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Abstract:  
This study aimed to examine the impact of the internal professional mobility on the career path of the 

employee through a field study at the Education Directorate in Mascara , to achieve the objectives of this study 
we have designed questionnaire model for dynamic internal professional and their impact on the career of the 
employee included four items, three of them which reflect the independent variable of the internal of 
professional mobility (upgrade, internal transfer , other movements), and the fourth one s about of career path 
variable .The data was collected and analyzed and hypotheses were tested using the Statistical Package for 
Social Sciences spss After the analysis of the hypothesis the results show that there is a correlation statistically 
significant of dynamic internal professional dimensions on the professional track relationship, as the value of 
Pearson correlation coefficient (0.553) this means 55.3%, also the study shows that there is a statistically effect 
significant for the dynamic internal professional dimensions on the career of the employee terms of impact rate 
(0.991) of any gain of 99.1%. 
Mots clés : Field study – internal professional mobility –the career path –Education Directorate. 

  :مقدمة
باعتبارها أحد املقومات  �ا االحتفاظتتجه العديد من منظمات األعمال اليوم إىل أمهية االستثمار يف مواردها البشرية و 

 إلجناز أي عمل، وذلك بالرتكيز على إدارة احلركية الوظيفية هلم الرئيسي العصبتنافسية و  األساسية اليت تكسبها ميزة
"Management of  job Movement "بناء  واليت أّكدت العديد من الدراسات واألحباث العلمية على أمهيتها إذ تسهم يف

مبا يتفق مع رغبا�م وميوال�م،  اها�م حنو أنشطة معينةجتاوتوجيه  وإكسا�م خربات متعددةمهارا�م ، معارفهم، وتنمية كفاءا�م
الكفاءات  رفع وتطويرن ة جمال مؤسسيرافقه تغريات داخل املالذي  Occupational Mobilityهذا وميكن احلراك املهين 
السريعة  التغريات ةواجهمو  واالستمرار البقاء املؤسسات من، كما ميّكن يف السلم الوظيفي ة األفرادواملهارات وحتسني وضعي

  .فيه تنشط الذي احمليط يف مكانا لنفسها تضمن حىت معها لتكيفوا
 بالمنظمات للموظف المهني المسار على الداخلية المهنية الحركية أثر إلبراز تهدف الدراسة فإن سبق ما ضوء وعلى

 .الجزائرية
أكثر تعقيدا  بيئة عملوجود قع مع او الصعوبة يف  أكثر احملددة لألفراد هنيةقد أصبحت التحركات املل :الدراسة مشكلة

 إىل أوال �دف حيث ةؤسسفراد يف املاأل كافة ختص اليت املسائل مع تعاملال البشرية املوارد دارةإ على ، مما يستوجبوديناميكية
 يف قيمة األكثر لاألصو  باعتبارهم وحتركهم انتقاهلم ضمانو  �م واالحتفاظم تطويرهالعمل على  املوظفني، فتوظيو  جذب
 تطوير التنقالت الوظيفية �دف و للرتقية فرصا خلقها خالل من وتنمية كفاءا�م املهارات مإكسا� على تعمل كما ،ةؤسسامل

  :التساؤل الرئيسي التايلوبناءا على ما سبق فان مشكلة الدراسة تتمحور حول ، املهنية مسارا�م
 ؟ للموظف المهني المسار على خليةالدا المهنية الحركية تؤثر مدى أي إلى 

 : التالية الفرعية األسئلة بطرح قمنا املطروحة اإلشكالية على لإلجابة :أسئلة الدراسة -
   الداخلية؟ املهنية باحلركية املقصود ما -
  املهين؟ باملسار املقصود ما -
 ظف باملديرية حمل الدراسة؟ما لعالقة اليت تربط بني احلركية املهنية الداخلية و املسار املهين للمو -
  باملديرية الوظيفية مسارا�م بتخطيط األفراد يتكفل هل -
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 : جانبني خالل من الدراسة مهيةأ تظهر : الدراسة أهمية
  :النظري الجانب-
 ين،واملسار امله املهنية احلركية يف املتمثل البحث مبوضوع العالقة ذات خمتلفة موضوعات دراسة بني اجلمع يتم وفيه -1

 . الدراسة موضوع عن جديدة معطيات و مفاهيم استنباط يف يساهم مما متغريا�ما بني التفاعل واستخالص
يف  ة األفرادحتسني وضعيتطوير الكفاءات واملهارات و  ة جمال مفتوح لرفع وؤسسعندما يرافقه تغريات داخل امل التدرج الوظيفي -2

  .السلم الوظيفي
 :التطبيقي الجانب-
 االهتمام لضرورة الرتبية قطاع وخاصة اجلزائرية ؤسساتامل يف القرارات صناعة مراكز أنظار الدراسة ستوجه ذكره مت عما فضال-1

 اليت هلم الداخلية املهنية احلركية دارةإ خالل من انطالقا املهنية مسارا�ا تطوير على مساعد�ا خالل من وذلك البشرية، باملوارد
 .عليها احلفاظ وكذا اوتطويره تنميتها يف سهمت

  .على تطور هذا األخري تأثريا�ا وإبراز للموظف املهين واملسار الداخلية املهنية احلركية بني العالقة تاجاستنحماولة -2
 .عمقا أكثر الحقة لدراسات التمهيد-3

 : خالل من ذلك و للموظف هينامل املسار على الداخلية املهنية احلركية تأثري تبيان إىل الدراسة هذه �دف: الدراسة أهداف
 .املهين ملساراو  املهنية باحلركية املتعلقة األساسية املفاهيم حتديد-
 . الرتبية قطاع يف املهين املسار وتنمية لتطوير كأساس املهنية احلركية دراسة حماولة-
 .فيها ديريةوامل الفرد من كل ودور وأهدافها أمهيتها وإبراز عامة بصفة الوظيفية احلياة إدارة على التعرف-
 والكتابات احلديث املوضوع هلذا املختلفة اجلوانب على اإلطالع هو البحث هذا من فاهلدف الشخصي املستوى على أما    

 ،لاألفض حنو الذايت باالرتقاء تسمح اليت اإلدارية واألساليب الوسائل وأحدث أهم على التعرف إىل والسعي تناولته اليت األجنبية
 خاص وبشكل اجلزائرية املنظمات يف البشري املورد لدى واملسار املهين املهنية احلركية أمهية إىل للباحثني االنتباه لفت إىل افةباإلض
  .بتخصصنا عالقة هلا اليت الساعة مواضيع يف البحث يف الباحثنية رغب مع الرتبية قطاع

 : التالية الفرضيات صياغة مت وأسئلتها الدراسة مشكلة على باالعتماد :الدراسة فرضيات
بقطاع  خاصة ثر ذو داللة إحصائية للحركية المهنية الداخلية على المسار المهني للموظف بالمنظمات الجزائريةأيوجد 
  .التربية
     :ق منها الفرضيات الفرعية التاليةسي

  .املهنية على املسار املهين للموظف داللة إحصائية للرتقية كأحد حمددات احلركة أثر ذويوجد  :الفرضية الفرعية األولى
 .الداخلي كأحد حمددات احلركة املهنية على املسار املهين للموظف داللة إحصائية للنقل أثر ذويوجد  :الفرضية الفرعية الثانية
املهين  ذو داللة إحصائية للحركات األخرى كأحد حمددات احلركة املهنية على املسار يوجد أثر :ةالفرضية الفرعية الثالث

  .للموظف
  :اإلجرائيةالتعريفات 

 :المتغير المستقل
  :من ضمنها ما يلي اإلدارةظف داخل جمموعة من الوضعيات القانونية اليت يتمتع �ا املو  :الحركية المهنية الداخلية

  .العالوات، قد يرافق ذلك زيادة يف األجر و علىأىل وضعية مهنية إدىن أانتقال املوظف من وضعية مهنية  :الترقيات
  .خرىأىل مصلحة إدارة من مصلحة عملية انتقال املوظف داخل اإل :اخليل الدالنق

 يف الدرجة التنزيلالتناوب،  ،االستقالة ،ملسار املهين للموظف مثل التقاعدخرى تؤثر يف اأهناك حركات مهنية  :خرىأحركات 
  .اخل....

 :المتغير التابع
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ىل غاية انتهاء العالقة إمنذ التحاقه بالوظيفة  أو جمموع املناصب اليت يتقلدها نية للموظفنقصد به احلياة امله: المسار المهني
  .اخل...الوفاة ،التسريح ،مثل التقاعد ة بالطرق القانونية،الوظيفي

  :الدراسات السابقة
ة في ظل أحكام الوظيفة العمومية الجزائريفي  مهنيالمسار ال تسيير: "بعنوان) 2013حامدي نور الدين، (ة دراس-1

 لتسيري األساسية احملاور حتديد إىل الدراسة هذه هدفت :"المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03- 06 األمر
 من العمومية، للوظيفة العام األساسي القانون املتضمن 06-03 األمر أحكام ظل يف ،اجلزائر يف العمومي للموظف املهين املسار
 ،العمل عالقة وانتهاء الرتقية للموظف، القانونية الوضعيات البشرية، باكتساب املوارد املرتبطة اجلوانب خمتلف ىعل التعرف خالل

 اإلدارةساسية لتسيري املوارد البشرية يف أي منظمة خصوصا يف نشطة األن تسيري املسار املهين يعد من األأىل إتوصلت الدراسة 
وصت الدراسة أوقد  ،جراء الرتسيم يف الرتبةإبفكرة الدميومة واالستمرارية اليت جيسدها  لموظفة الرتباط احلياة املهنية لالعمومي

منا إ عدم االقتصار على الرتقية فقط و �م مورد تنظيمي حيوي وأفراد على تطويره كاعرتاف باأل بضرورة تنظيم املسار املهين و
  .ىل انتهاء عالقة العملإتساب املورد خرى لتسيري املوارد البشرية من اكعلى كل النشاطات األ

  :بعنوان) Bourcier Caroline , 2006(ة دراس 2
 "Enjeux et pratiques De La mobilité interne : Une approche par les compétences  "  

 ،زيادة حدة املنافسةلراهنة و يف ظل التطورات اظ عليها وكيفية احلفاباملؤسسات وارد البشرية املمهية أ تبيانىل إهدفت هذه الدراسة 
كثر فعالية من استخدام السوق اخلارجية لبناء عالقات دائمة مع أن يكون أن استخدام البنية الداخلية ميكن أوالتفكري يف 

ك بعد عن طريق خلق فرص للرتقي والنقل وذل بصفة مستمرةموظفيها وذلك من خالل توفري سياسات حركية مهنية نشطة و 
 ،ة املهنيةيسياسات احلرك إتباععلى ن املديرين التنفيذين  يشجعون شركا�م أىل إوتوصلت الدراسة  ،قيق للمهاراتتقييم د إجراء

ن أمن املوظفني يقولون  %61ن ما نسبته أالرتقية كما وقد سجلت الدراسة  %47 ،متثل نسبة تنقل املوظفني %54ن أحيث 
باستخدامها بشكل متزايد الحتوائها على عدة مزايا مع ضرورة دجمها  وقد أوصت الدراسة  ،فاق التطور الوظيفيآلديهم 

 ،اخلروج من اجلمود الوظيفيمهية بالغة للتغري و أكو�ا عامل تطوير للموظفني ووسيلة ذات   اإلداريوجزء هام بالبعد  كإسرتاتيجية
  .بسياسات التدريباالهتمام وصت بالرتكيز على احملركات واملكابح املتعلقة باحلياة املهنية و أكما 

: إىل املؤشرات التالية) احلركية املهنية الداخلية(املتغري املستقل  النموذج املقرتح للدراسة على تقسيم يعتمد :نموذج الدراسة
  :ذلك وفقا لنموذج الدراسة املوايلو ، أما املتغري التابع فيتمثل يف املسار املهين للموظف خرىأحركات  ،النقل الرتقية،

  .النموذج المقترح للدراسة): 01(قم الشكل ر 
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  .باالعتماد على الفرضيات و الدراسات السابقة الباحثنيمن اعتماد : المصدر 
 

  الترقية
  قلالن

  حركات أخرى

تطوير المسار المهني 
  للموظف

 )عالمتغير التاب(

لحركة المهنية الداخلية اأبعاد 
 )المستقل المتغير(
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  الحركية المهنية الداخلية: المحور األول
 ):أشكالها(الحركية المهنية وأبعادها -أوال
  :مفهوم الحركية المهنية-1
ارة املوارد البشرية حتدث عادة نتيجة تطور اهلياكل التنظيمية وزيادة البحوث الكتساب املرونة هي واحدة من املفاهيم احملورية إلد 

 ،)Magnon, René,2003, p114( الكافية وبناء اإلسرتاتيجية املالئمة للتأقلم والتكيف مع البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة
 ،اليت تتضمن تغري وظائفهمو  ،ملنظمةىل غاية خروجهم من اإة منذ دخوهلم فراد خالل حيا�م العمليمسرية األ: "وتعرف أيضا بأ�ا
 ,Désaunay, Jouvenel, 2011( "اخل...خرىأصناف مهنية أىل إو انتقاهلم أمرورهم  ،املناطق اجلغرافية ،اهلياكل التنظيمية

p3(. 
  :الحركية المهنية بعادأ-2
لشغل وظائفها الشاغرة أو احملتمل أن تكون شاغرة يف املستقبل ال يكون على حاجتها من املوارد البشرية  ةؤسسإن حصول امل 

فقط من سوق العمل أو العرض اخلرجي للعمل، بل ميكن أن تكون من داخل املنظمة أيضا وذلك نتيجة حلركة املوارد البشرية 
األعلى يف السلم  الدنيا إىل الوظائفمن الوظائف  هي الرتقية بالحركة العموديةواملقصود . معا االثننيعموديا أو أفقيا أو 
التنظيمي نفسه  من قسم آلخر أو من وظيفة إىل أخرى باملستوى فيقصد �ا النقل أما الحركة األفقيةالتنظيمي للمؤسسة، 

  :احلركة املهنية نذكر منها ما يليهناك العديد من أنواع ، ويرى بعض الباحثني  أن )165ص، 2015عباس احلمريي وآخرون، (
 ...أو تكوين هي التنقل برغبة من الفرد يف تغيري مهنته إما عن طريق طلب أو مسابقة،: )تطوعية ( ية إراديةحركة مهن- أ

 ,elouaer( "املنظمة ،رب العمل"إداري بطلب من اإلدارة هي اليت تنتج عن قرار  :)إجبارية(حركة مهنية غير إرادية - ب
2004, p45 (.  

 ,Lemoine(ويل أو تغيري العمل، أو املنصب أو املهنة وتكون من مؤسسة إىل أخرىهي حت :حركة مهنية خارجية- ج
Wasmer, 2010, p4 (.  

تعرف بأ�ا مسألة مركزية يف سياسات إدارة املوارد البشرية، واليت  تركز على أدوار املسؤولني يف اإلدارة و  :حركة مهنية داخلية-د
  ).Abel, Lae, 2012, p2(ر الوظيفي، وتطوير الكفاءات واملهارات من حيث  التوظيف، اإلدارة املهنية، التطوي

ة ويف نفس اهليكل التنظيمي واليت ؤسس�ا سلسلة من التغريات اليت حتدث داخل املأاحلركية املهنية الداخلية على  وميكن تعريف 
  .تتعلق مبختلف األفراد والوظائف

  :أسباب الحركة المهنية الداخلية- ثانيا
  :)Guy, 2008, p17( ة املهنية الداخلية ونذكر منها ما يلييسياسة احلرك ىلإيد من املربرات اليت جتعل املنظمة تلجا هناك العد 
 كفاء وذويفراد األاملنافسة الشديدة بني املنظمات والبحث عن إسرتاتيجية إبقاء العنصر البشري داخل املنظمة مبا يف ذلك األ -

 .املهارات العالية
 .تكيف املستمر مع جمريات التغيري كإعادة اهليكلة والتطور التكنولوجياحلاجة إىل ال -
 .الرغبة يف التغيري الوظيفي والتطوير املهين والتنظيمي وإثراء املهن -
 .الرغبة يف بناء مسارات مهنية متطورة والقضاء على اجلمود الوظيفي -
 .لعملتطور االقتصاديات احمللية مما يتطلب توفري املناصب وتوسيع فرص ا -
  .انتهاج سياسات تسيريية جديدة كإدارة املشاريع وبناء فرق العمل -
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  :اتجاهات الحركية المهنية الداخلية- ثالثا
ة نفسها ؤسسو رغبات املأو ألسباب تتعلق برغبا�م أة تتغري وفقا لدرجات التطور الوظيفي ؤسسفراد العاملني يف املمواقع األ نإ 

بالدراسة  سنخصوهذه احلركة تأخذ عدة اجتاهات و يا، و خارجأ يااملني يف حركة مستمرة سواء داخلفراد العن هؤالء األأمما يعين 
  .وأشكال أخرى للحركة املهنية) النقل(واألفقي ) الرتقية(هنا كل من االنتقال العمودي 

  :)La mobilité verticale(على المستوى العمودي-1
 زيادة تصاحبه أعلى منصب أو رتبةم العامل بلوغ خالهلا من يتم اليت العمليات من عملية :بأ�اوتعرف  :Promotionالترقية 
  .)312، ص2016 ،معمري ( االجتماعية واملكانة األجر يف
فهي  ،قدميتهألنتيجة  وكذا العمل، انإتقو  حتسني يف ومبادرته املبذول جهده مقابل وظفامل �ازاة وسيلة العموم علىن الرتقية إ

 وأيضا املناصب يف للتغريات تبعاموديا يف السلم الوظيفي لشغل واجبات ومهام وظيفية أعلى من الوظيفة احلالية حتريك املوظف ع
  .مع زيادة مسؤولياته وواجباته ومركزه التنظيمي، وقد يصاحب ذلك زيادة يف األجر وخمتلف االمتيازات الوظيفي همسار  يف
عن طريق  ؤسسةقد يتم تطبيق سياسة التوظيف من داخل امل :)La mobilité horizontale(على المستوى األفقي-2

توازن يف عدد العاملني مبختلف النقل الداخلي للموظف من وظيفة إىل وظيفة أخرى أو من فرع إىل فرع آخر، وذلك �دف خلق 
وليس من  ،خرىدارات، فقد تكون هناك أقسام أو إدارات مكتظة بالعاملني يف حني يوجد نقص يف بعض اإلدارات األاإل

النقل  يعرف، هذا و)153، ص2002، عبد الباقي( الضروري أن تتضمن عملية النقل زيادة يف األجر أو املسؤولية أو السلطة
)Movement( ف ر يع ، وخرى داخل املنظمةأل إدارةو من أ، اإلداريخرى يف نفس املستوى أىل إانتقال الفرد من وظيفة " :بأنه

  .)Cadin et al, 2002, p329 ( "فقيلنقل األهذا النوع من النقل با

بأنه حتريك املوظف أفقيا برغبة منه أو بناءا على مصلحة املؤسسة أي تغيري موقع عمله احلايل  Transferالنقل ميكن تعريف و    
  .مؤسسة أخرىإداريا أو جغرافيا أو االثنني معا إىل موقع آخر باملستوى الوظيفي نفسه إما داخل املؤسسة نفسها أو إىل 

  :  أشكال أخرى من الحركية المهنية الداخلية -3
أخرى أدىن يف املستوى اإلداري مما  ته احلالية إىل وظيفةويتم  مبوجبه نقل الفرد من وظيف :)Demotion( التنزيل الوظيفي- أ

هو تنزيل درجته  ،ا فرتة طويلة من الزمنيت عمل فيهآخر ما يتوقعه العامل من املنظمة ال وهو، يؤثر يف دخله املادي وحالته املعنوية
مكن أن يتوقع ومن املذلك ألن هدف العاملني بصورة عامة هو الصعود إىل مراكز إدارية أعلى يف اهليكل التنظيمي  ،الوظيفية

وكذلك ختفيض مرتبة املوظف  :يقصد بهو  .دون تنزيل إىل املستويات األدىن  (freezing)نه سيثبت أو جيمد يف موقعهأالفرد 
  .)502ص، 2006، الفضل، الطائي( وظيفة ذات مسؤوليات أقل أو نقله إىل ،تبه أو أية امتيازات وظيفية أخرىرا

نامجة عن ظروف خارجية ال  اإلقالةن قالة للموظف قرار صعب حبقه أليعترب قرار اإل: )Lay off( اإلقالةاالستغناء أو - ب
اء املؤقت عن خدمات االستغن ،ويقصد باالستغناء هنا، ألساس حياسب عليهنه مل يرتكب خطأ يف اأذ إرادة للموظف �ا إ

وعادة يتم إيقاف رواتب املوظف بشكل تام أو ، والذي ال يزال يرغب ومستعد لالستمرار يف العمل باملنظمة ،املوظف الكفء
، 2006السامل، صاحل، ( يف القطاع اخلاص تتم باملنظمات العاملة وعادة ما عن املنظمة، بعادهإإعطائه جزء معني منها طيلة فرتة 

  .)240ص
ويعرف التناوب أو الدوران الوظيفي على أنه حتريك املوظف من وظيفة إىل  ):Job Rotation( تدوير الوظيفة أو العمل- ج

ى تقليل أخرى بشكل ُمنّظم، أي نقله أفقيا بني الوظائف باملستوى اإلداري نفسه يف نفس القسم أو أقسام أخرى، ويساعد عل
، )Kriswanto, 2013, p9( تشبع العمل وحتسني كفاءة املوظفني أثناء انتقاهلم إىل وظائف أخرى من شأ�ا إثراء خربا�م
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الشرعة، (مصاحبة هذه العملية بالتكوين و التوجيه من قبل املشرفني واملدربني يف املؤسسة �دف  تعريفهم بكافة أعماهلا  وينبغي
  .)238، ص2015، سنجق

والسن القانونية ، عد وصوله السن القانونية للتقاعدتوقف املوظف عن اخلدمة ب:"هووالتقاعد ): Retirement(التقاعد -د
  .)506ص ،مرجع سابق الذكر ،الطائي("مع وجود بعض االستثناءات) 65-60(ترتاوح بني سن   للتقاعد يف أغلب الدول العربية

  .وظفهني للممالمسار ال:المحور الثاني
  :بعادهأمفهوم المسار المهني و -الأو 

 "الفرد حياة طوال متتد واليت العمليف اخلربات  جمموعةتسلسل :"بأنه الوظيفي املساريعرف 

)Fourboul, 2010, p5( ، للموارد البشرية �دف إىل توقع تطور املهن، حتديد  إسرتاتيجيةكما ميكن تعريفه بأنه وظيفة
 ).Errhouni, Guendouz, 2010, p13( بع تطور حيا�م املهنيةاحتياجات املؤسسة من األفراد و تت

الدافع الوحيد لألفراد للتحرك، سواء كان ذلك إىل مؤسسات أخرى أو بلدان أخرى لتحقيق مستوى : أيضا على أنهيعرف و 
وضمان آفاق أفضل أفضل من االحرتافية والبحث عن مزايا اجتماعية واقتصادية أفضل، ما ميكنهم من تطوير حيا�م املهنية 

  ).Inayati et al, 2014, p181(لتقدمهم الوظيفي

الرتقية أو عن طريق ما عن طريق إ ا خالل حياته املهنية،حياول املوظف حتقيقه جمموعة املراكز الوظيفية اليت: "بأنهميكن تعريفه و    
مكانياته إذا وجد توافق بني إال إال يتم ذلك  خر يف نفس املستوى وآىل إو من مكان أة ؤسسعلى يف املأىل مستويات إ انتقاله

  .ليها من جهة أخرىإة اليت ينتمي ؤسسإمكانيات امل من جهة و
  : خصائص المسار المهني- ثانيا

  :)213 ص، 2008 أبو بكر،( ن نستخلص اخلصائص التاليةأتعريف املسار املهين ميكننا  لمن خال
Ø الوظيفة املناسبة للموظف وفق قدراته  إجيادساس مسؤولية املؤسسة يف أ يقوم على: وضوح مبدأ املشاركة يف املسؤولية أي

ن يرسم مسار من خالله يرى مستقبله أكما يقع على عاتق الفرد  ،م له الستثمار ما لديه من مهارات�يئة املناخ املالئ ومهاراته و
 .الوظيفي وفق القدرات واملهارات اليت تؤهله لذلك

Ø ترابط موضوعي بني املسار الوظيفي للفرد وخطط املنظمة طارإ وضوح مبدأ االستمرارية يف. 
Ø وضوح مبدأ املنفعة املتبادلة واملصلحة املشرتكة بني املوظف واملؤسسة. 
Ø  ضغوطات يف الوظيفةو النزاع يف العمل وما ينتج عنها من توترات و أتساهم املسارات الوظيفية يف تقليل احتماالت الصراع. 
Ø  د الفرد واملنظمة لتحقيق التوافق بني اجتاهات األفراد وقدرا�م وتوقعات واحتياجات املنظمة وأهدافهاوجود تكامل بني جهو. 
  .أمهية املسار املهين من منظور املوظف واملؤسسة إىلميكن النظر : أهمية المسار المهني- ثالثا

  :) Martory, Crozet, 1998, p65( أهميته بالنسبة للموظف-1  
ü توجيه ميوالته املهنيةه وسلما يساعد يف توسيع نطاق اخلربة  لديه من خالل تنمية و مرآة تعكس طموح. 
ü ة من التنمية املستمر  جديدة تساعده على أداء مهامه احلالية وتقدمي اختيارات أكثر للمستقبل، ومتكينه بناء مهارات

 .الستعداداته و مواجهة التحديات
ü  هدافه وخططهألفرص املناسبة يف الوظائف اليت حتقق ا إتاحةىل رفع مستوى رضاه عن طريق إيؤدي. 
ü  اليت متكنه من تطوير نفسه امتالك الكفاءاتيساعده على. 
ü  ةيهدافه املستقبلأيساعد املوظف يف حتديد 
  ):16ص ،2004، ماهر( وذلك من خالل ،هدافهاأخرى على حتقيق ويساعدها هي األ :أهميته بالنسبة للمؤسسة-2
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ü اخل...يط التعاقيب أي ملء الشواغر الناجتة عن معدالت الدوران والتقاعد واالستقاالتعلى التخط ساعد�ام. 
ü  يضا على ملء الشواغر الوظيفية بأفضل الكفاءات وبالسرعة املطلوبةأيساعد. 
ü  يف تشخيص العاملني من ذوي املواهب واخلربات واملهارات اإلدارةيساعد. 

   )Career Development concept( مفهوم تطوير المسار الوظيفي - رابعا
بغرض اكتساب وتطوير املعارف  عملية تعليم مستمرة développement professionnel اعتبار التطوير املهين وميكن

 Career( الوظيفي التطور أيضا كما يعرف ،)Brodeur et al, 2005, p6(واملهارات لتخطيط احلياة العملية جبودة عالية 

development( تشمل طرح األسئلة و مجع املعلومات من قبل األفراد حبيث  ميكن العثور على ديناميكية مستمرة عملية:" بأنه 
  .)Bailey, 2006, p4( "بيئة عمل تدعم املصاحل واملواهب والقيم اخلاصة �م

   :تطوير المسار المهنيمداخل تخطيط و  -خامسا
ا للنتائج االجيابية اليت ميكن حتقيقها من خالل ر ة، نظؤسسواملرد بالنسبة للف غةمهية بالأن عملية ختطيط املسار الوظيفي ومنيته هلا إ
طيط وتنمية املسار ختنظيميا لت مدخال يا وردمدخال ف كن هناأميكن القول ، حيث املسار الوظيفي طيط اجليد لتنميةخالت

يفهم بالوسائل الالزمة ر ة إمكانيا�م وقدرا�م، وتعفر هدافهم ومعأ فةر مع ىاد علر فمساعدة األ ىكز علير دي ر الوظيفي، فاملدخل الف
 دارية  كالتدريبإساليب أ إتباع ىالتنظيمي عل كز املدخلر مبستقبلهم وواقعهم احلايل، بينما ير هداف والتبصاأل ذهلتحقيق ه
  ).782ص، 2007، ماضي وادي،( ر، والتدويرقية والتقاعد املبكوالنقل والرت 

  .راسة الميدانيةإجراءات الد:المحور الثالث
، وثبا�ا، جراءات املتبعة للتحقق من صدقهاوجمتمع الدراسة، وعينتها، وأدا�ا، واإل ،لمنهج املتبع يف الدراسةفيما يلي وصف ل   

  .وحتليل البيانات الالزمة
 حيث ،يوصفو  ليحتلي أسلوب بإتباع ستكون اإلشكالية يف طرحها مت اليت التساؤالت على اإلجابة إن :الدراسة منهج-أوال
: مثل متعددة مصادر على باالعتماد وذلك للموضوع النظرية اخللفية ووصف حتليل يف عليها احملصل البيانات استغالل سيتم
 رمسية مواقع ىلإ ضافةإ العلمية، امللتقيات وأحباث العلمية الرسائل املتخصصة، الدورية ا�الت باملوضوع، عالقة هلا اليت الكتب
 التطبيقي واملصدر البشري، املورد لدى املهين واملسار املهنية باحلركية املتعلقة األفكار خمتلف عرض أجل من نرتنتاال شبكة على
  . للدراسة مقرتح منوذج خالل من وذلك الدراسة فروض الختبار الدراسة حمل الرتبية بقطاع ميدانية دراسة جراءإ خالل من

  :عينتهامجتمع الدراسة و - ثانيا
 عمال املؤسساتيتكون من األفراد العاملني لدى مديرية الرتبية لوالية معسكر وقد مشل بعض موظفي و  :الدراسةجتمع م-1

 .التعليمية
تلفة من املوظفني الناشطني يف مواقع خم االعتماد على عينة عشوائية بسيطةوذلك ب ،تطبيق الدراسة امليدانية متً : عينة الدراسة-2

 ،إداريني أساتذة،(لوالية معسكر  من موظفي مديرية الرتبيةمفردة  184 العينة قد بلغت عدد مفرداتو  ،داخل املديرية حمل الدراسة
  %. 91.66 قائمة استقصاء ونسبة االستجابة كانت  240 حيث َمت توزيع ،)عمال متعاقدين

   :المعالجة اإلحصائية- ثالثا
ملعرفة عالقة حمددات  (SPSS) للعلوم االجتماعية اإلحصائية زمالر  برنامج باستخدام الدراسة قمنا أسئلة عن اإلجابة أجل من

  :اآلتية اإلحصائية املعاجلات باستخدام فرادها وذلكاحلركية املهنية الداخلية ملديرية الرتبية لوالية معسكر واملسار املهين أل
  .واالحنراف املعياري احلسابية املتوسطات1-
 .Cronbach’s Alphaمعامل الثبات واالتساق -2
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  .االرتباط سبريمان معامل-3
4- One- Way ANOVA  أفرادهااألحادي الختبار الفرضيات ملعرفة أثر حمددات احلركية املهنية على كفاءة  التباين حتليل.  
  .(3)كان املتوسط املتحصل عليه أكرب من املتوسط الفرضي ب    إذاالفقرة موافقة  يف العينة آراء وتكون  

  :مناقشتهانتائج الدراسة و - رابعا
  :خصائص العينة-1

 .ألفراد العينة يوضح المتغيرات الشخصية ):01( الجدول رقم
  التكرار  النسبة المئوية  الخصائص الشخصية ألفراد العينة

 %45.11  83  ذكر  الجنس
  

  الفئة العمرية
 %54.89  101  أنثى

  26.10%  48  سنة 30قل من أ

  32.60%  60  سنة 40 – 30من 

 27.70%  51  سنة 50 – 41من 

 13.60%  25  سنة 50كثر من أ

  4.30%  8  االبتدائي  المستوى الدراسي

  1.10%  2  املتوسط

  28.80%  53  الثانوي

 65.20%  120  اجلامعي

 0.60%  01  التكوين املهين

 
 

  مستوى الخبرة

  37.00%  68  سنوات 5أقل من 

  16.80%  31  سنة 14-5من 

  16.80%  31  سنة   24- 15من 

  29.30%  54  سنة 25أكثر من 

  .spssباالعتماد على نتائج برنامج  الباحثني إعدادمن  :المصدر
 عينة من% 54.89الذكور، و من هم الدراسة عينة من %45.11 ما نسبته يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أن  

والبالغ عددهم  حمل الدراسة التعداد العام للمديريةبة أكرب يف بنس ناثاإلعنصر اإلناث مما يثبت تواجد  من هم الدراسة
-30متلك موارد بشرية شابة ترتاوح أعمارها بني  املديريةأن هذه  كما يتضحمن جمموع العمال،   5644حيث ميثلن  ،)10433(

من  أن العدد األكرب يضاأ هذا وبينت نتائج الدراسة ،%32.60حيث قدرت بـ  سبة أكرب من معدل األعمار األخرىبن سنة 40
مما يدل على وجود مستوى تعليم عايل بالقطاع حمل الدراسة، كما  %65.20وذلك بنسبة تقدر بـ  مستوى جامعي لديهما�يبني 

ن أمما يدل على  %37سنوات وذلك بنسبة تقدر بــــــ 5 من قلمن ا�يبني هم ذوي مستوى خربة األ يالحظ أن العدد األكرب
  .ة الدراسة لديهم سنوات خربة  يف جمال عملهم احلايلغالبية عين

  .قياس الثبات الداخلي للمقاييس المستخدمة لتحديد درجة الثقة في النتائج-2
 .يوضح الثبات الداخلي للمقاييس املستخدمة لتحديد درجة الثقة يف النتائج ):  02(الجدول رقم

  Cronbach’s Alpha    معامل الثبات  متغريات الدراسة  الرقم
  0.734  احلركية املهنية الداخلية: املتغري املستقل 

  0.696  الرتقيات  1
  0.518  النقل الوظيفي  2
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  0.441  خرىأحركات   3

  
  0.777  املسار املهين: املتغري التابع              
 0.856  ا�موع  

 .spssباالعتماد على نتائج برنامج  ةمن اعداد الباحث :المصدر
من  النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح وجود ثبات داخلي بني متغريات الدراسة حيث بلغ جمموع النسب أكثر من خالل   

  .سئلة املوضوعة لدراسة املتغرياتمما يدل على وجود اتساق يف األ ،60%
  .الحركية المهنية الداخلية: المتغير المستقل

  :الترقيات 1-1
  .العينة  المتعلقة بالترقيات نتائج استجابات أفراد: )03(الجدول رقم 

  االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  متغير الترقيات       
  1.361  3.030 توفر اإلدارة لنا فرص للرتقية  1

  1.266  3.220  يتم إعالن املناصب املتاحة للرتقية يف لوحة اإلعالنات  2

  1.422  3.070  )ةمهارات عملية مكتسب(تتم الرتقية يف اإلدارة على أساس اخلربة   3

  1.351  3.290  تتم الرتقية يف اإلدارة على أساس األقدمية  4
  1.431  2.960  تتم الرتقية يف اإلدارة على أساس الكفاءة  5
  1.297  3.650  لدى طموح عال يف شغل مناصب عليا و حتمل مسؤولية أكرب  6

  1.268  3.590  يف منصب عملي طيلة حيايت الوظيفية االستمراريةلدي إمكانية   7
  1.363  2.480  عدة مرات من الرتقية خالل مساري املهين استفدت  8
  1.418  2.520  مرة واحدة من الرتقية خالل مساري املهين استفدت  9

  1.353  3.09  المتوسط العام لمؤشر الترقية  

  .spssالباحثان باالعتماد على نتائج برنامج  إعدادمن :  المصدر
) 1.353(وباحنراف معياري ) 3(أكرب من املتوسط املفرتض ) 3.09(املتوسط العام ملؤشر الرتقية  يتضح من خالل اجلدول بأن  
 عاملحنو  األفراد وميوال�م طبيعة إىل هذا راجعو  ،يدل على استجابة وقبول عينة الدراسة عن التوجه حنو تبين هذا املؤشر مما

  . تشجيعها على ذلك باملديرية حمل الدراسة مع العمودي االنتقال ثقافة انتشار يعكس ام العليا، املناصب إىل التطلع و الرتقية
  :النقل الداخلي -1-2

  .نتائج استجابات أفراد العينة  المتعلقة بالنقل الداخلي:  )04(الجدول رقم 
  االنحراف المعياري  لحسابياالمتوسط   النقل الداخلي  

 1.107 3.81  ات مع زمالئيهناك فرص عديدة و متاحة لتبادل املهارات و اخلرب   1

 0.813 4.30  عندي رغبة كبرية يف تعلم مهارات جديدة  2

 1.358 2.72  و التحول إىل خمتلف الوظائف االنتقالتشجع إدارتنا ثقافة   3

 1.141 3.59  متكنين من العمل يف أي مصلحة بداخل اإلدارة كفاءيتأرى أن    4

 1.140 3.17  أخرى داخل اإلدارة للعمل يف مصلحة انتقلتأشعر بالرضا كلما   5

 1.287 2.70  استفدت خالل مساري من تنقالت داخلية كثرية  6
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 1.270 2.58  استفدت خالل مساري من تنقل واحد  7

  1.159  3.267  المتوسط العام للنقل الداخلي   

  spss.باالعتماد على نتائج برنامج  الباحثنيمن اعداد :  المصدر
وهو  أكرب من املتوسط املفروض )3.267(ل يتضح بأنه املتوسط العام ملؤشر التنقل الداخلي قد بلغ من خالل هذا اجلدو      
ما يعكس ا يبني استجابة وقبول عينة الدراسة بالتوجه حنو مؤشر التنقل الداخلي مم ،)1.159( باحنراف معياري مقدر بـــــ و )3(

أشكال احلركية ملوظفيها من  متنوعتوفري مناخ يف املديرية عن قدرة  كذاو ، سةاألفقي باملديرية حمل الدرا االنتقال ثقافة انتشار
  .حسب احتياجا�ا

  :أخرىحركات  –1-3
  .نتائج استجابات أفراد العينة  المتعلقة بالحركات االخرى) : 05(الجدول رقم 

المتوسط   أخرىحركات   
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

 1.432 3.38 لدي الرغبة بالتقاعد املبكر  1
 1.210 2.52 تلجأ أحيانا اإلدارة إىل تنزيل درجات بعض املوظفني  2
 1.342 2.74 ليس لدي االستعداد للعمل يف مؤسسة أخرى  3
 1.121 3.53 رسم مساري الوظيفي أتقاسم جزء من املسؤولية مع املؤسسة يف  4
 1.263 3.61  وضوعياأشعر باالستياء يف حالة إنزال درجيت يف الرتبة حىت و لو كان م  5
 1.109 4.02  بشكل جيد بقائي يف وظيفيت مرهون بقدريت على إعداد عملي  6
 1.269 3.34  تعتمد اإلدارة نظام تقيم فعال ألداء إفرادها  7

  1.249 3.305  األخرىالمتوسط العام للحركات   

  .spssباالعتماد على نتائج برنامج  الباحثني إعدادمن :  المصدر
) 3(وهو أكرب من املتوسط املفروض ) 3.305(خرى قد بلغ ن خالل اجلدول بأن املتوسط العام ملؤشر احلركات األيتضح م    

وعن وعيهم بضرورة وجود  هذا املؤشرحملددات استجابة وقبول أفراد العينة  مما يدل على ،)1.249( وباحنراف معياري مقدر بــــ
  .باملديرية حمل الدراسة وإ�ائها املهنية املسارات لبناء ) عدالتقا, اإلقالة, التنزيل( مثل هذه احلركات

  .المسار المهني: المتغير التابع
  .نتائج استجابات أفراد العينة  المتعلقة بالمسار المهني): 06(الجدول رقم 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  املسار املهين  
 1.017 4.12 أنا مقتنع و راضي مبنصب عملي  1

 0.807 4.07 أظن أن املسار املهين يتطلب حركة مهنية متواصلة  2
 1.214 3.71 أمامي فرص عديدة لتطوير وتنمية مساري الوظيفي داخل املؤسسة  3
 0.947 3.99 أرى أن كفاءيت تنمو و تتطور من خالل احلركة املهنية   4
 1.178 3.49  تعتمد إدارتنا على احلركة املهنية لتطوير املسار املهين  5
 1.068 3.91 أنا راضي عن مساري املهين  6
 1.261 3.30  تقوم اإلدارة بتسيري مساري املهين بفعالية  7

 1.244 3.69  التكوين ساهم بدرجة كبرية يف تطوير مساري املهين  8
 1.388 3.27  استفدت من عدة دورات تكوين سامهت يف تطوير مساري املهين  9
 1.291 2.66  التكوين سامهت يف تطوير مساري املهيناستفدت من دورة واحدة من   10
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  1.141  3.621  المتوسط العام للمسار المهني  

  .spssباالعتماد على نتائج برنامج  الباحثنيعداد إمن : المصدر
ملتوسط نه أكرب من اأهذا يشري على  و) 3.621(يتضح من خالل اجلدول بأن املتوسط العام ملؤشر املسار املهين قد بلغ       

ىل املوافقة على تواجد إفراد العينة حمل الدراسة أمبعىن هناك ميول نسبة معتربة من ) 1.141(وباحنراف معياري قدر بــ ) 3(املفروض 
 سارا�م وفرص للتكوين تسمح بتطوير مدارة املديرية إ و توفري اهتمام مع وجود رضا عن هذا املؤشر،حنو توجه لنية ورغبة لديهم ل

  .عهم على التعلم و تنمية كفاءا�م باستمراروتشج ممهارا�
  : اختبار الفرضيات-4
 :الفرضية الرئيسة 4-1

H0 :ال توجد عالقة ارتباط ذو داللة احصائية بني احلركية املهنية الداخلية و املسار املهين للموظف.  
H1:سار املهين للموظفتوجد عالقة ارتباط ذو داللة احصائية بني احلركية املهنية الداخلية و امل.  

 :السابقة يكون وفقا لمعامل االرتباط سبيرمان من خالل الجدول التالي ةو خطأ الفرضيأاالجابة عن صحة 
  .يوضح مصفوفة االرتباط: )07(الجدول رقم

  املسار املهين        ملهنية     ااحلركة   خرىاحلركات األ  النقل الوظيفي  الرتقيات  
          الرتقيات

         0,554  الوظيفيالنقل 

         0.134   0.234  احلركات االخرى
            

  احلركة املهنية 
  

  املسار املهين 

0.884  
  

0.521  

0.735  
  

0.462   

0.534  
  

0.222  0.533 
        

  

  )0.000مجيع املعامالت مرتبطة عند مستوى املعنوية ( spssباالعتماد على نتائج برنامج   الباحثنيمن اعداد : المصدر
  إحصائيةقوية وذات داللة  و موجبةن هناك عالقة ارتباط أيتضح لنا من خالل مصفوفة االرتباط اليت توضح عالقة االرتباط   

واملتغري ) خرىأحركات  النقل الداخلي، الرتقية،(مستقل متغري احلركية املهنية الداخلية كحمددات بني  0.000عند مستوى الداللة 
نه يوجد أفراد العينة ترى أن أي أ، 0.222، 0.462، 0.521 :وقد بلغت معامالت االرتباط على التوايل ،)املسار املهين(التابع 

 .تطوير مسارا�م املهنية اليت توفرها املديرية و حمددات احلركية املهنية الداخليةبني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة 
  :جدول التالياختبار صحة أو خطأ الفرضية السابقة يكون من خالل ال

  .يوضح اختبار الفرضيات الفرعية ):08( الجدول رقم
Sig معامل االنحدار مستوى الداللةB قيمةF  

 المحسوبة
 المسار المهني Rمعامل االرتباط R2معامل التحديد

  
  

0.000 

  
  

0.482 

  
  

53.365 

  
  

0.222 

  
  

0.521 

الحركية المهنية 
 الداخلية
  الرتقية

 النقل الداخلي 0.462 0.208 48.990 0.738 0.000
 حركات اخرى 0.222 0.066 14.012 0.423 0.000

     .spssباالعتماد على نتائج برنامج  الباحثني إعدادمن : المصدر
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 ي ما نسبتهأ)  0.066 ،0.208 ،0.222( على التوايل قد بلغت R2ن قيمة معامل التحديد أ) 08(يالحظ من اجلدول رقم   
حمددات احلركية ىل إاملسار الوظيفي يف املديرية حمل الدراسة راجع  تطوير التغري الذي حيدث يف من %6.6 و، 20.8% ،22.2%

بلغت  Fن قيمة أيتضح من خالل اجلدول كما .)الرتقية، النقل الداخلي، وحركات أخرى(املهنية الداخلية اليت تعتمدها بالرتتيب
 االحندار(ي أمعنوية   fن قيمةأمما يدل على   sig= 0.000 من قيمةكرب أوهي  14.012، 48.990، 53.365:على التوايل
يؤكد عدم وهذا  ،وتطوير املسار الوظيفي معنوية وصحيحة احلركية املهنية الداخليةن العالقة املقرتحة بني أوهذا معناه  )معنوي

على تطوير املسار الوظيفي ملهنية الداخلية حركية الل إحصائيةثر ذو داللة أ صحة فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي يوجد
   :ومن اجلدول التايل ميكن اختبار الفرضية الرئيسية، على التوايل %42.3، %73.8، %48.2وقدره  إحصائياثر معنوي األ منهو 

  .يوضح اختبار الفرضية الرئيسية:)09(الجدول رقم 
 معامل االرتباط  املتغري

R 
معامل 
  R2 التحديد

 Fقيمة
  احملسوبة

Sig مستوى
  الداللة

معامل 
  B االحندار

Sig  مستوى
  الداللة

 )املستقل(ثري احلركية املهنية الداخلية أت
  )التابع(على املسار املهين 

0.533  0.300  27.120  0.000  0.296  0.000  

  .spssباالعتماد على نتائج برنامج   الباحثني إعدادمن : المصدر
 0.533حيث يظهر معامل االرتباط قد بلغ  ،للموظف هنية على تطوير املسار املهينثر احلركية املأ )09(يوضح اجلدول رقم  
من التغريات يف املسار املهين يف  %30ي أن ما قيمته ، أ0.300بلغت نسبته  R2ومعامل التحديد  ،هي قيمة طردية عاليةو 

هذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى االهتمام و  ،الداخلية يف مستوى احلركية املهنية املديرية حمل الدراسة ناتج عن التغري
اليت هي احملسوبة  Fيؤكد على ذلك قيمة  و ،املسار املهين يف املديريةتطوير يادة يف االهتمام بباحلركية املهنية بأبعادها يؤدي إىل الز 

أي يوجد تأثري ذو  ،الفرضية البديلة هلا قبول وهذا يؤكد عدم صحة فرضية العدم للفرضية الرئيسية و ،دالة عند مستوى املعنوية
  .%29.6 هذا التأثري قدره داللة إحصائية للحركية املهنية على املسار املهين و

مدى تأثري احلركية  ما: املتمثلة يف شكالية الدراسة وإعلى  اإلجابةحاولنا  الفصل التطبيقي من خالل هذا :تفسير النتائج-5
ىل النتائج إواختبار صحة الفرضيات وقد مت التوصل  ،ظف مبديرية الرتبية لوالية معسكراملهين للمو املهنية الداخلية على املسار 

 :التالية
ن معظم أفراد العائلة كانوا أكذلك تبني  ،%54.89 أي بنسبة ،101ذ بلغ عددهم إ ،ناثفراد العينة كانوا من اإلأن معظم أتبني 

أما فيما خيص املستوى التعليمي فقد تبني  % 32.60ت نسبتهم ضمن هذه الفئة ذ بلغإ ،)سنة 40- 30(ضمن الفئة العمرية من 
ن أفيما يتعلق بعامل مستوى اخلربة فقد اتضح لنا  و ،%65.20 بنسبة 120ذ بلغ عددهم ، إفراد العينة كانوا جامعينيأن معظم أ

  %. 37ذلك بنسبة  رد وف 68سنوات حيث بلغ عددهم  5قل من أفراد العينة  ميتلكون مستوى خربة أمعظم 
 :ويظهر ذلك من خالل ئمة و مستمرة،إن املوظفني اللذين يعملون باملديرية يف حركة دا :االستنتاجات-6
 مستوى عند إحصائية كداللة 0.521 االرتباط معامل بلغ إذ ،املسار املهين للموظف و الرتقية بني قوية اجيابية عالقة هناك-

  .بالرتقية املسار املهين مرتبط أنيعين  وهذا ،)0.000(الداللة 
 مستوى عند إحصائية كداللة 0.462 االرتباط معامل بلغ إذ واملسار املهين، النقل الداخلي بني متوسطة اجيابية عالقة هناك-

 .والتحويل الوظيفي بالنقل مرتبط املسار املهين للموظفني أن يعين وهذا ،)0.000( الداللة
 مستوى عند إحصائية كداللة 0.222 االرتباط معامل بلغ إذ ،سار املهيناملو  خرىاحلركات األ بني ضعيفة اجيابية عالقة هناك-

يف الدرجة، اإلقالة، التناوب  خرى كالتنزيلأحبركات  مرتبط نوعا ما املسار املهين للموظفني أن يعين هذاو  ،)0.000( الداللة
  .اخل...التقاعد الوظيفي، 
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  :ط التاليةما أوضحت الدراسة النقاك   
حيث بلغت نسبة التأثري  ،0.000وجود أثر ذو داللة إحصائية للرتقية على املسار املهين يف مديرية الرتبية عند مستوى داللة -

48.2%.  
أي أن املديرية سعت  0.000وجود أثر ذو داللة إحصائية للنقل الداخلي على املسار املهين يف مديرية الرتبية عند مستوى داللة -
  .%73.8وقد بلغت نسبة التأثري  ،فقية ملوظفيهاري متطلبات احلركية األلتوف
ما يبّني قدرة  0.000خرى على املسار املهين يف مديرية الرتبية عند مستوى داللة وجود أثر ذو داللة إحصائية للحركات األ-

  .أشكال خمتلفة من احلركية فراد واستعدادها للتدخل يف مسارا�م املهنية باملديرية على التحكم يف حركية األ
املسارات املهنية يف مديرية الرتبية حمل الدراسة ومن وجهة نظر عينة الدراسة كانت موجبة وقوية وهذا راجع  مستوي التأثري على-

 .ملستوى احلركية املهنية الداخلية اليت تقدمها املديرية
 املؤسسات اجلزائرية لدى جديد مفهوم الداخلية املهنية احلركة نأ القول ميكن الذكر سابقة النتائج من انطالقا :االقتراحات-7
ما  نقرتح هذا على وبناءا وقدرات أفرادها، مهارات عن الكشف يف تسهم أ�ا كما أفرادها، طموحاتو  طموحا�ا خيدم فهو
 :يلي
 .املديرية ثقافة أسس أحدوجيعلها  الداخلية املهنية احلركية على الكاملة الشرعية يضفي وقانوين تنظيمي إطار وضع-
 االعتبار عني يف األخذ املديرية مع يف الوظيفية أو اإلدارية سواء املستويات مجيع ويف ،وظيفة كل وواجبات  مسؤوليات حتديد-

ىل إحداث التوافق بني احتياجات املديرية ومهارات موظفيها مما يؤدي إالعمل وضرورة البحث عن  أداء يف الفعلية اجلوانب
 .رارية العمل �ااستم

 لتطوير توجيههم خالل من املوظفني كفاءة وتطوير ،أداء أفضل إىل للوصول ،العمل ظروف ىل توفري وحتسنيإسعي املديرية -
  .املهنية احلركية على وتشجيعهم املديرية مسارا�م داخل

 .املنظمة معاو للموظفني  الفعلية اتلالحتياج تبعا املستمر التكوين على املسارات املهنية اعتمادا العمل على تطوير-
 . للموظفني  الشخصية لدوافع و بالطموحات واالهتمام املهنية اخلربات تثمني-
جبانب مساعد�م على امتالك واكتساب اخلربات والقدرات الالزمة  ،فرص عمل أفضل للموظفني باملديريةخلق وظائف و -

 . الوظيفة يف االلتزام جلأ من وحتفيزهم ماية واحلفاظ على كفاءا�ا،حلواملالئمة هلذه الوظائف والفرص مما ميّكنها من ا
ي التدخل مبساعدته يف تنمية وتطوير أوضع كل الظروف املناسبة حتت تصرفهم ليضمن املوظف حقوقه داخل املنظمة خاصة -

 .مساره املهين
ويف  ،ساعد على تبادل اآلراء والنقاشاتا ما يباملرؤوسني أمر جيد يف مثل هذه املؤسسات وهذ تواصل الرؤساء إن اتصال و-

  .الوقت ذاته زيادة التعلم واكتساب خربات
     :خاتمة
 حمددات تأثري على التعرف �دف مديرية الرتبية لوالية معسكر يف متت اليت التطبيقية الدراسة علىه الدراسة هذ تاشتمل     
 الوظيفي للموظفني املسار بتخطيط املديرية إدارة اهتمام مدى عن لتعرفذا او ك ،�ا املسار املهين للموظف على املهنية احلركية
 وحمددات املسار املهين بني موجبة طردية عالقة وجود هذه الدراسة نتائج أكدت وقد، تقاعدهم تعيينهم إىل بدأ من انطالقا

املسار  على املعتمدة بقطاع الرتبية احلركية حملددات  ةإحصائيتأثري ذو داللة  يوجد أنه أيضا كما وقد تبني  ،ة الداخليةاحلركية املهني
 .املهين

  :المراجع المعتمدة
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