكل عبارة.
حيث كاف أعلى متوسط حسايب ىو (،)2.96ك حصلت عليو العبارة" يؤدم عدـ كضوح األنظمة كالتعليمات إٔب
إرباؾ العمل كتأخّبه"
أما أدٗب متوسط حسايب بلغ ( ) 1.11ك حصلت عليو العبارة " ىناؾ هتاكف ُب االلتزاـ باألنظمة كالتعليمات ُب
تطبيق القرارات اإلدارية ُب منظمٍب "
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ك يتبْب من اعبدكؿ رقم( )06أيضا أف العبارات رقم:
( )9-6-8حصلت على متوسطات حسابية بدرجة مرتفعة ك ىذه العبارات تتعلق ب:
( " )8يؤدم عدـ كضوح األنظمة كالتعليمات إٔب إرباؾ العمل كتأخّبه " ،حيث حصلت على متوسط حسايب يقدر
ب 2.96ك تلتها العبارة رقم( " )6تؤدم األنظمة كالتعليمات ُب منظمٍب إٔب تسهيل اقباز العمل "دبتوسط حسايب
قدره  2.85ك تلتها العبارة( " )9سبتاز األنظمة كالتعليمات باؼبركنة لتحقيق أىداؼ منظمٍب "دبتوسط حسايب 2.75
ك يتضح من اعبدكؿ ()19أف العبارة رقم:
( )7حصلت على متوسط حسايب بدرجة موافقة متوسطة ك ىذه العبارة تتعلق ب:
( ")7تتوفر أنظمة رقابة كإشراؼ فعالة ُب منظمٍب من خبلؿ األنظمة كالتعليمات النافذة" حيث ربصلت على
متوسط حسايب يقدر ب  2.07كاكبراؼ معيارم 0.43
ك يتبْب من اعبدكؿ السابق( )06أف العبارة رقم :
( )10حصلت على متوسط حسايب بدرجة منخفضة ك ىذه العبارة تتعلق ب
( " )10ىناؾ هتاكف ُب االلتزاـ باألنظمة كالتعليمات ُب تطبيق القرارات اإلدارية ُب منظمٍب "،حيث ربصلت على
متوسط حسايب يقدر ب  1.11ك اكبراؼ معيارم .0.22
كما يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أف ؿبور األنظمة كالتعليمات قد حصل على متوسط حسايب ،2.34ك إكبراؼ معيارم
مقداره ، 0.24ك ىذا ما يدؿ على درجة موافقة مرتفعة من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية عن ىذا ا﵀ور.
كمن خبلؿ اعبدكؿ رقم ( )06الستجابات عينة الدراسة على استبياف األنظمة كالتعليمات دبتوسط حسايب 2.34
كدرجة موافقة مرتفعة يتضح لنا اف العاملْب باؼبعاىد الرياضية ملتزموف بتطبيق القرارات اإلدارية الصادرة عن اؼبسئولْب
كىناؾ نسبة منخفضة للتهاكف ُب االلتزاـ باألنظمة كالتعليمات ,كما يبلحظ فعالية بدرجة متوسطة ُب أنظمة الرقابة
كاإلشراؼ باؼبعاىد الرياضية من خبلؿ النظم اإلدارية ,كما يتضح بدرجة مرتفعة باف االنظمة كالتعليمات النافذة
تتسم باؼبركنة كا لسبلسة كتؤدم أب تسهيل اقباز اؼبهاـ كاألعماؿ اإلدارية كعدـ كضوحها أحيانا يؤدم إٔب إرباؾ
كتأخّب العمل .ك منو نستنتج أف " توجد درجة مرتفعة ألىمية األنظمة و التعليمات من وجهة نظر العاملين
بمعاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  " .كمنو نستطيع القوؿ أف الفرضية الثانية ؿبققة.
السؤاؿ الثالث:
 ما مستوى أىمية ظروؼ العمل من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية ؟
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لئلجابة على ىذا التساؤؿ قاـ الباحثاف باستخراج اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم الستجابات أفراد ؾبتمع
الدراسة على ا لعبارات اؼبمثلة ﵀ور ظركؼ العمل ،كقاما بَبتيب عبارات االستبياف تنازليا كفقا لدرجة اؼبتوسط
اغبسايب ،كذلك ؼبعرفة أنبية ظركؼ العمل من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية على أساس:
 -1من  1.66 – 1درجة منخفضة ُب اإلجابة؛
 -2من  2.33 – 1.67درجة متوسطة ُب اإلجابة؛
 -3من  3 – 2.34درجة مرتفعة ُب اإلجابة.
الرقم ظروؼ العمل

المتوسط االنحراؼ ترتيب

مستوى

أىمية

األىمية

الحسابي المعياري

الفقرة
11

يشعر العاملوف ُب اؼبعهد باالرتياح 1.24

0.33

5

منخفضة

خبصوص اؼبكاف الذم يبارسوف فيو
عملهم

12

يتبلءـ األثاث ُب اؼبعهد مع طبيعة العمل 1.25
الذم يؤديو العاملوف

0.34

4

منخفضة

13

يوفر اؼبعهد ظركؼ األمن كالسبلمة 2.92
لكافة العاملْب

0.06

1

مرتفعة

14

يسعى اؼبعهد إٔب توفّب كافة التأمينات 2.88
البلزمة للعاملْب ُب حالة التعرض
للحوادث

0.09

2

مرتفعة

15

يسعى اؼبعهد إٔب توفّب كافة التسهيبلت 1.88
للعاملْب القباز أعماؽبم

0.61

3

متوسطة

اؼبتوسط اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم لظركؼ العمل 2.03

0.28

جدوؿ رقم ( : ) 07توزيع عبارات ظروؼ العمل بحسب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مع
توضيح الترتيب التنازلي للمتوسطات :
يبلحظ من اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على ا﵀ور الثالث من االستبياف ،
ك قد ًب ترتيب عباراتو ُب اعبدكؿ رقم( ) 07تنازليا من األعلى إٔب األسفل حسب اؼبتوسط اغبسايب الذم حصلت
عليو كل عبارة،ك ُب حاؿ تساكم اؼبتوسطات،يكوف الَبتيب على االكبرافات اؼبعيارية األقل لكل عبارة.
380

مجلة الباحث للعلوـ الرياضية واالجتماعية
حيث كاف أعلى متوسط حسايب ىو (،)2.92ك حصلت عليو العبارة" يوفر اؼبعهد ظركؼ األمن كالسبلمة لكافة
العاملْب "
أما أدٗب متوسط حسايب بلغ ( )1.24ك حصلت عليو العبارة " يشعر العاملوف ُب اؼبعهد باالرتياح خبصوص اؼبكاف
الذم يبارسوف فيو عملهم "
ك يتبْب من اعبدكؿ رقم( )07أيضا أف العبارات رقم:
( )14-13حصلت على متوسطات حسابية بدرجة مرتفعة ك ىذه العبارات تتعلق ب:
( " )13يوفر اؼبعهد ظركؼ األمن كالسبلمة لكافة العاملْب " ،حيث حصلت على متوسط حسايب يقدر ب2.92
ك تلتها العبارة رقم( " )14يسعى اؼبعهد إٔب توفّب كافة التأمينات البلزمة للعاملْب ُب حالة التعرض للحوادث
"دبتوسط حسايب قدره . 2.88
ك يتضح من اعبدكؿ ()07أف العبارة رقم:
( )15حصلت على متوسط حسايب بدرجة موافقة متوسطة ك ىذه العبارة تتعلق ب:
( ")15يسعى اؼبعهد إٔب توفّب كافة التسهيبلت للعاملْب القباز أعماؽبم " حيث ربصلت على متوسط حسايب يقدر
ب 1.88
ك يتبْب من اعبدكؿ السابق( )07أف العبارات رقم :
( )11-12حصلت على متوسط حسايب بدرجة منخفضة ك ىذه العبارات تتعلق ب
( " )12يتبلءـ األثاث ُب اؼبعهد مع طبيعة العمل الذم يؤديو العاملوف "،حيث ربصلت على متوسط حسايب يقدر
ب.1.25كتلتها العبارة رقم ( " )11يشعر العاملوف ُب اؼبعهد باالرتياح خبصوص اؼبكاف الذم يبارسوف فيو
عملهم "دبتوسط حسايب يقدر ب1.24
كما يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أف ؿبور ظركؼ العمل قد حصل على متوسط حسايب ،2.03ك اكبراؼ معيارم
مقداره ، 0.28ك ىذا ما يدؿ على درجة موافقة متوسطة من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية عن ىذا ا﵀ور.
كمن خبلؿ اعبدكؿ رقم ( )07الستجابات عينة الدراسة على ظركؼ العمل دبتوسط حسايب  2.03كدرجة موافقة
متوسطة يتضح لنا أف العاملْب باؼبعاىد الرياضية كبنسبة منخفضة يشعركف بالراحة ُب أماكن عملهم كما أف األثاث

اؼبوجود باؼبعاىد ال يتبلءـ مع طبيعة األعماؿ الٍب يبارسوهنا,كما يبلحظ بدرجة متوسطة أف اؼبعاىد الرياضية تسعى
إٔب توفّب كافة التسهيبلت للعاملْب القباز مهامهم,كيتضح لنا بدرجة مرتفعة توفّب صبيع ظركؼ األمن كالسبلمة
للعاملْب من قبل اؼبعاىد كما أهنا توفر كل التأمينات البلزمة ؽبم ُب حالة تعرضهم للحوادث .
ك منو نستنتج أف " توجد درجة متوسطة ألىمية ظروؼ العمل من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية " ومنو نستطيع القوؿ أف الفرضية الثالثة محققة.
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السؤاؿ الرابع:
ما مستوى أىمية الحوافز والمكافآت من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و

-

تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ؟
لئلجابة على ىذا التساؤؿ قاـ الباحثاف باستخراج اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ اؼبعيارم الستجابات أفراد ؾبتمع
الدراسة على العبارات اؼبمثلة ﵀ور اغبوافز كاؼبكافآت ،كقاما بَبتيب عبارات االستبياف تنازليا كفقا لدرجة اؼبتوسط
اغبسايب ،كذلك ؼبعرفة أنبية اغبوافز كاؼبكافآت من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية على أساس:
-1
-2
-3

من  1.66 – 1درجة منخفضة ُب اإلجابة؛
من  2.33 – 1.67درجة متوسطة ُب اإلجابة؛
من  3 – 2.34درجة مرتفعة ُب اإلجابة.

الرقم الحوافز و المكافآت

المتوسط

االنحراؼ الترتيب

مستوى

الحسابي

المعياري أىمية

األىمية

الفقرة
16

يبتاز نظاـ اغبوافز كاؼبكافآت ُب اؼبعهد بالفعالية

1.33

0.29

3

منخفضة

17

الدخل الذم أتقاضاه من اؼبعهد يعترب مرتفعا 1.12
مقارنة مع ركاتب موظفْب وبملوف نفس اؼبؤىل ُب
مؤسسات أخرل

0.11

5

منخفضة

18

نظاـ اؼبكافآت كاغبوافز ُب اؼبعهد يرتبطاف بشكل 1.31
مباشر مع نتائج األداء

0.28

4

منخفضة

19

تعد جداكؿ اؼبكافآت كاغبوافز الٍب يتبناىا اؼبعهد 1.42
عادلة كتؤدم إٔب ا﵀افظة على معنويات اؼبوظف

0.31

2

منخفضة

كربسن األداء
يسد الدخل كملحقاتو الذم أتقاضاه حاجاٌب 1.48
األساسية

0.43

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري للحوافز 1.33

0.28

20

والمكافآت
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1

منخفضة
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جدوؿ رقم ( : ) 08توزيع عبارات الحوافز والمكافآت بحسب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية مع توضيح الترتيب التنازلي للمتوسطات .
يبلحظ من اؼبتوسطات اغبسابية ك االكبرافات اؼبعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على ا﵀ور الرابع من االستبياف ،
ك قد ًب ترتيب عباراتو ُب اعبدكؿ رقم( ) 08تنازليا من األعلى إٔب األسفل حسب اؼبتوسط اغبسايب الذم حصلت
عليو كل عبارة،ك ُب حاؿ تساكم اؼبتوسطات،يكوف الَبتيب على االكبرافات اؼبعيارية األقل لكل عبارة.
حيث كاف أعلى متوسط حسايب ىو (،)1.48ك حصلت عليو العبارة" يسد الدخل كملحقاتو الذم أتقاضاه
حاجاٌب األساسية "
أما أدٗب متوسط حسايب بلغ ( )1.12ك حصلت عليو العبارة " الدخل الذم أتقاضاه من اؼبعهد يعترب مرتفعا مقارنة
مع ركاتب موظفْب وبملوف نفس اؼبؤىل ُب مؤسسات أخرل "
ك يتبْب من اعبدكؿ رقم( )08أيضا أف كل عبارات ا﵀ور كىي:
( )17-18-16-19-20حصلت على متوسطات حسابية بدرجة موافقة منخفضة ك ىذه العبارات تتعلق ب:
العبارة رقم( " )20يسد الدخل كملحقاتو الذم أتقاضاه حاجاٌب األساسية "  ،حيث ربصلت على متوسط حسايب
يقدر ب  ،1.48كتلتها العبارة رقم ( " )19تعد جداكؿ اؼبكافآت كاغبوافز الٍب يتبناىا اؼبعهد عادلة كتؤدم إٔب
ا﵀افظة على معنويات اؼبوظف كربسن األداء " ،دبتوسط حسايب يقدر ب  ،1.42كتلتها العبارة ( " )16يبتاز نظاـ
اغبوافز كاؼبكافآت ُب اؼبعهد بالفعالية " ،ك ربصلت على متوسط حسايب يقدر ب ، 1.33تلتها العبارة (" )18
نظاـ اؼبكافآت كاغبوافز ُب اؼبعهد يرتبطاف بشكل مباشر مع نتائج األداء " ،حيث ربصلت على متوسط حسايب
يقدر ب  ، 1.31ك ُب األخّب تأٌب العبارة ( " )17الدخل الذم أتقاضاه من اؼبعهد يعترب مرتفعا مقارنة مع ركاتب
موظفْب وبملوف نفس اؼبؤىل ُب مؤسسات أخرل "،حيث ربصلت على متوسط حسايب يقدر ب 1.12
كما يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أف ؿبور اغبوافز كاؼبكافآت قد حصل على اضعف متوسط حيث بلغ متوسطو اغبسايب
،1.33ك إكبرافو اؼبعيارم مقداره ،0.28ك ىذا ما يدؿ على درجة موافقة منخفضة من قبل العاملْب باؼبعاىد
الرياضية عن ىذا ا﵀ور.
ك منو نستنتج أنو " توجد درجة متوسطة ألىمية الحوافز و المكافآت من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و
تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية "كنستطيع القوؿ اذا اف الفرضية الرابعة ؿبققة.
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ك قد جاء ترتيب ؿباكر بيئة العمل حسب اؼبتوسط اغبسايب كاألٌب:
الرقم

ترتيب تنازليا

المتوسط درجة
الحسابي الموافقة

01

الهيكل التنظيمي

2.57

مرتفعة

02

االنظمة والتعليمات

2.34

مرتفعة

03

ظروؼ العمل

2.03

متوسطة

04

الحوافز والمكافآت

1.33

منخفضة

المتوسط

الحسابي

الكلي

لالستبياف

2.06

متوسطة

الجدوؿ رقم ( :)09ترتيب محاور استبياف بيئة العمل.
نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم ( )20اف الَبتيب التنازٕب ﵀اكر بيئة العمل على اساس :
 -1من  1.66 – 1درجة منخفضة ُب اإلجابة؛
 -2من  2.33 – 1.67درجة متوسطة ُب اإلجابة؛
 -3من  3 – 2.34درجة مرتفعة ُب اإلجابة.
جاء على الشكل التإب :
 .1ؿبور اؽبيكل التنظيمي دبتوسط حسايب قدره  2.57بدرجة مرتفعة
 .2ؿبور األنظمة كالتعليمات دبتوسط حسايب قدره  2.34بدرجة مرتفعة
 .3ؿبور ظركؼ العمل دبتوسط حسايب قدره  2.03بدرجة متوسطة
 .4ؿبور اغبوافز كاؼبكافآت دبتوسط حسايب قدره  1.33بدرجة منخفضة
كعليو جاء اؼبتوسط اغبسايب الكلي لبيئة العمل قدره  2.06بدرجة متوسطة
كمنو نستنتج انو "توجد درجة مرتفعة ألنبية بيئة العمل من كجهة نظر العاملْب دبعاىد علوـ ك تقنيات النشاطات
البدنية ك الرياضية لواليات سوؽ أىراس ،تبسة  ،عنابة " كنستطيع القوؿ اف الفرضية العامة ؿبققة .
استنتاجات عامة:الفرضية األكٔب  :توجد درجة متوسطة ألىمية الهيكل التنظيمي من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية .
من النتائج اؼبتحصل عليها ُب اعبدكؿ رقم( )05أنو توجد درجة مرتفعة ألىمية الهيكل التنظيمي من وجهة نظر
عماؿ معاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية .
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خلصنا إٔب أف اؽبياكل التنظيمية للمعاىد الرياضية تعا٘ب من اؼبغاالة ُب القوانْب كاإلجراءات من طرؼ متخذم القرار
كما أف تعقيد اإلجراءات احد ظباهتا.
ك منو نستنتج أف محور الهيكل التنظيمي من وجهة نظر عماؿ معاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية و
الرياضية .مرتفع ك ىذا ما يؤكد صحة الفرضية األكٔب.
الفرضية الثانية  :توجد درجة مرتفعة ألىمية األنظمة و التعليمات من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و
تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية .
من النتائج اؼبتحصل عليها ُب اعبدكؿ رقم( )06أنو توجد درجة مرتفعة ألىمية األنظمة والتعليمات من وجهة نظر
العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية .
من خبلؿ نتائج اعبدكؿ رقم ( ،) 06بينت أف اؼبتوسط اغبسايب لدرجة األنظمة كالتعليمات مرتفعة ،كمن خبلؿ
إجابات أفراد العينة عن العبارات اؼبتعلقة هبذا ا﵀ور نستنتج أف الفرضية الثانية ؿبققة.

الفرضية الثالثة  :توجد درجة م توسطة ألىمية ظروؼ العمل من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و تقنيات
النشاطات البدنية و الرياضية .
من النتائج اؼبتحصل عليها ُب اعبدكؿ رقم( )07أنو توجد درجة متوسطة ألنبية ظركؼ العمل دبعاىد علوـ كتقنيات
النشاطات البدنية كالرياضية نبلحظ أف العاملْب باؼبعاىد الرياضية ال يشعركف بالراحة ُب أماكن عملهم إضافة إٔب أف
األثاث اؼبوجود ُب اؼبعاىد ال يتناسب كطبيعة األعماؿ الٍب يؤديها اؼبوظفوف .
كمنو نستنتج أف ؿبور ظركؼ العمل من كجهة نظر العاملْب باؼبعاىد الرياضية متوسط كىذا ما تؤكده الفرضية الثالثة .
الفرضية الرابعة  :ت وجد درجة متوسطة ألىمية الحوافز والمكافآت من وجهة نظر العاملين بمعاىد علوـ و
تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية .
من خبلؿ نتائج اعبدكؿ رقم ( )08أنو توجد درجة مرتفعة ألىمية الحوافز والمكافآت من وجهة نظر العاملين
بمعاىد علوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

لبلص إٔب أف نظاـ اغبوافز كاؼبكافآت باؼبعاىد الرياضية يعا٘ب من قصور كإنباؿ فاألجور كملحقاهتا ليست كافية من
كجهة نظر العاملْب باإلضافة إٔب أف عملية ربط نظاـ اؼبكافآت كاغبوافز ُب اؼبعاىد ال يتم بشكل مباشر مع نتائج

األداء .
ك منو نستنتج أف ىناؾ نظاـ حوافز كمكافآت بدرجة منخفضة ُب اؼبعاىد الرياضية  .ك ىذا ما يعارض صحة الفرضية
الرابعة.
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التوصيات :بعد دراسة ك تشخيص كاقع بيئة العمل باؼبعاىد الرياضية،ك بعد اإلطبلع على نتائج الدراسة ك ما ربملو من نقاط
القوة ك الضعف ُب ىذا اجملاؿ ،يبكن تقدٙب االقَباحات التالية:
 .1ضركرة السعي كراء تطوير ك تبسيط اإلجراءات النافذة من قبل الرؤساء كبو اؼبرؤكسْب  ،كذلك من خبلؿ عدـ
اؼبغاالة ُب تطبيق القرارات اإلدارية.
 .2السعي إٔب ربسيس العاملْب بعواقب التهاكف ُب تطبيق األنظمة كالتعليمات
 .3االىتماـ بأماكن عمل اإلداريْب من خبلؿ جعلها أكثر مبلئمة لؤلعماؿ كاؼبهاـ الٍب يؤدهنا كالسعي كراء جعل
مكتب العمل نقطة اهبابية ُب نظر اإلداريْب حٌب يتسُب ؽبم تأدية مهامهم بالشكل البلزـ
 .4على إدارة اؼبعاىد الرياضية النظر ُب إعادة تأثيث مكاتب العمل لتتبلئم مع طبيعة عمل اإلدارم .
 .5اعتماد نظاـ مكافآت كحوافز فعاؿ من خبلؿ :
 اعادة النظر ُب ركاتب كاجور العماؿ . تطوير نظاـ اغبوافز كخلق انظمة مكافآت من شأهنا ربسْب كرفع معنويات العاملْب حٌب يتمكنوا من االىتماـبالعمل اكثر ك ردبا االبداع ُب الوظائف ايضا.
 -ربط انظمة اغبوافز بنتائج األداء ػبلق جو من التنافس كالسعي كراء اتقاف العمل
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